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Storbritannien og Det færøske Styre
1940-45
Af Nils Arne Sørensen
Kort efter tyskernes besættelse af Danmark den 9. april 1940 besluttede Storbritan
nien at besætte Færøerne. Det britiske besættelsestyre under ledelse af en konsul
blev hurtigt inddraget i den verserende kamp mellem på den ene side den danske ad
ministration og dansk-orienterede færøske politikere og på den anden side selvsty
re- eller uafhængighedskriefterne. 1 denne artikel viser lektor, lic.phil. Nils Arne
Sørensen, at denne konflikt blev en gennemgående figur i både færøsk politik og i
den britiske besættelsespolitik frem til sensommeren 1943. Den britiske konsul så
det som sin opgave at støtte det danske styre, personificeret i den danske amtmand
på øerne, men samtidig også at undgå at udfordre de færøske politikere og skabe
uroligheder, der kunne blive problematiske for den britiske besættelse.

Indledning
På det britiske krigskabinets møde den 9. april 1940 kl. 12 rejste uden
rigsminister Lord Halifax spørgsmålet om Island og Færøerne og deres
position efter den tyske besættelse af Danmark. Han »suggested that we
should take steps to protect them on behalf of the Danish Government«.1
Det var med udgangspunkt i denne position, at kabinettet besluttede at
gennemføre en præventiv besættelse, og det var også denne position, der
var det centrale politiske indhold, da flådeminister Winston Churchill i
Underhuset om eftermiddagen den 11. april kundgjorde besættelsen af
øerne:
»We are also at this moment occupying the Faroe Islands, which be-

1. Public Record Office (herefter: PRO): CAB 65/6. War Cabinet 86(40). Tues. 9 April, 12
noon, p. 262.
Nærværende artikel bygger - ud over på publiceret materiale - især på Det britiske Uden
rigsministerium, Foreign Office’s arkiv (FO), suppleret med materiale fra War Office’s
(WO) og Cabinet Office’s (CAB) arkiver. Hertil kommer et interview med fhv. ambassa
dør Frederic C. Mason i 1993 samt materiale fra Masons private arkiv. Jeg skylder ambas
sadør Mason tak for hans samarbejdsvilje.
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long to Denmark and which are a strategic point of high importance, and
whose people showed every disposition to receive us with warm regard.
We shall shield the Faroe Islands from all the severities of war and estab
lish ourselves there conveniently by sea and air until the moment comes
when they will be handed back to the Crown and the people of a Denmark
liberated from the foul thraldom in which they have been plunged by the
German aggression.«2
Det var med denne formulering af besættelsens formål, at den 26-årige
embedsmand i Udenrigsministeriet, Frederick C. Mason, blev sendt til
Færøerne som den britiske regerings øverste politiske repræsentant. For
Mason kom det som en overraskelse. Han havde fået at vide, at hans
næste udstationering ville blive på Island.
Der er som bekendt et stykke vej fra Færøerne til Island, men det lader
ikke til at have afficeret det britiske udenrigsministerium synderligt. I
hvert fald ulejligede man sig ikke med at give Mason udførlige instrukser.
Han fik blot »a quick verbal briefing and a letter signed by Lord Halifax
the Foreign Secretary appointing me to be the new Consul«.
Ovenstående er bygget på Masons erindringer om forløbet på halv
treds års afstand.3 Her gjorde Mason Churchills tale til sin eneste lede
tråd, men efter al sandsynlighed havde Mason i sin bagage fra Udenrigs
ministeriet også indholdet af den erklæring, som han offentliggjorde 14.
april som svar på Lagtingets formelle protest mod besættelsen af 13.
april. I Lagtingets memorandum til konsulen hed det bl.a.: »Færøernes
Lagting, som gennem Aarhundreder og under skiftende Forhold har re
præsenteret Færøerne med Hjemmel i skrevne og uskrevne Love, forud
sætter og ønsker, at intet ændres Færøerne vedrørende uden Forhandling
med Tinget.«
Til dette svarede Mason: »Tingets Forestillinger har været viet min om
hyggeligste Overvejelse og er blevet forelagt Hans Majestæts Regering.
Det er at forudse, at de Forholdsregler, som Hans Majestæts Styrker har
taget for at varetage Færøernes Sikkerhed og Beskyttelse, blot vil med
føre et Minimum af Forstyrrelse i Øernes normale Liv og ingen Ind
skrænkning i deres indenlandske Administration«.4

2. Parliamentary Debates. 359 H.C. Deb. 5 s., s. 746f.
3. Frederick C. Mason: »Outline of Talk about the Faroe Occupation«, manuskript, udateret
(men fra 1990), s. 1, samt forfatterens interview med Mason, 23.7.1993.
4. Citeret efter Eiden Müller: Fem Aar Under Union Jack. Færøerne 1940-1945. Atlanter
havsøerne under den britiske Okkupation, København 1945, s. 20f.
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Den engelsksprogede originalformulering af sidste sætning er »no mo
dification of their internal administration«. Den vage formulering på både
engelsk og (især) dansk er sandsynligvis en medvirkende årsag til de pro
blemer, som Mason snart kom til at stå i.
Læst nøgternt og i sammenhæng forekommer Churchills tale og Ma
sons erklæring rimeligt klare, hvad angik besættelsens politiske side. Men
nøgternhed var ikke nogen overskudsvare på Færøerne i april 1940.
Tværtimod havde debatten om øernes politiske fremtid fået yderligere liv
i lyset af de hårde konsekvenser, som 1930’ernes krise havde for øernes
økonomiske liv.
Den stigende utilfredshed med det danske styre kom til udtryk ved lag
tingsvalget i januar 1940. Her fik det nystiftede radikale og liberalistiske
selvstyreparti, Folkeflokken (Folkåflokkuririf under ledelse af den tidli
gere leder af Selvstyrepartiet (Sjcilvstyrisflokkurin), Joannes Patursson, og
bankdirektør Thorstein Petersen 25,5% af stemmerne på baggrund af et
program, der krævede en »fri styrelsesordning med et Lagting på samme
grundlag som de andre nordiske landes parlamenter«, 5 dvs. et reelt uaf
hængighedskrav. Samtidig fik det mere moderate Selvstyrepartiet, der
stod på en traditionel home rule position, 16,7% af stemmerne. Også So
cialdemokratiet (Javnadurflokkuriri), der fik 24,6% af stemmerne, gik ind
for øgede beføjelser til Lagtinget. Sambandspartiet (Sambandsflokkurin),
der ønskede den eksisterende tilknytning til Danmark opretholdt, var dog
med 33,2% af stemmerne fortsat Lagtingets største. Dette valgresultat
blev af de to gamle partier, Sambandspartiet og Selvstyrepartiet, fundet
uheldigt, fordi man frygtede, at klasseinteresser nu ville komme i centrum
af færøsk politik i modsætningerne mellem Socialdemokratiet og Folke
flokken.6 Men fokuserer man i stedet på det nationale spørgsmål, kan man

At denne formulering må have været medbragt hjemmefra, bygges på, at der ingen korrespondence desangående findes i Foreign Offices arkiv, mens Mason i øvrigt fra første færd
var særdeles omhyggelig med at søge råd og opbakning i London til alle sine initiativer.
Erklæringen citeres og refereres dog hyppigt af embedsmændene i London som policy sta
tement, fx i det udarbejdede svar til Patursson, 29.11.1940 (PRO, FO 371/24784) og i me
morandum om »H[is] M[ajesty’s] G[overnment]’s attitude with regard to the Administra
tion of and existing Constitution in the Faroes«, udateret, men september 1941 (PRO, FO
371/29278).
I sine erindringer skriver Nils Ihlen også, at »i fullmakten som konsul Mason medbrakte
ble det understreket at den engelske regjering ikke på noen måte ville blande seg inn i
Færøyenes indre styre«. N. Ihlen: Amatørkonsul, Oslo 1956, s. 73.
5. Citeret efter Casper B. Hansen og Morten Jespersen: ‘Færøske forhold 1940-43’, upubliceret opgave, Historisk Institut, Aarhus Universitet, 1994, s. 6.
6. Jf. ibid., s. 5-9.
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Den danske amtmand på Færøerne, C.A. Hilbert, der var kommet til øerne i 1936, og den bri
tiske konsul Frederic Mason, der kom dertil den 13. april 1940, varetog henholdsvis danske og
britiske interesser i den første tid efter den tyske besættelse af Danmark, hvor forholdene på
Færøerne endnu var uafklarede. (Efter Niels Juel Arge: Stridså rini 1940-45, bd. II, Tårshavn
1986, s. 20 og 47).

påpege, at to tredjedele af stemmerne var tilfaldet partier, der ønskede at
ændre forholdet til Danmark. På den baggrund blev øernes fremtidige for
hold til Danmark helt forventeligt den centrale og sensitive politiske kon
fliktflade under besættelsen.
Det stod klart allerede den 9. april 1940, hvor Folkeflokkens Thor
stein Petersen i Lagtinget argumenterede for, at den tyske besættelse af
Danmark betød, at den danske regering havde mistet sin suverænitet, og
i den dermed opståede »Nødsitutation« måtte »vi [dvs. Lagtinget] skabe
ordnede Forhold her på Færøerne«.7 Petersens forslag blev nedstemt,
men linjen var lagt: For Folkeflokken skulle den tyske besættelse af
Danmark og den følgende adskillelse af Danmark og Færøerne bruges

7. Memorandum fra Bankdirektør Thorstein Petersen, Tórshavn, Lagtingsmedlem for »Hin
føroyaska fólkaflokkin« til His Britannic Majestis [sic] Consul Mr. Mason, her. 11.5.1940,
i PRO, FO 649/1.
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til at sikre færøsk selvstændighed eller i det mindste stærkt udvidet selv
styre. Heroverfor stod amtmand C.A. Hilbert, der på et Lagtingsmøde
den 15. april slog sin position fast ved at udtale: »Amtmanden har un
der de nuværende Forhold samme Beføjelser som Den danske Rege
ring«.8 At briterne ville blive indblandet i denne konflikt var uundgåe
ligt.

Flagsagen
Det første - og på Færøerne berømteste - eksempel herpå var »Flagsa
gen«. Anledningen hertil var, at de britiske myndigheder i Aberdeen
nægtede at lade færøske skibe sejle under dansk flag. Som alternativ fo
reslog færøske fiskere at bruge det færøske flag, Merkiö, som kendings
mærke, og det accepterede briterne. Hvad briterne ikke vidste, var, at
netop retten til eget flag stod højt på både selvstyrefolks og socialdemo
kraters nationale ønskeseddel. Derfor blev det på Færøerne set som et
klart politisk signal, at fiskeskibe med det færøske flag den 21. april an
løb Thorshavn. Den 23. april samledes demonstranter foran amtsgården
og krævede eget flag. Samme dag gik Folkeflokken, Socialdemokratiet
og Selvstyrepartiet ind for indførelsen af det færøske flag, og dagen ef
ter samledes flere hundrede demonstranter foran amtsgården og gentog i
en resolution kravet, som amtmanden afviste - med mindre det kom fra
britisk side. Den ordre kom så den 25. april efter et mislykket forsøg på
at mægle ved at foreslå et tredje flag, og selv om den britiske ordre ud
trykkeligt handlede om flagføring til søs, blev Merkiö snart almindelig
anvendt på øerne.
Sagen er interessant, fordi der i dette første sammenstød etableredes
mønstre, som genfindes de følgende år. Her tænkes ikke på, at det var bri
tiske ordrer, baseret på uvidenhed, der udløste episoden.9 Derimod er det
påfaldende, at Mason i et telegram til Udenrigsministeriet, dateret den 25.

8. Citeret efter ibid.
9. I et brev fra Alan Ker, Flådeministeriet, til Collier, Udenrigsministeriet, dateret maj 1940
(i PRO, FO 371/24783) hedder det, at »Naval Control Service Officer [i Aberdeen] ... re
ports that the Customs War Department insisted on the Faroese vessels wearing the offen
ding flag before he gave them clearance.« Hensigten i brevet er at understrege, at miseren
ikke er Hadens ansvar; ud over Customs War Department lægges det i stedet på »the local
Government« og på konsul Mason.
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april, skriver, at han stillede flagkravet fra britisk side for at forhindre
amtmand Hilbert i at tabe ansigt i den ophedede situation.10 Her er altså et
klart eksempel på, hvordan den britiske konsul så det som sin opgave at
støtte det danske styre, men samtidig også pragmatisk at undgå urolighe
der, der kunne skabe problemer for besættelsen.
Lige så interessant er den danske Londonlegations reaktioner. I forbin
delse med de økonomiske forhandlinger, der samtidig pågik mellem bri
terne og en færøsk delegation i London, fremhævede gesandt Reventlow
over for embedsmænd i Ministery of Economic Warfare, at flaget »was,
in fact, the symbol of the separatist Party in the Islands: its adoption
would, therefore, have a somewhat tendencious appearance in the view of
the expressed policy of His Majesty’s Government not to make any alte
rations in the political status of the Faroe Islands.»11 Den 30. april rejste
legationsråd Gustav Rasmussen sagen over for Laurence Collier, chefen
for »Northern Department« i Udenrigsministeriet, og understregede, at
flaget blev betragtet som »a »rebel« emblem«, og dagen efter bad Revent
low Udenrigsministeriet om, at Mason gjorde det klart på øerne, at flag
ordningen var »a temporary and practical measure only«, og at han skulle
fremsætte en erklæring »to the effect that His Majesty’s Government agreed to the continuance of the public administration of the Island by the
Governor in collaboration with the Lagting, subject of course to such se
curity regulations as may be found necessary for the safety of the occu
pying forces.«
Det lovede Collier og forsikrede samtidig, at den britiske regering »had
no desire to interfere in any way in these questions of Faroese politics«,
og at man håbede ved krigens afslutning at kunne genoverdrage øerne til
Danmark uden at have »compromised the political relationship between
the islanders and the Danish Government«.12 Det var efter denne samtale,
at Collier den 2. maj sendte Mason et telegram med besked om at fastslå
over for amtmanden, at »in general they [dvs. den britiske regering] desi
re that the islands should continue to be administered by the Governor in
co-operation with the Lagting, subject only to such security regulations as
may be necessary for the safety of the occupying forces.«13
Det gjorde Mason den følgende dag i en note, som Hilbert fremlagde i

10. Telegrammet findes i PRO, FO 371/24787.
11. Referat af møde i Ministery of Economic Warfare, dateret 28.4.1940, i PRO, FO
371/24787.
12. Referatet findes i PRO, FO 371/24783.
13. PRO, FO 371/24782.
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Lagtinget. Heri blev den britiske position fastslået som følger: »Det er i
det hele den britiske Regerings Ønske, at Øerne fortsat administreres af
Amtmanden i Samarbejde med Færøernes Lagting, saaledes at Forbehold
kun tages med hensyn til saadanne Sikkerhedsforanstaltninger, som maatte blive nødvendige for Besættelsestroppernes Sikkerhed.«14
Dette notat blev, sammen med Churchills tale og notatet af 14. april, de
fundamentale formuleringer af den britiske holdning, som der henvistes
til i kommende sager. Når notatets oprindelse er fulgt så nøje her, er det
fordi denne tydeligt demonstrerer, i hvor høj grad Udenrigsministeriet lyt
tede til og fulgte den danske legations opfordringer. Når positioner skulle
fastlægges i konkrete spørgsmål, der kunne give anledning til problemer,
var det vurderingerne fra Mason (og hans efterfølgere) samt de danske
Londondiplomater, som embedsmændene i Udenrigsministeriet tog ud
gangspunkt i.

Pengespørgsmålet
Et andet, stort set samtidigt eksempel er legationens rolle i forhandlin
gerne om øernes økonomiske forhold under besættelsen. Her krævede
embedsmænd fra Ministery of Economic Warfare, at de danske penge
blev inddraget og erstattet med »a new local note issue of an emergency
character bearing the name of the Governor«.15 Det forslag mødte mod
stand fra Reventlow, der i et brev til Udenrigsministeriet af 1. juni 1940
anførte, at grunden til hans modstand primært var politisk. I et telegram
til Laurence Collier af 13. juni 1940 argumenterer Mason også imod
færøsk seddeludstedelse og for, at man fortsat skulle anvende dansk
mønt, om end i form af overstemplede sedler: »The issue of distinctive
new notes will inevitably provoke an outbreak of Faroese »patriotism«
similar to the recent demonstrations in favour of the Faroese flag for
shipping. I must explain that any occation for exploiting the national fee
ling is seized by a small and noisy group of extremists in the Lagting and
general public, and already during the past week discussions in the Lagting on the subject of the notes have turned on the national question.«
På baggrund heraf lagde Udenrigsministeriet pres på Finansministeriet,

14. Citeret efter Müller, 1945, s. 29.
15. I »Draft Version« af erklæring fra »His Majesty’s Government to the Government of the
Faroe Islands«, dateret 20.5.1940, i PRO, FO 371/24787.
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der accepterede overstemplingen af danske sedler, og i den endelige afta
le ændredes betegnelsen »Faroese currency« til »local currency«, igen på
Reventlows foranledning.16 Der var således tydelig politik i sagen - der
økonomisk blev en parentes, idet amtmanden på grund af pengemængde
problemer allerede i august forespurgte om - og fik tilladelse til - at ud
stede nye, lokale sedler.17

Thorstein Petersens memorandum
Færinger blev ikke taget med på råd, og selvstyretilhængere nægtede man
reelt at lytte til. Thorstein Petersens ovenfor citerede 19 sider lange me
morandum til Mason af 11. maj 1940 er tydeligt et forsøg fra Folkeflok
ken på at blive taget alvorligt af briterne. Kernepunktet er partiets mod
stand mod den midlertidige styrelov af 7. maj, men i memorandumet re
degør Petersen også detaljeret for den politiske udvikling siden den 9.
april, set med Folkeflok-øjne. Tonen er skarp over for de færøske mod
standere i Sambandspartiet, der hævdes at være tilhængere af Danmark
»for at kunde nyde godt af den danske Statsstøtte«. Det interessante i me
morandumet er dog Petersens redegørelse for Folkeflokkens politiske po
sition.
Petersen betoner, at amtmandens funktion ifølge Lagtingsloven af 1923
er rent administrativ: »at føre Rigsdagens, Kongens og Ministrenes Be
slutninger ud i Livet«. Som konsekvens heraf argumenterer han for, at
»det er Færøernes Lagting, der skal indtræde i de Funktioner, som hidtil
har været hos den danske Centraladministration i København, og at Herr
Amtmanden skal være pligtig til at følge de Beslutninger, der tages af det
færøske Folk gennem dets folkevalgte Repræsentation - Færøernes Lag
ting.«
På denne baggrund kritiseres den nye styrelov for at være udemokra
tisk (»nærmest et Diktatur«), og konsekvensen af amtmandens øgede be
føjelser er for Petersen, at »vi faktisk [skal] leve vort Liv videre under
Ansvar, som kun kan gøres gældende indenfor det tyske Diktaturs Interesseomraade, og det maa vi paa den færøske Befolknings Vegne prote
stere mod paa det det kraftigste.«

16. Brev fra Reventlow til Udenrigsministeriet, 21.6.1940, i PRO, FO 371/24787.
17. Forløbet kan følges i PRO, FO 371/24787.
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Tyskernes besættelse af Danmark gav anledning til, at det færøske lagting forsøgte at opnå en
selvstændig rolle ved siden af den danske amtmand som Færøernes officielle styre. I dette ud
kast til »Opraab til Befolkningen paa Færøerne« af 10. april 1940, som er skrevet af amtman
den, men derefter gennemgået af lagtinget, kan man se, hvorledes lagtinget har søgt at bringe
sig ind som ligestillet part ved siden af amtmanden og har nedtonet hele spørgsmålet om for
bindelsen til Danmark. Det lykkedes ikke amtmand og lagting at nå til enighed om udsendelsen
af en fælles erklæring, og amtmanden udsendte de ifor selv sit oprindelige forslag. (Efter Niels
Juel Arge: Stridsdrini 1940-45, bd. I, Tårshavn 1986, s. 28).
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Det var altså demokratiske argumenter, der skulle overtale Mason (og
den britiske regering) til en imødekommende kurs over for Folkeflokken,
hvis politiske mål Petersen definerede som »Home Rule.« Men han talte
for døve øren.18

Svaret til Joannes Patursson
Disse sager udgør en klar illustration af den britiske linje. Man fastholdt
Churchills tale som et løfte til Danmark sammen med ikke-indblanding i
indre forhold som officiel politik. Men denne ikke-indblanding var en
støtte til status quo. Det fremhævede Collier over for Reventlow i London
den 1. maj. Denne position blev slået fast igen i endnu klarere form i ja
nuar 1941.
Baggrunden var, at lederen af Folkeflokken, Joannes Patursson, mente,
at der var klare forskelle mellem den britiske position i noterne af 14.
april og af 3. maj. På den baggrund stillede han i et brev af 12. oktober
1940 Mason følgende spørgsmål:
»Is the message which the Amtmand on the 3rd of May has brought to
the Logting [sic] to be understood to the effect that the British govern
ment demends [sic] that the Faroe Islands shall be continued to be admi
nistered by the Amtmand in conjunction with the Logting, and that the
British Government will set itself against the Logting taking on the inter
nal administration which the Logting and the people might agree upon,
from which the Amtmand was excluded or in which he possesses less
power than at present,
or is the British government’s attitude of such a character as has been
understood from the afore mentioned letter of 14th April from the British
Consulate that the British government will not interfere with how the
Faroese people order their internal management of the islands.«
Dette brev anså Mason for at være så spidsfindigt, at skarpere hjerner
end Patursson (»who is on the whole simple and well-meaning«) måtte
stå bag. Derfor anførte han over for Udenrigsministeriet i et brev af 21.
oktober, at det var nødvendigt med at svar. Han vedlagde et udkast, hvori
det blev understreget, at hvis »the fundamental structure of Government

18. Mason fremførte ikke Petersens argumenter over for sine overordnede i London, og brevet
er bevaret i konsulatets arkiv (PRO, FO 649/1), ikke i Udenrigsministeriets korrespondencearkiv.
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should be altered« som følge af adskillelsen mellem Danmark og Færøer
ne og den britiske besættelse, »then we should have been indirectly re
sponsible for an interference in the internal administration of the islands,
which, being a part of Denmark, could not in normal circumstances modi
fy their constitution without the consent of the Danish Government.«
Masons eneste åbning for en ændring af styreformen var, at hvis Patursson kunne »obtain ... the assent of the Danish Government to an alte
ration in the Faroes’ Constitution, then we should feel a priori obliged to
give our support to that alteration, as otherwise we should likewise be in
terfering in the normal course of Faroese politics.«19
Sagen cirkulerede den næste måneds tid rundt i Udenrigsministeriet,
hvor holdningen var, at Masons udkast til et svar var for blødt. Det var i
britisk interesse at støtte amtmanden, der »has been reasonable & help
ful«.
Resultatet blev et telegram til Mason af 29. november, hvori det hed, at
man anså det for højst usandsynligt, at en ændring i styreformen med hen
blik på at fjerne amtmanden ville gavne lokalbefolkningen eller »the ge
neral relations between His Majesty’s Government and the administra
tion«. Derfor skulle ethvert forsøg på at ændre den eksisterende styreform
»be definitively discouraged«. På dette grundlag formuleredes Masons
svar til Patursson. Det tog udgangspunkt i noterne fra 14. april og 3. maj
som udtryk for den britiske politik og fastslog, at de havde dannet grund
lag for et udmærket samarbejde mellem den britiske regering og det loka
le styre. Herefter hed det: »In these circumstances His Majesty’s Govern
ment could not be expected to welcome any alteration in the existing
constitutional position unless they could be satisfied that such an altera
tion would be to the general benefit of all the parties concerned and could
be brought about by constitutional means. This would inter alia require
the passage of Danish legislation, and in the present circumstances neither
the Danish Government nor the Danish legislative can be regarded as pos
sessing the freedom of action necessary for this purpose.«20 Budskabet til
Patursson var således glasklart: Så længe krigen stod på, ville briterne
ikke støtte en ændring af styreformen.

19. Brev fra Mason til Foreign Office. 21.10.1940 samt Paturssons brev til Mason.
12.10.1940, i PRO, FO 371 /24784.
20. Draft letter fra Coote, godkendt af vice-udenrigsminister Orme Sargent, til Mason,
29.11.1940, i PRO, FO 371724784.
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Noten til Hilbert
I mellemtiden havde amtmand Hilbert imidlertid henvendt sig til Mason21
for at sikre sig britisk støtte, hvis spændingerne mellem ham og Lagtinget
skulle eksplodere, fx hvis Hilbert så sig nødsaget til at anvende sin veto
ret. Hilbert spurgte ganske kontant om, »whether we should support him
against the majority of the Faroese people ... in some vital matter affec
ting the sovereignty and authority of Denmark«.
Under samtalen mellem Hilbert og Mason opstilledes videre tre scena
rier for øernes fremtidige styreform. For det første status quo baseret på
støtte fra den britiske regering og »the large section of Faroese opinion
which is favourable to the Danish administration ...«. For det andet kunne
Storbritannien »take over the administration in trust, using him if desired
as the means of administering the Islands, but having direct control over
him. He would be prepared to accept this situation if the Home Rule Par
ty made his situation impossible.« Endelig anførte Hilbert muligheden for
»to allow the Faroese to rule themselves without him.«
Baggrunden for Hilberts henvendelse var givetvis det forslag om en
lov, der gjorde færøsk til officielt sprog, som Folkeflokken havde fremsat
i Lagtinget, og som fik støtte fra Selvstyrepartiet og Socialdemokratiet.
Det var her, Hilbert planlagde at nedlægge veto, hvad han følgende gjor
de. Mason mente, at Hilbert overdrev,22 men Hilbert fremførte også situa
tionens alvor over for den danske legation, som videresendte hans opfor
dring om, at »it would be of the greatest significance and make things run
more easily if His Britannic Majesty’s Government at once would make a
statement to the effect,« at status quo skal opretholdes.23
I Udenrigsministeriet fulgte man både Masons vurdering og Reventlows opfordring. I et telegram til Mason 18. december fastslog Laurence
Collier, at briterne foretrak status quo, hvad angik øernes styreform, men
at man i værste fald foretrak at administrere direkte med amtmandens
hjælp frem for option 3: færøsk selvstændighed. Collier spillede også på
det økonomiske argument ved at indskærpe, at den økonomiske britiske
hjælp til øerne var baseret på »the assumption that the present constitutio
nal position would be maintained. If the constitution should be altered,
His Majesty’s Government might be obliged to reconsider their policy in

21. Jf. brev fra Mason til Foreign Office, 22.11.1940, i PRO, FO 371/24784.
22. Brev fra Mason til Foreign Office, 24.11.1940, i PRO, FO 371/24784.
23. »Observations regarding the legal position of the Govenor of the Faroe Islands«, Den Dan
ske Ambassade, London, 6.12.1940, i PRO, FO 371/24784.
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regard to financial assistance to the islands ...«,24 Samtidig foranledigede
Reventlows henvendelse, at Mason blev beordret til at rette en henvendel
se til amtmanden. Denne henvendelse var en ordret kopi af det ovenfor ci
terede svar til Patursson, der således fik karakter af den officielt og åbent
formulerede britiske position i forhold til Færøernes styreform. At amt
mand Hilbert skyndte sig at lade noten offentliggøre i pressen 18. januar
1941, efter at en artikel i Folkeflokkens avis, Dagbladid, havde krævet
færøsk selvstyre og truet med, at folket ville tage sagen i egne hænder,
hvis Lagtinget ikke handlede,25 kan ikke undre.26

Problemerne i efteråret 1941
Med Masons skrivelse til Hilbert skulle man tro, at den britiske holdning
var blevet udtrykt så utvetydigt, at spillet om styreformen var forbi. Men
det var ikke tilfældet. I efteråret 1941 blussede den politiske uro op igen.
I september var Hilbert i London, hvor han under et møde med Udenrigs
ministeriets John Dashwood forudså nye problemer med selvstyretilhæn
gerne i Lagtinget.27 Dashwood lovede britisk støtte i form af en ny er
klæring fra Mason til Hilbert. Heri blev det nok en gang slået fast, at den
britiske regering »would ... view with strong disfavour any modification
of the existing position which might be calculated to cause disturbance
and disquiet«.28 Mason mente ikke, at noten var nødvendig og fik tilladel
se til at holde den tilbage mod at fortælle Hilbert, at han havde den. Få
dage senere henvendte Hilbert sig imidlertid til Mason for at advare om,
at det snart ville komme til nye sammenstød med Lagtinget, når dette
skulle diskutere bl.a. skatteforhold, sprogloven og en revision af styrelo
ven af 7. maj 1940. Hilbert slog fast, at han ikke ville acceptere, at Lag
tinget tiltog sig mere magt, og at hans holdning kunne føre til uro. Efter at
have udmalet dette scenario luftede han tanken om at opløse Lagtinget og
lade det erstatte med en »committee administration«, som han ønskede, at
Mason skulle deltage i. Det takkede Mason nej til.
Videre spurgte Hilbert om det britiske militær - hvis det skulle blive

24.
25.
26.
27.
28.

Telegram fra Collier til Mason, 18.12.1940, i PRO, FO 371/24784.
Artiklen findes i kopi og oversættelse i PRO, FO 371/24784.
Noten er optrykt i Müller, 1945, s. 29f.
Referat af mødet 16.9.1941 findes i PRO, FO 371/29278.
Erklæringen fremsendt i telegram til Mason, 26.9.1941, kopi i PRO, FO 371/29278.
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nødvendigt - ville hjælpe med at få administrationen til at fungere.29 Ma
sons telegram førte de følgende uger til megen aktivitet i både Udenrigs
ministeriet og Krigsministeriet. Begge steder afvistes brug af britiske
tropper. Det var et brud på den erklærede ikke-interventionslinje, påpege
de Dashwood, og kunne kun tænkes, »if it were necessary to prevent a
state bordering on anarchy«, og den besked gik 10. november videre til
Mason, der også blev advaret mod forslaget om komité-styre, der »in
view of Lagting’s oid establishment [would be] likely to unite the bulk of
public opinion against him [dvs. Hilbert]«. Endelig opfordredes Mason til
at overtale Hilbert til at indgå kompromisser for at splitte oppositionen.30

Dashwoods memorandum
Det havde Hilbert allerede gjort den 15. oktober. Inden da havde »the
constitutional crisis« imidlertid afstedkommet et længere memorandum
af John Dashwood. Hans memorandum tog udgangspunkt i det overord
nede spørgsmål: »it seems advisable to decide more precisely than we
have hitherto done how far we should support the Governor, and what
control, if any, should be imposed on the conduct of his relations with the
Lagting.«
Dashwood opstillede fire spørgsmål, man måtte tage stilling til. For det
første om Storbritannien efter krigen ville overdrage øerne til Danmark
igen, uanset »how the Danes and the Danish Government have behaved in
the interval, and even if this was against the express will of the majority of
the inhabitants?« For det andet om Storbritannien skulle kræve nogen
modydelse, såsom baserettigheder, for deres forvaltning af øerne. De to
sidste spørgsmål lød:
»(3) Are H[is] M[ajesty’s] Government] prepared to uphold, without
question, the Governor’s policy of allowing no impairment of the Danish
connexion or the passage of any measures, even if desired by the majori-

29. Telegram fra Mason til Udenrigsministeriet, 13.10.1941, i PRO, FO 371/29278.
30. Minute af Dashwood, 29.10.1941; telegram til Mason af 10.11.1941; brev fra Col. J.V.
Bailey, Krigsministeriet, til Dashwood, 6.11.1941; alle i PRO, FO 371/29278. Et brev fra
Krigsministeriet til O.C. Troops Faroe, dateret 19.11.1941, hvori det indskærpes, at briti
ske troppers opgaver er øernes forsvar, og at »Troops should not be used for any other pur
pose unless a state of anarchy breaks out which is beyond the control of the civil authori
ties and which is going to interfere seriously with the normal duties of the troops«, skal gi
vetvis ses i forbindelse med denne forespørgsel. Se PRO, WO 106/3022.
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ty of the inhabitants, which may be contrary to the Danish law and consti
tution?
(4) Should the Governor be told that while H[is] M[ajesty’s] G[overnment] desire, as hitherto, to see the Islands administered by him in
co-operation with the Lagting, they would not be prepared to support the
Governor beyond the point where he was able to enforce his own admini
stration.«
Ifølge Dashwood var svarene på de første to spørgsmål forbundne, idet
han mente, at Churchills tale i Underhuset forpligtede Storbritannien,
medmindre »the Danish Gvt in Cph embarked on a full fledged policy of
collaboration with the Germans or otherwise identified their aims with
those of the enemy«. Vedrørende de to sidste spørgsmål argumenterede
han: »The answers to questions (3) and (4) should, I submit, be that we
will support the Governor to the extent that he is able to enforce his own
administration, and that if he is unsuccesful in this, either owing to a too
rigid insistence on maintaining the Danish connexion and institutions, or
to the fact that his administration is resented by the bulk of the population,
we may have to insist, in the mutual interests of the islanders and oursel
ves, not only to some radical changes in his policy but in the present form
of the administration.«31
Dashwood åbnede altså for, at en ændret britisk politik kunne tænkes,
hvis situationen på øerne i forholdet mellem det danske styre og befolk
ningen blev kritisk. Men spørgsmålet er, om dette synspunkt skal til
lægges megen vægt. Dels er det tydeligt, at Dashwood tænker på en ek
strem og i hans øjne usandsynlig situation, og hans vurdering er primært,
at Hilbert skal presses til en mere kompromissøgende kurs - som Mason
også fik besked på i telegrammet af 10. november. Dels og langt vigtigere
er det uklart, hvilken status Dashwoods memorandum har. Selv om Dash
wood i denne periode tog sig af hovedparten af korrespondencen og for
handlingerne omkring Færøerne, så havde han ingen beslutningsdygtig
position, og det er påfaldende, at memorandumet, der er skrevet på Dash
woods eget initiativ, ikke afstedkommer nogen (bevarede) kommentarer
fra hans overordnede, Collier og Sargent. Det er ikke en gang klart, om de
har læst det; i hvert fald er der hverken kommentarer eller blot initialer
ved det, der viser, at det er blevet læst, hvad ellers var gængs praksis.

31. »H[is] M[ajesty’s] GfovernmentJ’s attitude with regards to the Constitutional Position in
the Faroes«, af John Dashwood, dateret 1.11.1940, i PRO, FO 371 /29279.
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Reaktionen på Danmarks tiltræden af Anti-Komintern Pagten
Det er også tydeligt, at det ikke var de antydninger af en ny kurs, som
Dashwood lagde op til, der blev konsekvensen, da situationen i forholdet
til Danmark ændredes efter den danske underskrivelse af Anti-Komintern
Pagten den 25. november 1941. Det fik den danske Londongesandt Reventlow til åbent at afbryde forbindelsen med den danske regering den 1.
december,32 og på Færøerne planlagde Hilbert at følge hans eksempel.
Mason foreslog i et telegram til Udenrigsministeriet, at man ved samme
lejlighed skulle udsende en fælles dansk-britisk erklæring, hvoraf det
fremgik, at man ville »allow Faroese people to determine their own alle
giance after the war.«
For Dashwood var den danske tiltræden af Anti-Komintern Pagten et
klart bevis for, at den danske regering havde identificeret »their aims with
those of the enemy and [thus] we need no longer observe the same solicitude
as hitherto in maintaining the Danish connexion with the Faroes.« Men sam
tidig var det vigtigt at undgå uro på øerne, og til det formål ville den af Mason
foreslåede erklæring tjene, idet »we should cut a great deal of the ground
from the Home Rulers’ feet, as far as the case for immediate separation is
concerned.« Imidlertid kom Dashwood efter en samtale med sin chef Orme
Sargent på andre tanker. Han telegraferede i stedet til Mason, at »It would be
best for Governor to emphasise that he is merely repudiating Government
which is temporarily acting under duress and that allegiance of himself and
members of his Administration to King Christian and Denmark unimpaired.
2.1 do not approve of joint statement being issued as proposed in last sen
tence of your telegram. If Governor’s action does in fact give rise to acti
ve demand for separation, you may issue statement to the effect that H[is]
Mfajesty’s] Government] while welcoming his move do not consider
that it justifies or necessitates any change in constitutional position of
Faroes at present time.«

Hilberts erklæringer fra oktober 1941 og december 1942
Hilberts åbne erklæring blev aldrig til noget, da forslaget mødte modstand
fra lederne af de partier, der samarbejdede med det danske styre (Sam-

32. Jf. Revenllows egen redegørelse herfor i E. Reventlow: 1 dansk tjeneste, København 1956.
s. 144ff.
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bandspartiet, Selvstyrepartiet og Socialdemokraterne), der frygtede tyske
repressalier. I stedet fremsendte Hilbert et brev til Mason som repræsen
tant for den britiske regering, hvori han slog fast, at han havde handlet
uafhængigt af den danske regering siden april 1940, at han og befolknin
gen støttede de allieredes sag, og at der ikke var nogen grund til at ændre
forholdene på øerne.33 Hermed forsøgte Hilbert at sikre sig den samme re
elle position som de danske legationer i London og Washington.
I oktober året efter forsøgte Hilbert igen at placere øerne og sig selv
åbent på den allierede side med en fælles erklæring fra Lagting og Amt
om støtte til De frie Danske. Erklæringsudkastet understregede imidlertid
også øernes ønske om at »return to the 100 years of union according to
their own wishes«.341 to breve til Udenrigsministeriet af 15. oktober argu
menterede Mason for, at erklæringen lagde for meget vægt på forholdet til
Danmark, hvilket ville resultere i modstand fra Folkeflokken. Tværtimod
mente Mason, at Hilbert burde love en folkeafstemning om øernes frem
tid efter krigen, og han bad om ministeriets støtte hertil. Den fik han ikke.
Udenrigsministeriets holdning var, at han højst måtte erklære, at Storbri
tannien ikke havde noget imod et sådant forslag, hvis Hilbert ønskede at
fremsætte det.35 Det blev imidlertid ikke aktuelt, da forslaget faldt, efter at
Reventlow havde oplyst Hilbert om, at der ikke var sket noget i de dansk
tyske relationer, der nødvendiggjorde en sådan erklæring.
Efter dannelsen af Scavenius-regeringen den 8. november 1942 forsøg
te Hilbert atter en gang. Nu fik hans forslag støtte af Sambandspartiet,
mens Selvstyrepartiet og Socialdemokratiet var imod, og på den baggrund
advarede Reventlow mod initiativet. I Udenrigsministeriet tilsluttede man
sig Reventlows synspunkt.36 Det lykkedes imidlertid Hilbert at sikre sig,
at Selvstyrepartiet og Socialdemokratiet ikke ville stemme mod en sådan
erklæring, og på den baggrund gav Reventlow og Udenrigsministeriet ef
ter, mens Mason fik lov til at udsende nok en britisk støtteerklæring til
amtmanden. På den baggrund kom så Hilberts erklæring endelig den 1.
december 1942 med støtte fra de tre samarbejdspartier. Det skal dog beto
nes, at erklæringen var radikalt anderledes end det udkast, der var blevet
fremlagt i midten af oktober. Hilbert havde bøjet sig for de moderate selv-

33. Brev fra Hilbert til Mason, 4.12.1941, og brev fra Mason til Udenrigsministeriet,
11.12.1941, i PRO, FO 371 /29279.
34. Telegram fra Mason til Udenrigsministeriet, 14.10.1942, i PRO, FO 371/32753.
35. Minute af E. Coote, 2.11.1942, i PRO, FO 371/32753.
36. Brev fra Reventlow til Hilbert, 19.11.1942, og telegram fra Udenrigsministeriet til Mason,
20.11.1942, begge i PRO. FO 371/32753.
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styrekræfter, og det han i et brev til Reventlow, Kauffmann, den danske
legation i Reykjavik og Christmas Møller om sagsforløbet omtalte som
holdningen i »local British circles«. I erklæringen hed det om Færøernes
situation efter krigen nemlig følgende:
»In my view the solution of their problems should not be dictated to the
Faroese people after the war by a liberated Denmark; on the contrary, full
consideration ought to be taken of the wishes of the Faroese people. I am
convinced that this will be the attitude of a free Denmark in the negotia
tions that are bound to come after the war.«
Folkeflokken protesterede over erklæringen. Thorstein Petersen mente,
at Hilbert dermed havde afsat sig selv (hans autoritet beroede jo på at
være den danske regerings repræsentant), og den 8. december fremsendte
Folkeflokkens lagtingsgruppe et protestbrev til den britiske udenrigsmini
ster (på færøsk med engelsk kopi), der beklagede sig over Hilbert og samarbejdspartiernes adfærd. Konkrete krav stilledes ikke, og man må give
Udenrigsministeriets M.L. Clarke ret i, at der var tale om et »rather point
less document«. Brevet blev da heller ikke besvaret af Udenrigsministeri 
et, der nøjedes med at bekræfte modtagelsen af det. På Færøerne indledte
Folkeflokken en pressekampagne mod erklæringen med krav om udskri
velse af valg. Hilbert henvendte sig til Mason og antydede, at de britiske
myndigheder skulle »take som action to suppress the »Folkaflokkur’s«
activities«, men det afviste Mason.37 Sagen døde da også af sig selv igen,
og man skal frem til sommeren 1943 før man finder den næste større kon
frontation mellem samarbejds- og selvstyrekræfter, som fik briterne til
nok en gang at gennemspille de mulige handlingsscenarier.

Konfrontationen i sommeren 1943
Konfrontationen udløstes af folketingsvalget i marts 1943. Briterne valg
te at betragte dette som et rent internt anliggende, men valget af Thorstein
Petersen gav anledning til britisk bekymring. Det var en mulig valgsejr

37. Telegram fra Mason til Udenrigsministeriet, 25.11.1942; brev fra Reventlow til Warner,
Udenrigsministeriet, 30.11.1942; brev fra Mason til Udenrigsministeriet, 3.12.1942; over
sættelse af Hilberts erklæring, 1.12.1942; resume af brev fra Hilbert til Reventlow m.fl.,
udateret; brev fra Folkeflokkens lagtingsgruppe til Eden, 8.12.1942; minute af M.L. Clar
ke, 31.12.1942; brev fra Mason til Udenrigsministeriet, 12.12.1942; alle i PRO, FO
371/32753.
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for Folkeflokken ved det kommende lagtingsvalg, der spøgte. Allerede
den 5. maj noterede M.L. Clarke, at en sejr for Folkeflokken ville medføre
en vanskelig situation, og dagen efter foreslog han, at den britiske posi
tion skulle slås fast igen i en erklæring, der »should have the effect of re
straining the zealots of the People’s Party«. I et telegram af 10. maj be
kræftede Allan Price, der havde afløst Mason som konsul i december
1942, at en sådan erklæring ville være nyttig, men Clarke mente dog, at
den skulle udsendes tættere på valget, der var fastsat til 24. august. Be
kymringen i Udenrigsministeriet blev næppe mindre af Thorstein Peter
sens og Dagbladids kommentarer efter valget, hvor man lagde op til at
ville gennemføre fuldt indre selvstyre efter en valgsejr.38
I begyndelsen af juli besøgte Price London, og selv om han og de mili
tært ansvarshavende på øerne ikke var særligt urolige og påpegede, at
færingerne godt vidste, at de i et og alt var afhængige af briterne og ville
handle derefter, så gav situationen alligevel anledning til nye reflektioner
i ministeriet. Den 7. juli udfærdigede Clarke et længere notat, hvori han
overvejede konsekvenserne af en eventuel sejr for Folkeflokken. Ud
gangspunktet var: »If Mr. Thorstein Petersen gets a majority in the Lagting it is possible that that body would pass a resolution declaring an in
dependent state. The Governor would, of course, resist this. ... It is clear
that the establishment of an independent Faroes would be contrary to our
agreed policy and we should have to support the Governor.«
Men ifølge Clarke talte sandsynligheden for, at Petersen ikke ville kræve
fuld uafhængighed, men blot radikale ændringer, der ville forbedre øernes
forhandlingsposition over for Danmark efter krigen. Disse mulige æn
dringsforslag diskuterede Clarke derefter. Han mente, at amtmanden måtte
give sig i sprogspørgsmålet, og at det penible spørgsmål om amtmandens
vetoret måske kunne løses ved at etablere et andetkammer i Lagtinget, hvor
de øverste danske embedsmænd og visse lagtingsmænd sad. Men på de
øvrige felter: administrationens förbliven på danske hænder, udenlandsk
repræsentation og Dannebrog som officielt flag mente Clarke, at briterne
måtte støtte amtmanden. Clarkes meget konkrete overvejelser blev dog sat i
skyggen af begivenhederne efter offentliggørelsen af Folkeflokkens valg
program, hvor man slog fast, at da færingerne udgjorde en nation, havde de

38. Clarkes kommentar, Petersens erklæring (10.5.1943) og Daghladids artikel fra 25.5.1943
findes alle i PRO, FO 371/36814. Clarkes forslag af 6.5. og Prices telegram af 10.5.1943
findes i PRO, FO 371/36818.
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ret til at styre øerne. Videre krævede man, at Lagtinget skulle være øernes
nationalforsamling og som sådan udgøre den suveræne magt.39
På den baggrund stillede Christopher Warner, der i 1942 havde afløst
Collier som leder af »Northern Department«, spørgsmålet, om »the Fa
roes [have] any right to secede?«. Hvis ikke måtte de i givet fald fordøm
mes som oprørere, og det skulle meddeles på forhånd. Warner mente dog
samtidig, at det var »quite absurd for the Faroes to attempt to be an inde
pendent state«, og at Storbritannien sandsynligvis under alle omstændig
heder ville nægte at anerkende dem. Også dette skulle gøres klart. Men da
Warner frygtede, at en britisk erklæring af denne karakter ville kunne bli
ve misbrugt af tyskerne, foreslog han i stedet, at konsulen formidlede de
britiske standpunkter »orally and unofficially to the leader of the extreme
Home Rule Party«.40
Den 27. juli forudså Vorley, der havde afløst Price som konsul, i et tele
gram en sejr til Folkeflokken. I den situation mente han (og den militære
ledelse), at en klar erklæring om den britiske holdning var nødvendig for
at forebygge uro. Den 31. juli fik Vorley derpå besked om at offenliggøre
følgende erklæring i pressen:
»As there appears to be some doubt as to the attitude of His Majesty’s
Government regarding the administration of the Faroe Islands, I am au
thorized to state that their view remains as set forth in the statement made
by Mr Winston Churchill, then First Lord of the Admiralty, on 11th April,
1940, and in the letter from Mr. Mason to the Governor of 13th January
1941«.
De relevante passager skulle citeres. Ved siden af erklæringen fik han
besked på at informere Thorstein Petersen om følgende:
»(a) Faroes have no constitutional right to secede from Denmark. If
therefore they attempted to set themselves up as an independent State
without the agreement of the Danish Government they would legally be
in the position as rebels and could only be so regarded by other States
who respect normal rutes of international relations and wish to maintain
friendly relations with Denmark after the War. Consequently neither His
Majesty’s Government nor any other reputable Government would recog
nize an independent Faroese State if this was proclaimed by the Lagting
while consultation with the Danish Government is impossible, or deal
with those purporting to represent »independent« Faroes.

39. Valgprogrammet findes i oversættelse i PRO, FO 371/36818.
40. Minute af Warner, 19.7.1943, i PRO, FO 371/36818.
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(b) His Majesty’s Government have announced publicly that they will
not accept any territorial changes which take place during the war unless
they take place with the free consent and goodwill of all parties concer
ned. The declaration of the independece of the Faroes would clearly amount to such a territorial change.
(c) The whole tendency in the modern world is against the establish
ment of small states which are incapable of independent existence, mili
tarily or economically.«41
Her må det jo konstateres, at den britiske position blev skåret ud i pap
for Petersen. At budskabet trængte ind, fremgår af en artikel i Dagbladid
den 7. august, hvor Petersen konkluderede, at »I realize that the Faroese
cannot expect to be recognized by other countries as a separate state du
ring the war«. Men Petersen skrev også, at det havde man aldrig krævet;
derimod ville man holde fast i kravet om indre selvstyre.42

Lagtingsvalget i august 1943
Resultatet af lagtingsvalget blev en sejr for Folkeflokken. Partiet fik
41,5% af stemmerne og 12 pladser i Lagtinget. De tre øvrige partier, der
havde samarbejdet med amtmanden om styret siden maj 1940, gik alle til
bage. Sambandspartiet fik 28,2% af stemmerne og 8 pladser, Socialdemo
kratiet fik 20% og 5 pladser, mens Selvstyrepartiet kun fik 10,2% og in
gen pladser.43 Selv om Folkeflokken vandt, fik partiet altså ikke flertal, og
det afgørende politiske spørgsmål på øerne efter valget var, om Socialde
mokraterne ville opretholde samarbejdet med Sambandspartiet (og amt
mand) eller i stedet indlede et samarbejde med Folkeflokken.
I lyset af muligheden for et sådant samarbejde anså Warner det atter en
gang for at være nødvendigt med en britisk intervention. Han formulerede
den 19. september et udkast til en ny britisk erklæring, der gentog indhol
det i erklæringen, som Vorley havde offentliggjort før valget. Men uden
rigsminister Eden var modstander af at udsende en ny erklæring og men
te, at man i stedet skulle giver partilederne »a further warning ... confi
dentially«. Hvis det ikke hjalp, så måtte man ty til en ny erklæring. Derfor
fik Vorley nok en gang besked om at underrette færøske ledere og især

41. Telegram fra Udenrigsministeriet til Vorley, 31.7.1943, i PRO, FO 371/36818.
42. Artiklen findes i oversættelse i PRO, FO 371/36818.
43. Jf. Hansen og Jespersen, 1994, s. 36.
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Socialdemokraterne om, at briterne under ingen omstændigheder ville ac
ceptere en færøsk uafhængighedserklæring. Om det var det britiske pres,
der fik Socialdemokraterne til at opgive en flirten med Folkeflokken,
fremgår ikke klart af de britiske arkiver, hvor Vorley forventeligt i en ind
beretning af 19. oktober understreger, at Hilbert havde lagt stor vægt på
den britiske position i sine forhandlinger med lederne af Sambandspartiet
og Socialdemokratiet.44 Resultatet af disse forhandlinger blev en genopta
gelse af samarbejdet, og dette fortsatte resten af krigen.
Lagtingsvalget i august 1943 var sidste gang, at briterne for alvor var
bekymrede over den politiske situation på Færøerne. Vorley kunne også
sidenhen af og til melde om småskærmydsler, som da Folkeflokken og
Socialdemokratiet vedtog at stryge det danske flag over Lagtinget i de
cember 1943, hvilket Hilbert naturligvis var imod, men ikke nedlagde
veto overfor.45 Men tonen var afdæmpet, og forud for åbningen af Lagtin
get i august 1944 kunne Vorley rapportere, at Folkeflokken var svækket,
bl.a. fordi Danmarks aktier var steget efter 29. august 1943, men også for
di Folkeflokken ikke havde formået at bruge sine lagtingsmedlemmer til
noget som helst. Selv Hilbert imødeså den nye samling med fuld fortrøst
ning, og det var - som Clarke kommenterede det i London - nye meldin
ger fra amtmanden, der siden besættelsens begyndelse som hovedlinje
havde taget bekymringerne på forskud.46 Optimismen viste sig også at
være velbegrundet. Det kom i resten af besættelsestiden ikke til situatio
ner, hvor briterne følte sig nødsaget til at intervenere i færøsk politik.

Sammenfattende karakteristik af den britiske besættelsespolitik
Den britiske besættelsespolitik på Færøerne under Anden Verdenskrig må
sammenfattende karakteriseres som konsekvent fra omtrent første færd.
Storbritannien valgte at støtte politisk status quo på øerne. Flagsagen, der
udgør den markante undtagelse på denne linje, udsprang helt klart af uvi
denhed, og når man valgte at stå fast (frem for at forfølge den luftede plan
om et ‘neutralt’ alternativ til Dannebrog), var det ifølge Mason for at
komme det danske styre til undsætning i en umulig situation. Der er ingen

44. Udkast til telegram til Vorley af Warner, 19.9.; referat af møde mellem Orme Sargent og
Eden, 21.9., telegram til Vorley og indberetning fra Vorley, 19.10.1943, i PRO, FO
371/36818.
45. Breve fra Vorley til Udenrigsministeriet, 10.12.1943 og 3.1.1944, i PRO, FO 371/43078.
46. PRO, FO 371/43078.
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grund til at betvivle denne udlægning. Som besættelsen skred frem, lagde
briterne et beskedent og diskret pres på den danske administration for at
være mere åben over for (begrænsede) færøske krav. Mere radikalt for
søgte Mason i 1942 at få Udenrigsministeriets opbakning til at presse Hil
bert til at love en folkeafstemning om øernes fremtid, når krigen var forbi.
Det fik han ikke, men det er næppe uden basis, når Hilbert til Reventlow
skrev, at det var holdningen blandt briter på Færøerne, der bl.a. lå bag
hans noget vage løfte om forhandlinger efter krigen i erklæringen af 1. de
cember 1942.
I Udenrigsministeriet overvejede bl.a. Clarke at følge Masons linje op,
men man kan ikke finde spor af initiativer i den retning, selv om irritatio
nen over Hilberts stive holdning og manglende vilje til at lytte til færøske
argumenter ofte skinner igennem i kommentarerne til færøske sager.
Men de britiske myndigheder lagde selv fra første færd klar afstand til
færøske argumenter. I hvert fald nægtede man at indgå i noget, der ligne
de en dialog med Folkeflokkens ledere. Thorstein Petersens lange me
morandum fra maj 1940 omtalte Mason ikke over for sine overordnede;
Joannes Paturssons forespørgsel i efteråret 1940 blev ganske vist besva
ret, men i form af en skærpet præcisering af den britiske afvisning af selv
styre, og brevet fra Folkeflokkens lagtingsgruppe i december 1942 besva
rede man ikke. Først i forbindelse med lagtingsvalget i 1943 blev partiet
taget så alvorligt, at man fandt det nødvendigt med direkte henvendelser,
men om nogen imødekommenhed over for dets standpunkter var der ikke
tale. Holdningen til Folkeflokken gennem hele besættelsen er også tydelig
i ministeriets interne kommentarer, hvor de betegnes som »a noisy mino
rity«, »extremists« og »troublesome«. 50 år efter besættelsen omtalte Ma
son Thorstein Petersen som en »half-enemy«;47 en holdning, der lå tæt på
den, han havde i 1941, hvor han karakteriserede ham som »a disturber of
the peace« og gjorde ham til »the source of most of our parochial troub
les«.48 Mason foreslog også, at Udenrigsministeriet lagde pres på den nor
ske regering om at ophæve Petersens status som norsk konsul for derved
at svække Folkefloklederens position. Det nægtede den norske ambassa
dør Skylstad, men han indvilligede dog i at reducere Petersens status til
honorær konsul uden reelle funktioner.49

47. Interview med Mason, 23.7.1993.
48. Breve fra Mason til Collier, 8.1.1941 og 7.3.1941, i PRO, FO 371/29312.
49. Minute af Dashwood, 25.6.1941, og referat af møde mellem Skylstad og Collier,
2.10.1941, i PRO, FO 371 /29312.
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Der var et nært forhold mellem den britiske konsul, den danske amtmand og de øvrige danske
re på Færøerne. Under sit ophold på øerne giftede Frederic Mason sig med en dansk kvinde,
Karen Rorholm fra Hobro. På dette bryllupsbillede ses brudeparret sammen med forloveren,
amtmand Hilbert, og to andre danskere. (Efter Niels Juel Arge: Stridsdrini 1940-45, bd. II,
Torshavn 1986, s. 12).

Skal man pege på baggrunden for den britiske politik, kan udgangs
punktet tages i Mason. »Why is your Consul in the Faroes so pro-Danish,« spurgte den norske udenrigsminister Trygve Lie på et møde i no
vember 1941 Laurence Collier.50 Også Nils Ihlen, der havde en kort karri-

50. Referat af møde mellem Collier og Lie, 20.11.1941, i PRO, FO 371129219. For en god or
dens skyld skal det anføres, at Lie uden forbehold accepterede Colliers udlægning af den
britiske politik på øerne og yderligere gav et alt andet end flatterende billede af færinger
ne, som han hævdede var »capable of anything«, og han afviste enhver forestilling om
norsk krav på øerne: »I do not want them to be part of Norway - Heaven forbid! They
would only then start a Home Rule agitation against us.« På den anden side mente Lie
også, at øernes tilhørsforhold til Danmark var problematisk og anførte, at »it will be easier
to use the Islands in a scheme of Atlantic defence after the war if that connection no longer
exists.« Et atlantisk forsvarssamarbejde efter krigen lå altså Lie på sinde allerede i 1941 —
og han havde åbenbart ikke megen tiltro til Danmarks bidrag til et sådant.
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ere som norsk konsul, men efter britisk krav blev udvist 1943, maler et
portræt af Mason som ikke blot danskvenlig, men direkte kontrolleret af
Hilbert.51 At Mason var danskvenlig, fremgår også tydeligt af hans mange
indberetninger til Udenrigsministeriet. Denne holdning skyldes givetvis
Masons opfattelse af, hvad der var hans mandat på øerne (jf. Churchills
tale), men det må også være blevet styrket af opholdet på øerne, hvor han
- efter eget udsagn - fandt sin sociale omgangskreds blandt britiske offi
cerer og især danskere, mens han ikke havde megen kontakt med færin
ger.52 Når Masons holdning må anses for at have en vis betydning, skyldes
det, at han var Udenrigsministeriets vigtigste informationskilde til forhol
dene på øerne i den første del af besættelsen, hvor positionerne, som siden
blev fastholdt, fastlagdes.
Men danske myndigheder havde også en direkte vej til at påvirke den
britiske politik. Det var den danske legation og især gesandt Reventlow.
Den officielle britiske fortolkning af hans position efter den 9. april 1940
var, at han betragtedes som »charged informally with the protection of
certain Danish interests not under enemy control«.53 Færøerne kunne jo
om noget siges at falde ind under denne kategori, og Reventlows in-put i
den første vigtige fase af besættelsen var som omtalt markant. Under hele
perioden stod Reventlow og den danske legation generelt i tæt forbindel
se med Udenrigsministeriet, og de blev ofte taget med på råd i forbindel
se med den britiske politik.
Men selv om Masons og Reventlows roller ikke var uvæsentlige, så må
den britiske politik over for Færøerne først og sidst siges at hvile på
Udenrigsministeriets vurdering af de britiske interesser. Det er tydeligt, at
man fra første færd følte sig bundet af Churchills tale som udtryk for den
fundamentale britiske holdning og et løfte, man ikke kunne løbe fra.
Men andre forhold kom selvfølgelig ind i billedet. Når Udenrigsministe
riet stædigt nægtede at indgå i en dialog med selvstyrekræfterne og reelt af
viste, at selv et demokratisk valgt flertal kunne få den britiske regering til at
ændre holdning, kunne det være fristende at se dette i sammenhæng med
britiske imperieforhold, hvor krigen øgede presset på briterne kraftigt i ko
lonispørgsmålet.54 Der er imidlertid intet i kildematerialet, der peger i ret
ning af, at problemerne på Færøerne blev set i et sådant perspektiv. Den

51.
52.
53.
54.

Ihlen, 1956, s. 80.
Interview med Mason, 23.7.1993.
Citeret efter Reventlow, 1956, s. 127.
Jf. J. Darwin: Britain and Decolonisation. The Retreat from Empire in the Post-War World,
London 1988, s. 34-68.
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eneste gang, hvor Færøerne ses i et imperieperspektiv, er i Dashwoods me
morandum fra september 1941, hvor han leger med tanken om, at øerne vil
le kræve »inclusion in the British Empire«, i hvilken situation Storbri
tannien ikke nødvendigvis ville føle sig forpligtet af Churchills løfte.55 Men
der er tale om tankespind, der aldrig fik reel karakter, og desuden var det jo
også tankespind, der gik i en ganske anden retning end afkoloniseringens.
I stedet skal man forklare den britiske politik med udgangspunkt i Dan
mark. Det var nemlig ikke forholdene på Færøerne, men forholdene i Dan
mark og forholdet til Danmark, der er den afgørende forklaring på den briti
ske politik. Groft sagt mente de britiske beslutningstagere og embedsmænd,
at 4 millioner danskere var mere interessante end 30.000 færinger. Det kan
aflæses direkte i kommentarerne omkring udkastet til brevet til Patursson i
efteråret 1940, hvor Dashwood lagde op til et skarpt svar på baggrund af føl
gende vurdering: »... we might be faced with all kinds of complications if
they [dvs. Folkeflokken] should succeed in effecting the removal of the Go
vernor who has been reasonable & helpful. We should moreover inevitably
incur considerable odium from the Danes generally who would be bound to
suspect that the change had been brought about with our connivance« 56
Dashwoods vurdering støttedes af hans overordnede. Det samme var
tilfældet, da man i Udenrigsministeriet i juli 1942 efter en alarmistisk
henvendelse fra Reventlow diskuterede politikken over for selvstyretil
hængerne. Her bekræftede man den eksisterende kurs, og E.O. Coote sup
plerede dette med følgende betragtninger om, at sagen også skulle ses i
sammenhæng med udviklingen i Danmark. Selv om den danske regering
var kollaborationistisk, så var »... the majority of the Danes ... anti-German and we hope that, when the time is ripe, they will turn against the
Germans. Nothing would discourage them, and the Free Danes, more than
our recognition of Faroese independence, which would play straight into
the hands of German propaganda.«57

Afslutning
Denne tolkning underbygges, hvis man sammenligner med den britiske
holdning til Island, som Storbritannien besatte 10. maj 1940.1 Island stod

55. I PRO, FO 371/29278.
56. Minute af John Dashwood, udateret, men november 1941, i PRO, FO 371/24784. Min
fremhævelse.
57. Minute af E.O. Coote, 15.7.1942, i PRO, FO 371/32761.
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kravet om selvstændighed stærkt, og det var hævet over al tvivl, at Island
ville benytte de muligheder for over en treårig periode at ophæve unionen
med Danmark fra udgangen af 1940, som forbundsloven af 1918 åbnede
muligheden for. Efter denne treårige periode kunne unionen ensidigt op
hæves af Island, hvis to tredjedele af Altingets medlemmer gik ind herfor,
og hvis tre fjerdedele ved den folkeafstemning, hvor mindst 75% af de
stemmeberettigede deltog, gik ind for unionens opløsning.58 Med udgangs
punkt i denne situation forespurgte selvstændighedstilhængeren Jonas
Jonsson i oktober 1940 den britiske ambassadør, om Storbritannien ville
acceptere en islandsk løsrivelse fra unionen. Ambassadør Howard Smith
mente ja, men i Udenrigsministeriet var opfattelsen en anden: »Magthaver
ne dér frygtede, at hvis islændingene oprettede en republik, imens de var
under britisk besættelse, ville det blive brugt som tysk propaganda«.59 Den
ne britiske position fik Smith bekræftet på møder i London i januar 1941.
Den britiske holdning skyldtes ifølge den islandske historiker, Tomas Thor
Tomasson, ikke mindst Reventlow, der »havde advaret den britiske rege
ring om, at danskerne ville give dem skylden, hvis Island oprettede en re
publik med det samme.« På den baggrund blev Smith beordret til at presse
den islandske regering til at udsætte løsrivelsesplanerne. Det var dette briti
ske pres, der lå bag de relativt bløde erklæringer om det dansk-islandske
forhold, som Altinget fremsatte den 17. maj 1941.60
At hensynet til Danmark spillede den afgørende rolle, er også den ind
lysende forklaring på, at chefen for »Northern Department«, Laurence
Collier, i december 1940 meddelte Mason, at hvis galt skulle være, så fo
retrak man et direkte britisk styre med amtmandens hjælp. Men Collier
anførte også, at man helt bestemt foretrak opretholdelse af status quo. Bag
denne holdning lå efter alt at dømme, at mens man nok havde et klart blik
for danske interesser (eller mere præcist: danske reaktioners betydning
for britiske interesser), så havde Storbritannien samtidig en meget prag
matisk interesse i at få besættelsen af øerne til at forløbe så gnidningsfrit
som muligt. Dette er tydeligvis forklaringen bag henstillingen til amtman
den om at være mere imødekommende over for færøske ønsker, som John
Dashwood i november 1941 telegraferede til Mason, og da Collier om
trent samtidig diskuterede Færøerne med Trygve Lie, anførte han også, at

58. Jf. F. Wendt: Besættelse og Atomtid 1939-1965, (Politikens) Danmarks historie, bd. 14,
København 1966, s. 267.
59. T. Th. Tómasson: Heimstyrjaldarárin ó Islandi 1939-1945, Reykjavik 1984, s. lOf. Jeg
skylder cand.negot. Lykke Bjerre Larsen tak for såvel henvisning som oversættelse.
60. Jf. ibid.

220

Nils Arne Sørensen

»it was to their fdvs. Storbritanniens] interest and to that of the Allied
cause as a whole that there should be no avoidable disturbance, political
or economic, as long as they were in British occupation«.61 De løfter,
Storbritannien allerede kort efter besættelsen gav om økonomisk støtte til
øerne, herunder sikring af forsyningerne på samme niveau som det briti
ske borgere havde,62 skal ses i samme lys. Det samme gælder endelig de
militære ordrer, der fra første færd slog fast, at man skulle behandle færin
gerne »as if they were British subjects.«63 Man lagde således stærk vægt
på, at fredsbesættelsen virkelig blev fredelig.
Det blev den også. Trods de politiske skærmydsler mellem det danske
styre og selvstyrekræfter, hvor briterne tydeligt valgte side, så var besæt
telsen af Færøerne på det nærmeste en idealtypisk fredsbesættelse. Men
det blev - selv om briterne ikke ønskede det - en besættelse med politiske
konsekvenser. At det ville blive tilfældet, antydede Harold E. Slaymaker,
der i juni 1945 blev britisk konsul på øerne, i et brev til Udenrigsministe
riet 31. oktober 1945. Baggrunden var sommerens resultatløse drøftelser i
København mellem den danske regering og færøske politikere, den dan
ske regering og rigsdags erklæring om at ville respektere færøske ønsker
om større selvstændighed af 25. oktober 1945 og det forestående valg til
Lagtinget.64 Ifølge Slaymaker var det danske udspil ikke faldet i god jord,
og han vurderede videre, at Danmark og danskere generelt havde udvist
for ringe forståelse for Færøernes særtræk. I forbindelse med en udførlig
redegørelse for de færøske kritikpunkter over for det danske styre kom
han med følgende vurdering af situationen:
»That there is a prevalent feeling of hopelessness and helplessness can
not be denied. It is sufficient to say that the breaking of the direct tie with
Denmark during the war and the example of Iceland have given much
powerful stimulus to the desire for a large say in their destiny that the
matter was practically bound to come to a head as a result. It has been
greatly aided also, although not designedly so, by their experience of Bri
tish treatment under the occupation. The power of direct purchase from the
United Kingdom has meant so much to the islands’ welfare that it would
be surprising if this unrest did not show itself so very unmistakenly.«65

61. Referat af møde mellem Collier og Lie, 20.11.1941, i PRO, FO 371/29279.
62. Udkast til forslag om økonomisk hjælp til Færøerne, 18.6.1940, i PRO, FO 371/24787.
63. Ordre til den øverstkommanderende officer for besættelsesstyrkerne, dateret 27.4.1940, i
PRO, WO 106/3020.
64. Se hertil K. Johnsen Harder: De danske-færøske forhold 1945-48, Odense 1979, s. 36-53.
65. Brev fra Slaymaker til Udenrigsministeriet, 31.10.1945, i PRO, FO 371/47306.
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Slaymaker var langt mere sympatisk indstillet over for færøske selvsty
rekrav end sine forgængere (hvilket afstedkom protester fra dansk side om
indblanding i interne færøske forhold).66 Hans vurdering forekommer
imidlertid at være uhyre præcis. Selv om den britiske holdning siden april
1940 havde været at opretholde den politiske status quo på øerne, så foran
drede færøsk politik sig dramatisk under besættelsesårene, idet selvstyreog uafhængighedskræfter vandt stærkt frem. Til forståelse af denne udvik
ling forekommer det også indlysende at pege på økonomiske forhold. Be
sættelsesårene havde været et økonomisk Eldorado for øboerne. Derfor
kunne årene tages til indtægt af de liberalistiske selvstyretilhængere i Fol
keflokken, der før 1940 havde kritiseret den danske økonomiske politik for
at være forarmende for øerne. Krigens velstand var en utilsigtet konse
kvens af besættelsen (og allerede i september 1940 advarede embedsmænd
fra det britiske finansministerium om, at der var tale om en exceptionel si
tuation, der ville ophøre ved krigens afslutning).67 Men det var netop den
ne velstand, der lå bag den voksende færøske utilfredshed med det danske
styre under besættelsen, og som kunne komme til frit udtryk efter den.
Ganske vist gav Lagtings valget den 6. november 1945 ikke flertal til
Folkeflokken. De manglede stadigvæk ét mandat. Men ved Folkeafstem
ningen om selvstændighed den 14. september 1946 var der faktisk flere,
der stemte for selvstændighed (48,7%) end for fortsat samhørighed med
Danmark (47,2%). Krisen løstes først med Hjemmestyreloven af 23.
marts 1948, men dette forløb skal ikke forfølges længere her.68 Her skal
blot afslutningsvis postuleres, at udviklingen 1945-48 havde set helt an
derledes ud, hvis Færøerne som Danmark var blevet besat af tyskerne.
Det var i hvert fald lige så meget selvstyret som besættelsesjubilæet,
færingerne fejrede, da de i 1990 inviterede britiske krigsveteraner og Fre
deric Mason til øerne for at fejre halvtredsåret for besættelsen.

66. Brev fra Reventlow til Warner, Udenrigsministeriet, 26.9.1946, i PRO, FO 371/56139.
Brevet resulterede i, at Slaymaker fik en næse.
67. Referat af møde mellem embedsmænd fra Finansministeriet, Ministery of Economic War
fare og Udenrigsministeriet om de finansielle forhold mellem Storbritannien og Færøerne,
28.9.1940, hvor det bl.a. anføres, at »the exceptionel scarcity of fresh fish in Great Britain
brought about by war conditions and liable to cease as soon as those conditions come to an
end, cannot prudently be regarded as an occation for raising the standard of consumption
of the fishing population that benefit by it.« I PRO, FO 371/24787.
68. Se Johnsen Harder, 1979 og John F. West: Færøerne. En nation og dens historie, Køben
havn 1972, s. 173-180.

Dansk propaganda under
Kejserkrigen 1625-29
Af Paul Douglas Lockhart
Under Trediveårskrigen oplevede man også i Danmark en enestående intensivering
af den politiske propaganda. På grundlag af kongelige forordninger, trykte bønner
og prædikener undersøger PhD Paul Douglas Lockhart her temaerne i forsvaret for
Christian IV s indblanding i krigen 1625-29. Propagandalitteraturen var i hovedsa
genforfattet af gejstlige og anslog religøst temaer, der var almindelige i tidens and
agts- og opbyggelseslitteratur. Hovedsynspunktet var, at krigen var en manifestation
af Guds vrede, nedkaldt over det danske folk på grund af dets synder. Politisk åben
barer krigspropagandaen i dens forsvar for kongens synspunkt overfor rigsrådets
med hensyn til dansk indblanding i krigen et principielt skifte i den måde, hvorpå det
danske monarki opfattede sin rolle i den danske statsorden. Kongen betragtedes ikke
længere som en primus inter pares i forhold til rådsaristokratiet, men som indehaver
af et ophøjet embede med ansvar overfor Gud for den danske stats velfærd. Derved
anslår krigspropagandaen temaer, der pegerfrem mod enevældens indførelse i 1660.

Forskningen i 1600-tallets krigspropaganda
Krigspropaganda har hidtil være delvis upåagtet i forskningen i Tredive
årskrigen. Selv de få eksisterende studier afslører imidlertid bemærkelses
værdige ligheder mellem de forskellige nationale typer af propagandalit
teratur. To ligheder er især iøjnefaldende.
Det gælder for det første de konfessionelle temaers vigtighed. Det kon
fessionelle spørgsmål var i høj grad egnet til at skabe folkelig opbakning
bag en regerings politik. I reformationens og modreformationens Europa
blev befolkningerne - uanset om de var evangeliske, kalvinistiske eller
katolske - ofte påmindet om kætternes ondskab. Konfessionel paranoia
og intolerance var nem at udnytte i propagandaøjemed.
Men naturligvis var der også nationalstatslige interesser, som var fælles
for krigspropagandaen i de europæiske stater, og som ofte indgik i en
kombination med de konfessionelle motiver. Den seneste forskning ved
rørende krigspropaganda i bl.a. Frankrig, Sverige, England og Sachsen
har understreget, at regeringerne i disse stater med omhu påpegede de po
litiske og konfessionelle bevæggrunde bag deres udenrigspolitik. Propa-
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gandaforfatterne forsøgte med andre ord ikke bare at udnytte folkelig
modvilje mod de religiøse fjender. De konfessionelle stridigheder blev
snarere del af en større dagsorden, som også omfattede forsvaret af sta
tens territorium.
I sit fremragende studie af den svenske propagandavirksomhed, som gik
forud for Gustav II Adolfs indgriben på protestantisk side i Tredi veårskri
gen i 1630, har Sverker Arnoldsson vist, at katolskfjendtlige prædikener
og religiøse viser især blomstrede lige efter de habsburgske sejre i Tysk
land i 1623-24. Da Gustav Adolf og hans kansler Axel Oxenstierna i slut
ningen af 1620’erne forudså, at en indgriben i de tyske territorier kunne
blive nødvendig, brugte den svenske regering det konfessionelle argument
for at overbevise befolkningen om, at nationens sikkerhed var truet: De
habsburgsk-katolske sejre i det nordlige Tyskland, risikoen for et nederlag
for Danmark og Polens mulige indblanding i krigen pegede i retning af, at
et kejserligt angreb på Sverige var sandsynligt. Og et sådant angreb ville
det være bedre at forebygge ved en svensk indgriben i Det tyske Rige.1
I England fulgte Charles I’s offentlige forsvar for et stort tvangslån til
brug for krigen i 1626 det samme mønster. Som Richard Cust har påvist,
fremhævede den engelske monark nødvendigheden af lånet til støtte for
Christian IV, til den protestantiske sags bedste og derfor til Englands ære.2
Omvendt kunne man i visse situationer blive nødt til at nedtone de kon
fessionelle modsætningsforhold, hvis de ikke kunne forenes med de
nationalstatslige interesser. Det ses mest udpræget i Frankrig, hvor Richelieus pamflettister forsvarede kardinalens kontroversielle beslutning om
at give fransk støtte til tyske og svenske »kættere« i deres kamp mod kej
ser Ferdinand II ved at understrege, at der lå en trussel mod Frankrigs sik
kerhed i en eventuel habsburgsk sejr.3

1. Sverker Arnoldsson: »Krigspropagandan i Sverige före Trettioåriga Kriget«, Göteborgs
Högskolas årsskrift 47, 1941. Tonen i den svensk-venlige propaganda, som blev skrevet i
Tyskland samtidig med Gustav II Adolfs indblandning i Tredi veårskrigen, var anderledes.
Se Diethelm Böttcher: »Propaganda und öffentliche Meinung im protestantischen
Deutschland (1628-36)«. Archiv flir Reformationsgeschichte 44, 1953, s. 181-202, og 45,
1954, s. 83-99; Silvia Serena Tschopp: Heilsgeschichtliche Deutungsmuster in der Publizistik des Dreifligjährigen Krieges. Pro- und antischwedische Propaganda in Deutschland
1628 bis 1635, Frankfurt a.M. 1991.
2. Richard Cust: The Forced Loan and English Politics 1626-28, Oxford 1987, s. 47-50, 55.
3. William F. Church: Richelieu and Reason of Slate, Princeton 1972; Gustave Fagniez:
»L’Opinion publique et la polémique au temps de Richelieu«, Revue des questions historiques 60, 1896, s. 442-484.
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Kejserlig rytterstandart, formodentlig fra
Trediveårskrigen. På
dugen af lysegul sil
kedamask er malet to
korslagte sværd, der er
stukket gennem en tor
nekrans. Inskriptionen
»For Kristus og kir
ken« viser, at der er
tale om en oprindelig
katolsk standart, som
må være erobret fra en
kejserlig rytterenhed.
Den har fået påsyet det
af Christian IV i 1628
indførte dannebrogs
mærke, hvorefter den
har kunnet bruges af
en
dansk
enhed.
(Tøjhusmuseet.
Her
gengivet efter Chris
tian IV og Europa,
København
1988,
planche XIII, s. 559).

I næsten hele det anti-habsburgske Europa udnyttedes frygten for dan
nelsen af et habsburgsk »universalmonarki« som argument for en militær
indsats. Ved at give fremmede magter skylden for krigen »eksternaliserede« denne form for propaganda så at sige de faktorer, der nødvendiggjor
de krigsdeltagelse.
Det er meget begrænset, hvad der findes af forskning om dansk propagan
da under Trediveårskrigen. Både N.M. Petersen, Ludvig Helveg og P.M.
Stolpe har diskuteret propagandalitteraturen, der for det meste var forfat
tet af gejstlige, men det har næsten udelukkende været som eksempler på
tidens religiøse litteratur. Hverken propagandalitteraturen som sådan eller
dens politiske betydning interesserede disse forskere. I den nyere forsk
ning har Leon Jespersen berørt problemet i sin artikel om luksuslovgiv-
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ning i 1600-tallets Norden, men krigspropagandaen er dog ikke af væ
sentlig betydning for artiklens hovedtema.4
Derfor er det ikke hidtil blevet gjort klart, at den krigspropaganda, der
fremkom i Danmark under Kejserkrigen 1625-29, danner en betydnings
fuld undtagelse fra de almeneuropæiske tendenser. Den danske krigspro
paganda benyttede ganske vist de samme politiske og konfessionelle te
maer, som anvendtes i den tilsvarende svenske og tyske protestantiske
propaganda, ligesom ængstelse over truslen fra det habsburgske kejser
dømme var en af de vigtigste grunde til, at Danmark overhovedet blande
de sig i Trediveårskrigen. Disse motiver var imidlertid, som det skal vises
i denne artikel, ikke de vigtigste i den danske propagandalitteratur.

Propaganda udadtil og indadtil
Det er velkendt, at kongen og rigsrådet ikke havde samme opfattelse af de
tyske politiske anliggender og deres betydning for Danmark. Christian IV’s
beslutning om at deltage i krigen mod kejseren tog i høj grad udgangspunkt
i kongens frygt for en habsburgsk ekspansion og for det mulige tab af de
»fyrstelige friheder«, han som hertug af Holsten havde i tysk politik. Det
var med andre ord kongens stilling som tysk Reichsfürst, der bestemte hans
opfattelse af krigen i Tyskland og dermed den udenrigspolitik, han førte.
Resultatet var som bekendt, at Christian IV trådte ind i krigen uden rigsrå
dets samtykke og uden støtte fra den danske stat. Først efter nederlaget ved
Lutter am Barenberg i august 1626 modtog kongen egentlig hjælp fra Dan
mark, og ikke før hærene fra den katolske liga havde gjort indfald i Jylland i
september 1627, blev kongeriget Danmark officielt indblandet i krigen.5
4. N.M. Petersen: Bidrag til den danske Literaturs Historie, København 1867-72, bd. 3. s.
139-148; P.M. Stolpe: Dagspressen i Danmark, dens Vilkaar og Personer indtil Midten af
det attende Aarhundrede, København 1878-82/1977, bd. 1, s. 48-66; Leon Jespersen:
»Statuskonsumtion og luksuslovgivning i Danmark og Sverige i 1600-tallet - en skitse«,
Sten Ake Nilsson och Margareta Ramsay: 1600-talets ansikte, Lund 1997, s. 176-178.
5. Paul Douglas Lockhart: Denmark in the Thirty Years’ War, 1618-1648. King Christian IV
and the Decline of the Oldenburg State, Selinsgrove, PA 1996; idem, »Denmark and the
Empire. A Reassessment of Danish Foreign Policy under King Christian IV, 1596-1648«,
Scandinavian Studies 62, 1992, s. 390-416; idem, »Religion and Princely Liberties. Den
mark’s Intervention in the Thirty Years War, 1618-1625«, The International History Re
view 17, 1995, s. 1-22. For afvigende synspunkter, se Leo Tandrup: Mod triumf eller tra
gedie. En politisk-diplomatisk studie over forløbet af den dansk-svenske magtkamp fra
Kalmarkrigen til Kejserkrigen, 2 bd., Århus 1979; Theodor Christiansen: Die Stellung
Königs Christian IV. von Déinemark zu den Kriegsereignissen im deutschen Reich und zu
den Planen einer evangelischen Allianz 1618-1625, Kiel 1937.
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Christian IV drog i krig i sin egenskab af hertug af Holsten og Kreisoberst for Den nedersachsiske Kreds. Eftersom rigsrådet ikke ville støtte
ham, var propaganda i Danmark selv unødvendig ved begyndelsen af kri
gen. Krigen skulle finansieres af kongens egen formue, ved udskrivninger
blandt de nedersachsiske fyrster og gennem kontributioner fra fremmede
forbundsfæller. Set i det lys var krigspropaganda rettet til et internationalt
forum det vigtigste. Mange pamfletter og skillingsviser, der for størstede
lens vedkommende var trykt i Nordtyskland, skildrede Christian IV’s
strid i en tysk kontekst. Kongen fremhævedes som en stærk og retfærdig
tysk fyrste, der ligesom Morits af Sachsen knap et århundrede før havde
rejst sig for at forsvare »de tyske friheder« mod en alt for ærgerrig kejser.6
Det mest berømte skrift af dette indhold kom i 1627 og var en pamflet
med titlen Willt du den Kciyser sehen?, som var forfattet af en skriver ved
Tyske Kancelli ved navn Levin Marskalk. Marskalk prøvede bl.a. at ven
de de frie rigsstæder i Nordtyskland mod kejseren ved at understrege trus
len om et kejserligt dominium maris Baltici, der ville gå ud over byernes
handelsinteresser i Østersøområdet.7
Her interesserer vi os imidlertid først og fremmest for den propaganda,
der blev udformet til brug i Danmark selv. Det var i denne propaganda, at
Christian IV og tilhængerne af hans udenrigspolitik for den danske be
folkning fremlagde årsagerne til beslutningen om at intervenere i den ty
ske krig. Som sagt var det først efter slaget ved Lutter am Barenberg, da
Christian IV blev forladt af sine allierede og blev tvunget til at søge un
derstøttelse fra sit eget rige, at kongen forsøgte at forsvare sin krigsførel
se over for Danmarks befolkning. Hvis vi ser »propaganda« som en be
vidst indsats for at danne en offentlig mening, så kan den danske litteratur
først fra dette tidspunkt - dvs. september 1626 - kaldes propaganda. Det
påfaldende ved den danske krigspropaganda, som den blev formuleret
mellem september 1626 og Kejserkrigens afslutning i sommeren 1629, er
imidlertid, at dens temaer stort set var de samme som dem, der var blevet
anslået i dansk opbyggelig litteratur siden krigens begyndelse i foråret
1625.

6. Max Griinbaum: Dber die Publicistik des Dreissigjcihrigen Krieges von 1626-1629, Halle
1880, s. 3-30. Se videre Bodo Nischan: »Propaganda in an Age of Ideological Division.
The Case of Saxony in the Thirty Years War«, Journalism History 4, 1977, s. 23-29.
7. [Levin Marskalk:] Wilt duden Käyser sehen?, København 1629; K. Nolden: »Die Reichspolitik Kaiser Ferdinands II. in der Publizistik bis zum Liibecker Frieden 1629«, disserta
tion, Köln 1958; Böttcher, »Propaganda,« s. 183-187.

Dansk propaganda under Kejserkrigen 1625-29

227

Gejstligheden og krigspropagandaen
Den danske krigspropaganda efter september 1626, og den litteratur fra
krigstiden, som foregreb den, skildrede krigen mod kejseren i enkle kon
fessionelle rammer: Krigen i Tyskland var en religionskrig, i hvilken sel
ve kristendommens eksistens stod på spil. Der er heller ikke tvivl om, at
kongen selv opfattede Kejserkrigen - delvis i hvert fald - som en Religionskrieg* Den overhængende krigsfare i forening med forøget katolsk
virksomhed i Danmark tvang regeringen i København til at tage skridt til
at skærpe kontrollen med »kættersk« aktivitet inden for rigets grænser.9
Men det vigtigste var, at kun ved at skildre krigen som et korstog kunne
Christian IV gøre sig håb om at overbevise adelen og de øvrige stænder
om, at en dansk deltagelse var tvingende nødvendig. Argumenter baseret
på en angivelig trussel mod tyske »fyrstelige friheder« kunne ikke forven
tes at finde megen lydhørhed blandt monarkens undersåtter; kun få dan
skere eller nordmænd ville føle sig forpligtet til at ofre sig for Det tyske
Riges konstitutionelle integritet. Den lutherske tro og hadet til katolikker
ne var de eneste faktorer - bortset fra monarkiet selv - som bandt Oldenborg-statens forskellige folk sammen.
I denne henseende ydede gejstligheden Christian IV en uvurderlig
hjælp. Ved Kejserkrigens begyndelse havde kongen ingen propagandister
til sin disposition. Han havde stolet meget på sin historiograf og panegy
rist, Claus Christoffersen Lyschander (1558-1624), der imidlertid døde
kort før krigens udbrud. Under Kejserkrigen udfyldte gejstligheden det
tomrum, der opstod med Lyschanders død.
Efter kryptokalvinisten Oluf Jensen Kocks fald i 1614 havde kongen i
stigende omfang støttet den ortodokse, såkaldte gnesio-lutheranske grup
pe blandt gejstligheden. Med kongelig støtte beherskede denne gruppe med Hans Poulsen Resen og Jesper Brochmand i spidsen - statskirken i
årtiet før krigen. Under Resens ledelse var gejstligheden en trofast støtte
for kongens inden- og udenrigspolitik lige fra Kejserkrigens begyndelse

8. Klaus D. Jockenhövel: Rom - Brüssel - Goitorf. Ein Beitrag zur Geschichte der gegenreformatorischen Versuche in Nordeuropa 1622-37, Neumiinster 1989, s. 51-109; Chris
tian IV til Hertug Georg af Brunswig-Liineburg, 9. maj 1626, Rigsarkivet, Tyske Kancelli
Udenrigske Afdeling/Almindelig Del, Ausländisch Registrant 59.
9. Johannes Steenstrup: »Et Forslag til Katholicismens Gjenindførelse i Jylland, fremsat til
Pavestolen 1629«, Kirkehistoriske Samlinger, 3. rk., bd. 1, 1874, s. 625-642; Oskar
Garstein: Rome and the Counter-Reformation in Scandinavia, bd. 4: The Age of Gustavus
Adolphus and Queen Christina of Sweden 1622-1656, Leiden 1992, s. 72-183; Jocken
hövel: Rom - Brussel - Gottorf, s. 18-50.
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til kongens død i 1648. Som helhed lader gejstlighedens politiske ansku
elser sig vanskeligt indkredse, men i hvert fald den højere gejstlighed sy
nes at have hældet stærkt mod royalismen. Det er ikke så mærkeligt, for
ligesom i resten af Europa i denne konfessionaliseringens tidsalder gik
kongemagt og kirke hånd i hånd og var fælles om en indsats for »social
disciplinering« af befolkningen.10 Skønt få danske teologer viste interesse
for politisk teori før udgivelsen af Jesper Brochmands Systema universæ
theologiæ (1633), tyder enkelte vidnesbyrd på gejstlighedens royalisme. I
1626 skrev Nelaus Poulsen Nested, der var sognepræst ved Skt. Nicolai
Kirke i København, f.eks. en lille traktat om alle kristnes forpligtelse til at
adlyde den verdslige øvrighed.11
Der var forholdsvis få trykkerier i Danmark ved begyndelsen af 1600tallet, og kongen og det teologiske fakultet ved Universitetet overvågede
nøje, hvad der udkom på tryk. Selv berømte teologiske arbejder - som
f.eks. Brochmands - undgik ikke kongens og »de Højlærdes« censur.
Selvfølgelig havde reformationen i 1536 elimineret den gejstlige stands
repræsentation i Rigsrådet, hvorved bisperne var uden direkte rolle i sta
tens anliggender, men dette forhindrede ikke enkelte af dem i at udtrykke
deres støtte til kongen under Kejserkrigen. Ved krigens højdepunkt bekla
gede Brochmand sig til Holger Rosenkrantz den Lærde over adelens util
bøjelighed til at støtte kongens anstrengelser i Tyskland: »Der er Ingen,
som sukker, Ingen, som anraaber Gud for Kongens Huus, klæder sig i
Sæk og Aske for Kongens Velfærd«.12
Der var to kanaler for krigspropagandaens udbredelse: for det første
trykte traktater og skillingsviser, for det andet prædikestolene i de danske
kirker. I begge tilfælde blev propagandaen udbredt af den danske gejstlig
hed. Danske præster og teologer forfattede en stor mængde trykte skrifter,
som varierede fra lærde traktater på latin til småskrifter med bønner og vi
ser på folkesproget. Endnu vigtigere var imidlertid det, som blev sagt fra
prædikestolen.

10. Alex Wittendorff: »‘Fire stolper holder et skidehus’: Tidens forestillingsverden«, Svend
Ellehøj (red.): Christian IV’s Verden, København 1988, s. 232-234.
11. Nelaus Poulsen Nested: Qiuestio, Det er: Spørsmaal/ om det er imod en Christen Kierlig
hed och Oprictighed/ at der forordnis i den Christen Menighed Observatores, eller Be
føre re/ som skidle gijfue flittelige act paa dem/ der modvillige offuertræde Guds oc Kon
gens Low.., København 1626.
12. Jesper Brochmand til Holger Rosenkrants, 1626/27 (?), i Ludvig Helveg: Den danske Kir
kes Historie efter Reformationen, København 1857, bd. 1, s. 347-348.
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Bededagsforordningen 1626
For befolkningens store flertal har prædikestolen utvivlsomt været en
mere stabil kilde til information end det trykte ord. Christian IV sikrede
derfor, at kontakten mellem præsten og den menige mand ikke blot om
fattede den normale ugentlige gudstjeneste om søndagen. Fra Kejserkri
gens begyndelse påbød kongen særlige bededage over hele riget, inklusi
ve Hertugdømmerne, Norge og Island.
Bededage var ikke et særligt dansk fænomen, endsige uhørt i Dan
mark. Kong Christian III benyttede sig kun lejlighedsvis af bededage,
men Frederik II brugte dem med større hyppighed, idet der var ca. 23 be
dedage i løbet af hans 29-årige regering. Under Christian IV selv var der
frem til 1626 i gennemsnit blevet proklameret en bededag årligt. Hver
»bededag« varede tre dage, og sædvanligvis blev de påbudt for at påkal
de guddommelig hjælp og bistand i vanskelige tider, f.eks. under pest el
ler hungersnød og dyrtid. De kunne imidlertid også bruges politisk. Fre
derik II havde f.eks. forordnet særlige »kirkebønner« for de belejrede
protestantiske samfund i Nederlandene og de tyske territorier i 1570’erne
og 1580’erne, og Christian IV havde i 1624 dekreteret en bededag, hvor
med man på samme tid skulle takke Gud for successen med sølvværket
ved Kongsberg i Norge og henrettelsen af den katolske aktivist Arnold
Weisweiler.13
Brugen af bededagene fra 1626 til 1629 afveg imidlertid væsentligt fra,
hvad man hidtil havde set. For det første blev bededagene under Kejser
krigen afholdt med meget større regelmæssighed. Den første bededag un
der Kejserkrigen fandt sted i april 1625, kort efter at Christian IV havde
overtaget embedet som Kreisoberst for Den nedersachsiske Kreds. I peri
oden fra april 1625 til efteråret 1626 var der kun én yderligere bededag (i
marts 1626).14 Men bededagenes hyppighed og indhold ændredes drama
tisk fra september 1626. Kort efter kongens nederlag ved Lutter am Barenberg udstedte den udvalgte prins Christian og regeringsrådet en konge
lig forordning, der påbød bededage én gang om ugen. Denne bededags
forordning af 1626 viser en højere grad af kongelig indblandning end før.
Ingen tidligere bededage var blevet forordnet så detaljeret, som det nu

13. Se f.eks. V.A. Secher: Corpus Constitutionum Daniæ, bd. 3, s. 64, og bd. 4, s. 147-149;
Christian IV til Hans Mikkelsen, superintendent på Fyn, 6. marts 1624, Landsarkivet for
Fyn, Fyns bispearkiv, Stiftets almindelige breve 1622-50; Oskar Garstein: Rome and the
Counter-Reformation in Scandinavia, bd. 4, s. 112-183.
14. 12. december 1625, Kancelliets brevbøger 1624-26, s. 549.
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skete. Før 1626 havde gejstligheden fået en udstrakt frihed til at bestem
me bededagenes indhold, idet kongen kun specificerede tidspunktet for
bededagen og lejlighedsvis også grunden til afholdelsen af den.151 mod
sætning hertil skitserede bededagsforordningen af 1626 fremgangsmåden
ved og indholdet af bededagene ned i mindste detalje. Biskopperne kunne
i stor udstrækning selv udvælge passende prædikentekster fra Den hellige
Skrift, men forordningen fastsatte meget strenge retningslinjer for prædi
kenernes og bønnernes indhold.
Bededagsforordningen af 1626 er det vigtigste udtryk for kongens
indblanding i propagandalitteraturens udbredelse. Ifølge forordningen
skulle enhver købstadsborger i Danmark og Norge gå til gudstjeneste
hver fredag, mens bønderne i landsbyerne skulle gøre det om onsdagen.
Endvidere skulle alle soldater i kongens hær i Nedersachsen deltage i
gudstjenesten to gange om ugen. Det blev påbudt alle undersåtter at
bede og synge salmer med deres familier om morgenen og om aftenen
og at læse i Den hellige Skrift hver dag. Det var ikke tilladt at indtage
måltider før gudstjenesten på bededagene, ligesom både drik og dans
blev strengt forbudt.161 hvert stift fik biskoppen ansvaret for at lade be
dedagsbønnerne trykke, således at de var nemme at bruge for »den ge
mene Mandt«.17 Skulle disse bestemmelser ikke være tilstrækkeligt kla
re, sørgede andre bestemmelser for folkets ædruelighed og deltagelse i
gudstjenesten under bededagene. Også disse påbud, især den anden be
dedagsforordning fra september 1628, understreger den vægt, kongen
tillagde bededagene.18

15. F.eks., Poul Madsen, superintendent på Sjælland, til Hans Laugesen, superintendent i Ribe
stift, 5. september 1569, Landsarkivet for Nørrejylland, C4/303.
16. Kancelliets brevbøger 1624-26, s. 543; Regesta diplomática historiae Danicae, 2. række,
bd. 2, s. 742; Hvorledis den Høybaarne Første oc Herre/ Herr Christian den Femte/ Danmarckis/ Norgis/ Wendis oc Gottis Udvalde Print?/ Hertug udi Slefivig/ Holsten/ Stormarn
oc Dithmersken/ G reffue udi Oldenborg oc Delmenhorst/ Udi hans Kongl: Mayestat?fra
værelse til Regieringen forordnet/ med Danmarckis Rigis Raad haffue for got anseet/ At
visse Bede oc Bedrings Dage/ ojfuer disse Riger oc Lande/ udi disse besuerlige Tider/
skulle/ nest Guds hielp/ anstillis oc holdis, København 1626; se også Secher: Corpus
Constitutionum Daniæ, bd. 4, s. 343-350.
17. Sætningen findes ikke i den trykte forordning, men er i det håndskrevne udkast til forord
ningen, som blev udsendt til superintendenterne (f.eks. i Landsarkivet for Fyn, Fyns bispearkiv, Stiftets almindelige breve 1622-50).
18. Forordninger af 22. februar, 24. februar og 2. september 1628, i Secher: Corpus Constitu
tionum Daniæ, bd. 4. s. 404-405, 421-423.
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Propagandaens temaer
Den statslige propaganda via kirken gav sig også udslag i trykte prædike
ner, bønner, viser og andagtsskrifter. For det meste var de skrevet af dan
ske præster, og ofte stod de i direkte forbindelse med bededagene. Selv
følgelig er der grænser for, hvad den slags litteratur kan sige om den dan
ske krigspropaganda, men taget under ét viser disse skrifter et bemærkel
sesværdigt ensartet billede af den måde, hvorpå den danske gejstlighed
prøvede at retfærdiggøre krigen mod kejseren.
Hovedtemaerne var næppe ukendte for den danske befolkning, for både
bededagsforordningen og de trykte prædikener lå tematisk i forlængelse
af den folkelige religiøse litteratur, som havde blomstret i århundredet ef
ter reformationen. I logisk rækkefølge var temaerne følgende: for det
første at Danmarks folk havde syndet i sin usædelighed, sin utugt, sit hov
mod og sin vantro; for det andet at danskerne havde modtaget advarsler
om Guds vrede gennem utallige tegn, men havde ignoreret tegnene; for
det tredie at Gud uvægerligt ville straffe synderne med krig, pest, hun
gersnød og især et paveligt-kejserligt angreb; for det fjerde at folkets syn
der kun kunne tilgives, og Danmark frelses, ved omvendelse og lydighed
mod Gud og kongen; og for det femte at kongen var rigernes og folkets
frelser, som satte sit liv og sin formue ind for sit land og derfor i Guds
øjne kunne sammenlignes med Israels krigerkonger fra Det gamle Testa
mente og måske også med Kristus selv.
Alle andre temaer i den danske propagandalitteratur fra Kejserkrigen
overdøves af disse beskyldninger om det danske folks misgerninger. Be
dedagsforordningen fra 1626 befalede således sognepræsterne at minde
deres tilhørere om Guds »hellige Munds Ords gruelige miBact oc forsøm
melse iblant Oss/ voris mangfoldige atskillige Ondskabs oc Syndige Las
ters daglig forøgelse hoB Oss...«.19 De trykte prædikener og bønner fulgte
disse instrukser nøje.
Det ses i og for sig allerede før bededagsforordningen selv. »Thi wi
(diBverre) haffue foractet dine Bud«, erklærede Niels Heldvad, der var
astrolog ved Christian IV’s hof og en populær forfatter, i en bøn skrevet
til de første bededage holdt under Kejserkrigen i april 1625: »...voris
Siæl haffuer forkast din Low/ oc wi haffue forladt oc ere affgangne fra
det Løffte/ som wi giorde met dig i den hellige Daab/ wi haffue

19. Hvorledis den Høybaarne Første oc Herre ... til Regieringen forordnet... At visse Bede oc
Bedrings Dage ... anstill is oc holdis.

232

Paul Douglas Lockhart

miBhandlet oc haffd oss wgudelig/ wi haffue giort oc udrettet det som
grueligt er...«.20 Og i en trykt bøn skrevet i april 1625 for den tyske me
nighed ved Skt. Petri Kirke i København skrev Nelaus Poulsen Nested,
at »...wi haffue syndet oc giort wræt: Wi haffue værit wgudelige oc afffaldne med vore Forfædre. Wi ere bortvigede fra dine Bud oc fra din
Ræt«.21
Nogle forfattere udpegede særlige synder og fejl, især med hensyn til
den offentlige moral. Bl.a. blev de nye moder udsat for strenge angreb.
Gejstligheden kritiserede jomfruer for deres afslørende og usædelige på
klædning. Et skrift bebrejdede de menige danskere, »at de sig klæde i slig
Tøy/ Som de vaar Kongers lige«. Denne kritik var et tilbagevendende
tema i den danske opbyggelseslitteratur i perioden fra reformationen i
1536.22
»Syndens løn er død« hedder det i Romerbrevet (6,23). Danskernes
ondskab ville ikke forblive ustraffet. Herren var vred på menneskene, og
han ville straffe Danmark - og alle andre folk - for deres alvorlige synder.
Danskerne havde dog ingen grund til at beklage sig over deres skæbne,
for Gud havde advaret dem tilstrækkeligt om sin fortørnelse. Megen hvis ikke den største del - af den folkelige andagtslitteratur, der blev trykt
i Danmark efter reformationen, handlede om mirakler og hellige tegn,
som var en opfordring til synderne om at angre og en advarsel om den tru
ende katastrofe, hvis man undlod at lytte i tide. Pamfletter og viser beret
tede om mærkelige hændelser: om kors, der havde vist sig på himlen; om
visioner af Kristus selv med blødende sår; om »blodig regn« og »blods
tegn«; om unaturlige fødsler, både af dyr og mennesker; og om samtaler
med den hellige Jomfru og med engle. Visionerne kunne referere til særli-

20. Niels Heldvad: En Christelig oc Gudelig Bøn/ Som alle Onsdage effter Predicken/ udi
Kongelig May: aff Danmarcks Lande/ Hertogdome oc Stiffler etc. den 20 Aprilis/ Aar
1625 heskicket/forordnet oc befalet er/ at bede oc læse, København 1626.
21. Nelaus Poulsson Nested: En hiertelige Bøn/ som bedis med stor Andæctighed i de Tydske
Kircher/ i denne farlig Krigs Tid/for vor Naadige Herre oc Konge/ Kong Christian den 4/
huis Majestat den Nederscichiische Creissis Førster oc Stender haffue udvalt til de ris
Creifi Øffuerst/Den meenige Mand i disse Riger til lige saadan hiertelige Bøn oc Suck/for
hans kongelige Majestat at opvecke, København 1625, s. 4-5.
22. Jørgen Madsen Braad: En Bedrøffuede Vecters Morgensang oc klagelig Formaning til alle
Christne i Danmarck: om Guds grumme Vredsens Ild/ som er optendt i den gantske Ver
den; om den gruelig Krig oc Blodstyrtning/ som flyder offuer alle Land: Oc om Pawens
vddraget Sue rd oc wnaadige Tyranni: Hoss Gud Fader aff Christi Naade/ ved Bøn oc Leffnitz forbedring/ at tage til Hierte oc affverge inde, København 1627, v. 29; P.M. Stolpe:
Dagspressen i Danmark, bd. 1, s. 63-66.
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ge synder, som f.eks. den utugtige mode, men generelt var budskabet, at
danskerne enten måtte ophøre med deres syndige optræden eller berede
sig på Guds retfærdige vrede.23
Antallet af indtrufne mirakler og selvudråbte profeter i Danmark steg
stærkt med kongens militære indblandning i de tyske krigsbegivenheder i
1625. Senere skulle teologer - især Jens Dinesen Jersin - fordømme mi
rakellitteraturen for dens »løgne«, men under Kejserkrigen var det, som
om den danske gejstlighed accepterede og endog benyttede den særlige
genre. Bekendte præster, bl.a. Nelaus Poulsen Nested og Niels Heldvad,
havde allerede før krigen beskæftiget sig med den slags litteratur.24 De
mirakler, der blev berettet om under Kejserkrigen, afveg kun lidt fra dem,
som kendtes før krigen, men hyppigheden var langt større. Sognepræst
Peder Nielsen i Holbo herred i Nordsjælland iagttog således nogle stærke
regnskyl af blodig regn i 1625.25 Beretninger om syn, hvori den lidende
Kristus indgik, fandtes ikke uventet i stor mængde. Christian IV’s syn ved
Rothenburg i december 1625 er det mest berømte,26 men mange andre

23. Se f.eks. Iver Bertelsen: Formaning til en christelig oc alvorlig Poenitentze, København
1561; En Prophecie Ajf en Enfoldig Bonde Daatter, København 1580; Enn ny Vise om en
Underlig Fødsel, som er sket i Væ i Skaane den 7. Maij Aar 1581, København 1581; Enn Ny
Sang Om en Hiertens Bøn oc Formaning til gud, at hand icke vilde straffe oss i sin Vrede...,
København 1587; Hans Lauridsen: Siælebog, København 1587; Johan Pedersen Flensborg:
Vaag op!, København 1595; Mogens Nielsön: Forklaring Offuerden gamle Kirckesang Et
Lidet barn saa lysteligt, Wittebergh 1613. Se videre N.M. Petersen: Bidrag til den danske
Literaturs Historie, bd. 3, s. 139-148; Stolpe: Dagspressen i Danmark, bd. 1, s. 48-66.
24. Stolpe: Dagspressen i Danmark, bd. 1, s. 64; Niels Heldvad: Nicolai Helduaderi Resolu
tion oc Forklaring, pa den Ny Comet oc Wuanlige Stierne, som bleff seet vdi Novembri oc
Decembri Maanet, Aar effter Guds Byrd MDCXV1I1, København 1618. Om Heldvads
virksomhed som astrolog og forfatter, se Holger Frederik Rørdam: »Nicolaus Heldvad. Et
Litteratur- og Kulturbillede«, Rørdam: Historiske Samlinger og Studier vedrørende dan
ske Forhold og Personligheder især i det 17. Aarhundrede, København 1891-1902, bd. 4,
s. 1-64, 329-424; H.V. Gregersen: Niels Heldvad, Nicolaus Helduaderus. En biografi,
København 1957.
25. Blodig regn og »blodstegn« var givetvis hverdagsagtige fænomener i dansk folketro. Rigs
råd Jørgen Brahe berettede, at 13. august 1625 ‘vellet der levret blod up udi [et] Kier paa
Odense He’. L.S. Vedel Simonsen: Hr. Jørgen Brahes Levnetsbeskrivelse, Odense 1845,
s. 25.
26. R. Nyerup: »Kong Christian den IVdes egenhændige Optegnelser i hans Skriv- og Rejse
kalendere«, Magazin for Reiseiagtagelser 4, 1825, s. 549; C.F. Bricka, J.A. Fridericia og
Johanne Skovgaard: Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve, København 18871947, bd. 8, s. 420 n. 2; Hugo Johannsen: »Regna firmat pietas. Eine Deutung der Baudekoration der Schlosskirke Christians IV. zu Frederiksborg«, Hafnia, 1974, s. 102-106, 131;
idem: »Den ydmyge konge. Omkring et tabt maleri fra Christian IV’s bedekammer i Fre
deriksborg slotskirke«, Kirkens Bygning og Brug. Studier tilegnet Elna Møller, Køben
havn 1984, s. 127-154; Holger Rasmussen: »Christian IV’s syn«, Fynske minder 1957-59,
1960, s. 60-75.
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Maleri af det syn af den lidende og forhånede Kristus (Ecce Homo), som Christian IV havde på
slottet Rothenburg om morgenen den 8. december 1625. Maleriet er udtryk for, at kongen iden
tificerede sig med Kristus. Nederst i rammen sidder en seddel med kongens egenhændige be
retning om visionen. (Rosenborg. Her gengivet efter Steffen Heiberg: Christian 4. Monarken,
mennesket og myten, København 1988, s. 248).

kunne fortælle om noget tilsvarende. Hans Mikkelsen - en af de mest inflydelsesrige gejstlige i Danmark som følge af sit meteorlignende avance
ment til bispestolen i Odense og sine nære forbindelser til enkedronning
Sophie - blev således i juni 1627 meget imponeret over en lollandsk kvin-
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des fortælling om et syn, hun havde haft af den blødende Kristus.27 Fæno
mener på himlen - som f.eks. »brændende lys« midt om natten, tre sole,
korsets tegn eller blodige sværd - var meget almindelige. Det samme gæl
der unaturlige fødsler, som også var et tidens tegn. En præst fortalte om et
spædbarn, der blev født med et vanskabt kranium, som fik det til at se ud,
som om den nyfødte havde hjelm på. Andre mennesker hævdede, at de
havde oplevet, at spædbørn skreg i deres moders liv lige før deres skræk
kelige fødsel. En bonde i Jylland fortalte, hvordan hans ko havde født en
kalv med et menneskeligt hoved; kalven bønfaldt sin overraskede ejer om
at bøde for sine synder og tilråde naboerne at gøre ligeså. Alle disse tegn
advarede Danmark om Guds retfærdige vrede og om, at »Vore blodige
Synder visseligen ad kalde ofuer os blodige Straf«.28 Næsten alle blev for
talt af præster.29
Der var tegn på Guds vrede, som ingen ville kunne benægte: naturfæ
nomener og sygdomme, hungersnød og krig. At se den slags som udtryk
for »Guds vredes ris« var ikke i sig selv nyt; mirakel- og andagtslitteratur
fra den senere del af 1500-tallet havde bestandig påpeget »ulykker i disse
farlige tider«. Heldvad var ikke alene, da han fortolkede tilsynekomsten
af en komet i 1617 som et foruroligende varsel og måske som et krav fra
Gud om anger.30 Naturkatastrofer, som var tilkendegivelser af Guds ret
færdige vrede, fandtes i overflod i årene før 1625. Både bededagsforord
ningen og Heldvads bøn omtalte »...Pestilentz/ hitzige Feber/ høffuelser/
oc alle slags Siugdomme: I lige maade/ paa nogen Aars tid/ met Jordens
wfructsommelighed/ Hunger oc dyrtid/ met Storm oc Wværlig/ Haffens

27. Den 11. juni 1627, i Anne Riising og Mogens Seidelin (overs.): Biskop Hems Mikkelsens
dagbøger 1626-47, Odense 1991, s. 19.
28. Vnderlig oc ofuer-naturlig Fødsel, seet i Nagskou i Laaland, Aar 1628 dend 25 Augusti,
København 1629.
29. Thorbern Jacobsen Hasebart: En kort Fortegnelse/ paa alskillige Guds vredis Varseler/
som sig haffue tildragett vdi Skaane Stigt/fra Aar Christi 1620 til 1626, København 1627;
Hans Nielsen: Sørgeligt Spectackel oc Vundertegn Nu nyligen seet paa et nyfødt Pigebarn
vdi Mørckøye liggendis i Socklundsherret vdi Gladsaxe Sogn, København 1625; Nelaus
Poulsen Nested: Om et vanskabt Pigebarn, København 1625; Peder Nielsen: Blods Tegn i
G rested i Holboe Herred, København 1625; Vnderlig oc ofuer-naturlig Fødsel, seet i
Nagskou i Laaland, Aar 1628... Oc Blod-Tegn Som nu nylig ere seet baade udi Fyen...,
København 1629. Hasebart var sognepræst i Lund og degn i Torna herred og var søn af
Christian IV’s hoflæge; Nested var sognepræst ved Nicolai Kirke i København; Hans
Nielsen var sognepræst i Gladsaxe; Peder Nielsen var sognepræst i Holboe herred. Den
sidste pamflet indeholder indberetninger fra sognepræsterne i Nakskov, Vinding og Blidstrup.
30. Heldvad: Resolution oc Forklaring. Se videre Kort Forklaring offuer Den Ny Comete,
Med den lange Hale, eller wseduaanlige Stiernis Beskriffuelse..., Helsingør 1619.
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Bølger oc brusen...«.31 Pludselige katastrofer - som f.eks. de vulkanske
udbrud på Island og tyrkiske piraters tilfangetagelse af islændinge i 1627
- blev fortolket i samme retning.32
Det var imidlertid krigens hærgen over næsten hele Europa, som pro
pagandaforfatterne lagde den største vægt på. Også dette tema var blevet
anslået allerede før Christian IV’s indtræden i krigen. Jens Dinesen Jersin, sognepræst ved Vor Frue Kirke i København, påpegede således alle
rede i 1621, at de oprørske bøhmiske stænders nederlag ved Det hvide
Bjerg indvarslede starten på de sidste tider, som var forudsagt i Apoka
lypsen. Nu tog brugen af krigen som tema i den religiøse litteratur imid
lertid til. I »En Bedrøffuede Vecters Morgensang« bemærkede
Malmopræsten Jørgen Madsen Braad, at den tyske krig hurtigt nærmede
sig Danmark:33
Thi borte er den gyldne Fred
I alle Kongens Riger/
Huor du skalt bliffue du ey veed/
At de dig ey bekriger...

Engeland oc Hispanien
Hin andens Fiender ere:
Franckrige oc Italien
Hver andre vill’ fortere...
Ungeren lider aff Tyrcken tuang/
De kunde sig ey nære:
Bøhmens forfølgelB’ er i svang/
For Christi Tro oc Lære...

31. Heldvad: En Christelig oc Gudelig Bøn, s. 1-2; Hvorledis den Høybaarne Første oc Herre
... til Regieringen forordnet ...At visse Bede oc Bedrings Dage ... ansí illis oc holdis.
32. Folmer Dyrlund: Tatere og Natmandsfolk i Danmark, København 1872/1974, s. 62-65;
Torstein Magnussen: Sandferdig oc kort Iszlandiske Relation, Om det forferde lige oc grue
lige Jordskeljf som skedde for Østen paa Iszland, boss Tyckebey Kloster, København
1627. Magnussens Relation var oprindelig skrevet på islandsk; det var Niels Heldvad, som
oversatte bogen til dansk.
33. Braad: En Bedrøffuede Vecters Morgensang, v. 6-10. Braad var sognepræst ved S. Nicolai
Kirke i Malmö. Se videre H. Griiner-Nielsen: Danske Viser fra Adelsvisebøger og Flyve
blade 1530-1630, København 1978-79, bd. 4, s. 102.
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S verig mod Polens Store mact
Haffuer sit Sverd uddraged:
Tyskland aff Pawen er foract/
Oc aff Krig ilde plaged...

Danskerne ville imidlertid ikke - eller kunne ikke - forstå disse tidstegn.
Braads »Bedrøffuede Vecter« jamrede:34
O Dannemarck huad du est blind
I disse sidste Tiider:
Du star det hen i Vejr oc Vind
Huad dine Naboer lider...
O Danmarck hui soffuer du saa/
Mens Ilden kruded fenger/
Oc giffuer ingen act der paa/
huad Straff der offuer henger...

Danskerne ville ifølge Niels Heldvad ikke høre på Guds hellige ord, ikke
rette sig efter Herrens bud: »Oc alligevel wi dagligen haffue hørt dine
Bud oc Befalninger/ sa ere wi dog icke bleffue dit hellige Ord hørsommelig oc lydig/ Men leffuet gantske wgudelig«.35
Det danske folk havde ignoreret flere tegn på Guds retfærdige vrede og
nægtede urokkeligt at angre; men nu var krigen nået til danskernes egen
dørtærskel, og Guds vredes ris hang over deres hoveder. I sit fulde om
fang var Guds vrede nu ved at ramme det fortabte Danmark: »...diBe sid
ste Verdens tiders bedrøfflige tilstand/ offuer den gandske Christenhed«,
forklarede bededagsforordningen fra 1626, »...nermere oc nermere til Oss
angrendser ... at Wi udi lige maader maatte vndertuingis...«.36 Braad gen
tog det: »Nu findis for din egen Dør/ Det blodige Suerd at Skade...«.37
Hverken den kongelige forordning eller præsterne lagde fingrene imel
lem, når det drejede sig om årsagen til Guds fortørnelse. Nelaus Poulsen

34. Braad: En Bedrøffuede Vecters Morgensang, v. 1-2. Heldvad beklagede også, at Danmark
ikke kunne se, at Gud allerede havde straffet nogle af de tyske territorier for at statuere et
eksempel; se Heldvad: En Christelig oc Gudelig Bøn, s. 3.
35. Heldvad: En Christelig oc Gudelig Bøn, s. 1.
36. Hvorledis den Høybaarne Første oc Herre ... til Regieringen forordnet... At visse Bede oc
Bedrings Dage ... anstillis oc holdis.
37. Braad: En Bedrøffuede Vecters Morgen-Sang, v. 20.
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Nested udtalte som sin uforbeholdne mening, at straffen var velfortjent:
»Men saadant/ kiære Herre/ hafue wi Elendige/ med vore mange oc suaare Synder/ med Epicureiste Sickerhed oc dit hellige Ords Foract/ vel fortient«. Fordi det danske folk var afveget fra Guds kald og lov, »Der saare
giorde du Ræt/ at du sparde icke, men billigen straffer oss/ du Retfærdige
Gud«.38 Heldvads bøn erklærede, at »voris store Synder oc Offuertrædelser/ foraarsaget dig til at heffne oc straffe«.39 Og bededagsforordningen af
1626 udfoldede det i detaljer: »...Aarsagen til all saadan Guds Vrede oc
Retfærdige Heffn oc Straff icke er andet/ end hans hellige Munds Ords
gruelige miBact oc forsømmelse iblant OB/ voris mangfoldige atskillige
Ondskabs oc Syndige Lasters daglig forøgelse hoB Oss/ voris traadsige
wbodfærdige Hierters fremturende haardhed vdi Oss/ huor met Wi daglig
Dag miBbruge oc foracte Guds naadige Langmodighed imod oss/ oc ind
samle Oss guds Vrede paa hans Vredis Dag/ Oss til endelig forderffuelse/
med mindre Wi betiden omvende igien til hannem/ oc ved hans Naade oc
Barmhjertighed vorde frelBde...«.40 Heller ikke Braads »vecter« tøvede
med at placere skylden: »Det vaar din ræt fortiente Løn/ Som du vel selff
bekiender/ Idet du elsker ey Guds Søn/ Men hans Død offte skiender«.41
Krigen og alle de deraf følgende ulykker var den guddommelige straf
over dem, der havde vendt sig væk fra Guds ord og lov. Det danske folks
ondskab var årsag til Guds vrede og dermed også til, at landet ville blive
udsat for krig. Og den guddommelige straf, der ville ramme Danmark,
ville blive streng. Indtrængende hære ville nedhugge danskerne uden
nåde, de ville voldtage, dræbe, nedbrænde og plyndre, ja, endog myrde de
ufødte i deres moders liv. Sognepræst i Møgeltønder Jørgen Pedersen Hegelund bebudede, at både rige og fattige, gejstlige og lægfolk, de syndige
såvel som de retfærdige ville blive vidne til ødelæggelse af deres gods og
nedslagtning af deres kvæg, og at de selv ville dø »Met Bysser/ Spitz/
[og] Helbard...«.42
Trods Herrens velvilje mod riget, opnået ved danskernes antagelse af
den sande evangeliske tro ved reformationen, krævede Danmarks
ondskab nu straf. For propagandisterne var danskerne at sammenligne

38. Nested: En hjertelige Bøn, s. 5.
39. Heldvad: En Christelig oc Gudelig Bøn, s. I.
40. Hvorledis den Høybciarne Første oc Herre ... til Regieringen forordnet... At visse Bede oc
Bedrings Dage ... anstillis oc holdis.
41. Braad: En Bedrøffuede Vecters Morgensang, v. 22.
42. Jørgen Pedersen Hegelund: Tvende Nye Sange, Den Første/ Kortelig beskrifuer den ynckelige oc bedrøfuelige Indlands/ Saa vel som flere Landers Tilstand oc Ledighed udi denne
Krigstid...Den Anden/Er Davids LXXIX. Psalme..., København 1629.
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med Israels folk i tiden mellem Salomons død og kongeriget Judas fald:
Befolkningens vantro nødvendiggjorde et bevis på Guds almagt. Den
danske propaganda fra Kejserkrigens tid støttede sig stærkt til Det gamle
Testamente. Det gælder generelt for propagandaen fra denne tid, men
også her havde den danske propaganda sin særlige tone. Mens f.eks. den
svenske krigspropaganda under Gustav Adolf hentede sin inspiration fra
makkabæernes heroiske indsats, benyttede den danske propaganda med
forkærlighed Jeremias’, Daniels og især Ezekiels trøstesløse forudsigelser
af straf og undergang.43 Både Heldvad og Braad baserede f.eks. deres
skrifter under Kejserkrigen på Ezekiel kap. 21. Dette kildevalg er ingen
lunde tilfældigt. Som propagandisterne så det, stred danskerne, i modsæt
ning til makkabæerne, ikke heltemodigt for at afkaste afguderiske under
trykkeres åg.
Danmarks fjender - kejseren, paven og deres hære - blev betragtet som
redskaber for Guds retfærdige vrede. Det betyder ikke, at dansk propa
ganda var fri for antikatolske holdninger. Især efter reformationsjubilæet i
1617 havde dansk religiøs litteratur været meget antikatolsk.44 Braads
»Bedrøffuede Vecter« advarede om, at »Det er Pawens faste forsæt/ Danmarck at Reformere«, og om at »den Munck saa graa« vil komme med sin
forfalskede lære. Braad bad derfor Herren om at »dempe Pawens blodige
Suerd« og anråbte ham: »Styrt Pawen ned, giff ham sin Løn«.45 På trods
af disse antikatolske udsagn ses Danmarks fjender aldrig som årsag til
krigens begyndelse. I virkeligheden er det sjældent, at fjenderne bliver
nævnt ved deres rette navn. Hegelund omtaler dem som et folk »aff frem
med Land ... Huis Spraeck vi icke kund’ forstaa« eller - med henvisning
til Israels assyriske erobrere - som »de Niniviter«.46 På samme måde sam
menlignede en anden præst dem med amalekiterne.471 virkeligheden var
propagandaforfatterne slet ikke interesserede i de politiske årsager til kri-

43. Wolfgang Harms: »Gustav Adolf als christlicher Alexander und Judas Makkabaeus. Zu
Formen des Wertens von Zeitgeschichte in Flugschrift und illustriertem Flugblatt um
1632«, Wirkendes Wort 35, 1985, s. 168-183.
44. Jesper Brochmand skrev en stor mængde pamfletter og bøger, som angreb papistisk »kæt
teri og overtro« heftigt; i sin bog Gudelig underuifining: Om It Guds Barn/vden sin sicelis
største skade oc Saligheds fordætffuelse/ kand den Papistiske Religion antage, København
1627, forklarede han, at svaret på hans spørgsmål var »nej«.
45. Braad: En Bedrøffuede Vecters Morgen-sang, v. 21,26, 36, 46.
46. Hegelund: Tvende Nye Sange, v. 4, 15.
47. Niels Christensen Winther (?): En hiertelig tilbørlige Tacksigelse/for den ynskelig oc me
get dyrebare Gylden Fred/ som os saa gandske naadeligen ved vor Freds Første oc Herre
Jesum Christum/ uden all Menniskelig Forordning i alle maader/ aff Faderlig medynck oc
blotte Miskund skencket oc gifuen er, København 1630, v. 37.
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gen i Europa, de søgte ingen forklaring ud over danskernes syndighed.
Hvis paven med sit »blodige sværd« ville forsøge at »reformere« Dan
mark med sin »falske lærdom«, så var denne handling en guddommelig
straf, der var retfærdiggjort af danskernes gudsbespottelige opførsel. Dette er nok den mest markante forskel mellem propagandaen i Danmark
og propagandaen i det øvrige Europa. I den danske krigspropaganda op
træder Danmarks fjender som viljeløse skuespillere i en hævngerrig Guds
hænder, som straffende redskaber for Guds vilje, ikke som politiske kræf
ter med deres egen dagsorden.48
Hvad kunne danskerne så gøre ved deres elendige stilling? I realiteten
var der næsten ingenting at stille op. Danskerne skulle angre deres synder,
men måtte ellers bøje sig under den uafvendelige straf. Alle propaganda
forfatterne var enige om, at Guds straf var uundgåelig, og at Gud ikke vil
le høre danskernes bønner om nåde. Først efter at Danmark var blevet
revset, og danskerne havde forbedret sig, ville Gud frelse dem. Han ville
sprede og tilintetgøre Danmarks fjender og redde dette nordlige »Jerusa
lem« for at demonstrere sin magt og sin kærlighed til sit udvalgte folk.
Omvendte ville danskerne så atter komme til deres Gud, som Hegelund
f.eks. udtrykte det:49
Endog hand haffuer os slaget/
Som wlydige hart plaget/
Udi Ilden renset oc prøffu’t/
Oc udi Kaarsens Skole øffu’t/
At vi der ved kund’ bliffue fromme/
Omvente/ oc til hannem komme.
Det var ikke tilfældigt, at Heldvad henledte opmærksomheden på Eze
kiels profetier om Gog, Magogs konge. Kun Gud selv kunne redde Dan
mark, alle menneskelige bestræbelser var forgæves.50 Braad pålagde dan
skerne ikke bare at angre og bede, men formanede også til villig skattebe
taling uden klage over den verdslige øvrighed, fordi: »...Den er dig ey til
maade, At du kant ey din villie saa/ Oc dog selff altid raade«.51
48. Se Heldvad: En Christelig oc Gudelig Bøn, s. 3; Jacob Gregersen Landskrone: Errindring
om Den store oc vnderlige Velgieming/huilcken oss er vederfaret/ der vdi/at all Naadsens
Gud har saa Naadeligen/ Ja reet Faderiigen vddreffuit vore Fiender aff Judland, Køben
havn 1629. v. 3-4; Nested: En hjertelige Bøn.
49. Hegelund: Tvende Nye Sange, v. 16.
50. Braad: En Bedrøffuede Vecters Morgen-sang, v. 32, 33, 35-37.
51. Braad: En Bedrøffuede Vecters Morgen-sang, v. 23, 44.
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Gud havde dog givet Danmark en forkæmper. Christian IV optræder på
en fremtrædende plads i de trykte prædikener og bønner, sædvanligvis
netop hvor Danmarks totale tilintetgørelse syntes uundgåelig. Propagan
disterne kunne enes om, at kongen selv var den, der ville frelse sit rige.
Braad skildrede kongen som en, der kæmpede for Danmarks sikkerhed og
den rette tro: »Han strider med stor Farlighed/ For Guds Ords reene
Lære«. For Anders Arrebo var kongens indtræden i den tyske krig ikke
noget uventet skridt af en så from konge. I Torcular Christi, en række
prædikener skrevet til den stille uge i 1626, roste Arrebo kongen til skyer
ne for hans tyske politik. Kongen skildredes som »en underbarlig Handtheffver oc forsvarer offver Guds Ord oc Kircke«.52 Christian var i sand
hed en kristen konge - »Weil auch sein Nahm heist Christian«, som Al
bert Wegener sagde med et lille ordspil.53
Men Christian IV var mere end en gudfrygtig og tapper konge. Han in
karnerede de gammeltestamentlige krigerkonger, blev kaldt folkets David
eller Salomon. Heldvad og Arrebo sammenlignede ham med Ezekias, Josafat og Josua og anråbte Gud om at støtte Christian, ligesom han havde
støttet Israels konger. Men ofte gik propagandisterne endnu videre med
beskrivelser af kongen, der nærmest fik ham til fremstå som Kristus. Iføl
ge Braad var kongen også folkets frelser: »Hånd strider for vor Salighed/
For Troen oc Guds ære«, og han »strider... At dig skal intet skade«.54 Og
Arrebo skildrede i Torcular Christi kongen som den trofaste hyrde, der
vogter sin hjord mod ulvens anfald: »...hånd er uddraget aff den hellig
Aands Indskiudelse mod Christi Kirckis Fiender, oc som en trofast Hyrde
staar i Dørren paa Faarestien, at Ulffven icke skal indpasse, myrde oc ihielslaae hans arme Faar eller dennem jammerlig adsprede; Oc der med beviis hans Kongelig Majestet sig at være saadan Mand oc Herre som Gud
søger oc leeder effter, som Ezechiel taler, thi hand staar Nat oc Dag i Ga
bet for Landet med inderlig oc aandelig Paakaldelse, oc Bøn til den Høyeste Gud Zebaoth som er mæctig i Striden: Dernest oc med Vaaben oc
Verie, christelig, Jesu Kirckis Skade at affværge, oc skatter sit Liff ringe

52. Anders Arrebo: »Torcular Christi«, Vagn Lundgaard Simonsen: Anders Arrebo. Samlede
skrifter, København 1965-84, bd. 3, s. 415. Arrebo havde god grund til sin servile tone. I
1622 afsatte kongen Arrebo fra hans stilling som superintendent i Trondheim på grund af
teologens skandaløse opførsel ved nogle bryllupper i Norge. Arrebo håbede at blive vel
anskrevet hos kongen igen. Erich Pontoppidan: Annales Ecclesice Danicce Diplomatier
oder nach Ordnung derJahre abgefassete und mit Urkunden belegte Kirchen-Historie des
Reichs Ddnnemarck, København 1741-52, bd. 3, s. 729-731.
53. Albert Wegener: Krieges und Sieges Gesang/nebst Einem Christlichem Gebeth, 1625, v. 4.
54. Braad: En Bedrøffuede Vecters Morgen-sang, v. 38, 39.
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mod Guds hellige Naffns Lov oc Ære, i det hand saa trolig beviis sig med
utænckelig Besværlighed Natt oc Dag, naar andre soffve vel tryggelig«.55
Christian IV kæmpede for sit folks velfærd og sikkerhed, men også for
hele kristenheden. »Ach Herr«, anråbte Albert Wegener i 1625 Gud, »Er
heist Christian/ vnd ist ein Christ geworden in der Tauffe; vmb Christi vnsers
Herren deines lieben Sohns willen gedencket er zu Streiten vnd zu Kempffen einen Christlichen Kampff wieder die Feinde deiner Christenheit«.56

Propagandaens forfatningsmæssige betydning
Kejserkrigens udfald blev en katastrofe for Danmark og for Christian IV.
Men krigen blev også en næsten fuldstændig opfyldelse af Braads, Held
vads, Arrebos og de andre propagandisters forudsigelser i prædikener og
viser. Nok led Danmark et stort nederlag, men freden i Lübeck var næsten
et mirakel. Herren havde godt nok straffet danskerne for deres vantro, og
Danmarks fjender havde, som redskaber for Guds retfærdige vrede,
krævet mange ofre og dermed bevist Guds mishag og fortørnelse. Men ef
ter lidelserne »udi Kaarsens Skole« blev Danmark reddet af et næsten
himmelsk mirakel, og pavens styrker blev drevet tilbage, ikke ved menne
skelige gerninger, men af Herrens egen hånd. I krigen var det kun kongen
selv, der stod fast for at modstå de rovlystne angribere. Ligesom Det gam
le Testamentes krigerkonger, og måske ligesom Kristus selv, ofrede kon
gen sig for at frelse folket. Kejserkrigen var ikke Danmarks sejr. Men
propagandisterne havde heller ikke forudsagt sejr - kun redning fra fuld
kommen tilintetgørelse. Tilsyneladende havde Herren opfyldt sit løfte, så
ledes som propagandaforfatterne havde forudsagt, og dette understregede
sandheden i deres spådomme.57
Nederlaget betød en afslutning på den nære forbindelse mellem kongen

55. Arrebo: »Torcular Christi«, s. 415.
56. »Ein Christlich Gebeth ansetzo Täglich zu sprechen«, Wegener: Krieges und Sieges Gesang.
57. Liibeckerfreden inspirerede også nogle bøger og pamfletter i samme dur, f.eks. Hans
Poulssøn Rosen: Pro Pace Adeo insperata et tali tempore vere divina, Grafia rum actio
congratulatioque solennis, København 1629; Jesper Brochmand: Pro Pace Praeter spent
mirabiliter restituía ... Gradarían actio, København 1629; Winther: En hiertelig tilbørlige
Tacksigelse. Om fredsforhandlingerne i Lübeck, se ‘Protocol dessen so nach der handt bey
den zu Lübeck gehaltenen Friedens tractaten in Ao. 1629 vorgelauffen’, Rigsarkivet,
Tyske Kancelli Udenrigske Afdeling/Speciel Del, Tyskland: Kejseren A II 13; E.K.H. Wilmanns: Der Liibecker Friede, Bonn 1904; Lockhart: Denmark in the Thirty Years' War, s.
198-207.

Dansk propaganda under Kejserkrigen 1625-29

243

og rådsaristokratiet, som havde fået adelsvælden til at fungere i Danmark.
Rigsrådet bebrejdede kongen, at han havde foranlediget en krig, som kun
resulterede i dyrtid, økonomiske vanskeligheder og næsten statsbankerot;
omvendt gav kongen rådsaristokratiet skylden for at have nægtet ham fi
nansiel støtte, indtil det var for sent. I de følgende nitten år af sin regering
stod Christian IV over for et mere og mere højrøstet rigsråd, som igennem
streng kontrol med statsfinanserne søgte at begrænse kongens manøvre
frihed med hensyn til udenrigs- og militærpolitikken. Ganske vist foretog
Christian IV aldrig det afgørende skridt henimod absolutismen og det ar
velige monarki, som hans søn og efterfølger Frederik III indførte, men
indtil 1645 forsøgte kongen - ganske vist med beskedne resultater - at
undgå rigsrådets begrænsninger ved at manipulere med rigets forvalt
ningsstruktur og finanser.58
Krigen medførte således en splittelse i den danske statsledelse. De to
elementer i Danmarks krone - kongen og rigsrådet - havde aldrig været
fuldt integrerede, men kongen og rigsrådet havde dog fungeret i rimelig
samdrægtighed under Christian III, Frederik II og i Christian IV’s første
år, ikke mindst når man sammenligner med de konstitutionelle brydninger
i det øvrige Europa i 1500- og 1600-tallet. Ved Kejserkrigens slutning var
kongen og rigsrådet imidlertid splittede og rivaliserende magtorganer.
Den politiske propaganda under krigen kan måske tænkes at have været
en medvirkende grund til denne udvikling, men her skal propagandaen
dog blot anskues som et barometer for den politiske forandring.
Heller ikke når man ser på skildringen af kongen, hans rolle i krigen og
hans stilling i regering og samfundsorden, repræsenterer propagandalitte
raturen under Kejserkrigen noget fuldstændig nyt. Hverken argumenterne
eller den påberåbte dokumentation til støtte for pointerne var en nyhed; de
var i forvejen velkendte for deres publikum, gejstlighed såvel som
lægfolk. Tidligere dansk propaganda og panegyrik havde også berømmet
kongen som kriger og som troens forsvarer. Under Kalmarkrigen 1611-13
priste den danske propaganda Christian IV’s fromhed og militære dygtig-

58. E. Ladewig Petersen: »War, Finance and the Growth of Absolutism. Some Aspects of the
European Integration of Seventeenth-Century Denmark«, Göran Rystad: Europe and
Scandinavia. Aspects of the Process of Integration in the 17th Century, Lund 1983, s. 3349; Steffen Heiberg: »‘De ti tønder guld’. Rigsråd, kongemagt og statsfinanser i
1630’erne«, Historisk Tidsskrift 13. rk., bd. 3, 1976, s. 25-58; Lockhart, Denmark in the
Thirty Years' War, s. 192-277.'
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hed, og den kaldte ham i et enkelt tilfælde folkets »trofaste hyrde«; men
tillige roste denne propaganda kongens hær og dens adelige anførere.
Lyschanders panegyrik understregede kongens krigeriske dyder; men
Lyschander lovpriste også, i adelsvældens ånd, rigsrådet og hele den ade
lige stand.59
I forhold hertil er den danske propagandalitteratur fra Kejserkrigen me
get mere kongeligt sindet. Nu levnes hverken adelen eller rigsrådet megen
ære. Christian IV’s kamp skildres som en ensom kamp. Som kong David
eller måske endda som Messias kæmper kongen ganske alene for at frelse
sit syndige folk, i lige så høj grad et redskab for Herrens vilje som kejse
rens styrker.
Denne kongeligtsindede tone var ikke bare et udtryk for Christian IV’s
selvforherligelse. Skønt bededagsforordningerne viser den direkte konge
lige indblandning i propagandaens formulering, antyder de på ingen måde
den samme intime forbindelse mellem statsledelsen og propagandaen,
som man f.eks. finder i Sverige. Ifølge Sverker Arnoldsson udøvede den
svenske kongemagt strengt opsyn med næsten enhver detalje i udarbej
delsen af prædikenernes emner og bønnerne på de forordnede bönedagar.6{} Christian IV var også opmærksom på sin propaganda, det giver for
ordningerne tilskrækkeligt bevis på. Men der er afgørende forskel mellem
den danske og den svenske propaganda, når vi ser på kongens rolle.
Gustav Adolf og Axel Oxenstierna havde allerede flere år inden landgan
gen i Pommern i 1630 omhyggeligt forberedt det svenske folk på mulig
heden af en krig i Tyskland. I Danmark var der intet tilsvarende forsøg fra
regeringens side på at forberede folket på krigens byrde. Indtil offentlig
gørelsen af den første bededagsforordning i 1626 - femten måneder efter
krigens begyndelse i Den nedersachsiske Kreds - viste monarkiet kun rin
ge interesse for krigspropaganda. Straks fra krigens begyndelse gav den
danske gejstlighed imidlertid frivilligt sin fulde støtte til kongens uden-

59. Se f.eks. Hans Henriksen Bang: En liden Kriegs Sang oc Bøn, som alle Danmarckis oc
Norgis Rigers oc deris underliggende Landers oprictige Undersaate bør hiertelig at siun
ge oc bede i denne tid, København 1611; Anders Arrebo: En gantske Kort Extract offuer
den store Lycke oc Seyeruinding..., København 1611; Claus Christoffersen Lyschander:
Den Calmaniske Triumph. Gud Almechtigste til Tacksigelse, København 1611, trykt i
Flemming Lundgreen-Nielsen et al.: C.C. Lyschander's Digtning 1579-1623, København
1989, bd. 1, s. 272-292.
60. Jespersen: »Statuskonsumtion og luksuslovgivning«, s. 176-177; Arnoldsson: »Krigspro
pagandan«, s. 11-12.
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rigspolitik.61 Grundtemaerne i bønner og prædikener fra tiden før bede
dagsforordningen 1626 er de samme som i litteraturen i tiden derefter.
Der er med andre ord tale om, at propagandalitteraturens almindelige te
maer og hovedtanker blev undfanget af det danske præsteskab allerede
før udsendelsen af den kongelige forordning. Tilmed er det muligt, at for
ordningen allerede i sin tilblivelse var påvirket af gejstligheden. Bede
dagsforordningens ophavssituation er uklar, men sandsynligvis fik bispekollegiet lov til at gennemgå forordningens tekst inden dens offentlig
gørelse.62
Det var kongens rolle i propagandalitteraturen, der var vigtig i inden
rigspolitisk henseende. Først og fremmest frikendte propagandalitteratu
ren Christian IV for ansvar for Kejserkrigen. Heldvads, Nesteds, Braads
og andres skrifter afviste adelens kritik af kongens udenrigspolitik. Ifølge
disse forfattere led Danmark ikke som følge af kongens udenrigspolitiske
ærgerrighed. Krigen og lidelserne var tværtimod uundgåelige resultater af
den udbredte vantro i hele den danske befolkning; derfor bar også aristo
kratiet sin del af skylden.
Men dernæst foretog propagandaen en adskillelse af kongens og rigsrå
dets sag. Bededagsforordningen og de dermed forbundne bønner og
prædikener afspejler ikke adelsvældens politiske ånd, men fremstiller
kongen som en politisk skikkelse, der er højere placeret end rigsrådet og
adelen. Kongen kendetegnes ved sin allestedsnærværelse, rigsrådet ved
sit fravær. Selv om adelstanden og rigsrådet ikke omtales eksplicit i litte
raturen, satte deres modstand mod kongens indblanding i den tyske krig
dem på en måde i direkte modstrid med Guds vilje.

61. Der er mindst et lignende værk, som ikke er skrevet af en gejstlig. Søren Tvilling, Chris
tian IV’s hofkomponist under Kejserkrigen, skrev mindst to korte korkompositioner, som
også kritiserede Danmark for folkets ondskab og truede med Guds retfærdige vrede. Tvil
ling: Det himmelske Væck-Op/ Det er: Herrens Trohiertige Advarsel/ Formaning/ Trusel/
og endelig hans Retfærdige Vredis Timelige og Evige Straf.., København 1704. Angul
Hammerich kendte til endnu ét værk fra Kejserkrigens tid, men værket synes ikke at være
bevaret nu: Et Pligtanker, alle trohjertige og godfrygtige Christne, som nu udi denne sidste
Verdens susende og brusende Storm udafde gruelige ophævendes Bølger ynkeligen hid og
did slaaes og moxen undertrykkes, København 1626. Se Angul Hammerich: Musikken ved
Christian den Fjerdes Hof København 1892, s. 86-87.
62. »Acta Synodi Dionysianæ Roskildiæ 1626,« Det kongelige Bibliotek, Håndskriftsamlin
gen, Kali 489, 4o. Skønt synodalakteme er udaterede, følger de umiddelbart efter nogle
med datoen 14. juni 1626. Men aktstykkerne fra præstemodet viser, at den udvalgte prins
Christian (V) og regeringsrådet gav et udkast af bededagsforordningen til gejstligheden:
»Sed et insuper å Serenissimo Principe Electo et Senata Regni jam quoq mandatur de
modo Litanicarum hoc tali tempore peculiari, hicut sequitur«. Forordningens tekst følger
umiddelbart efter det.
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Rundetårn opført af Christian IV mellem 1637 og 1642. På tårnet ses den rebusagtige inskrip
tion, som kongen selv havde udtænkt, og som kan oversættes til »Lad Gud styre rettroen og ret
færden i kong Christian IV’s hjerte«. Men også i tårnet som sådan ligger måske en religiøs
symbolik: »Herrens navn er et fæstningstårn« hedder det i Ordsprogenes Bog (18,10). (Her
gengivet efter Christian IV og Europa, København 1988, planche XXXIX, s. 585).
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For det tredie angav det sprog, som blev udviklet i krigstidens propa
gandalitteratur, tonen for den danske hofkultur i 1630’erne og 1640’erne.
Den gav dermed Christian IV et ideologisk redskab af nytte i den forfat
ningsmæssige strid med rigsrådet i de sidste år af hans regering. Kon
gens nye placering over rigsrådet var klart nok én side af sagen, kongens
nære forbindelse med den Almægtige var en anden. Skønt monarkiet al
tid var nært knyttet til Gud i europæisk politisk kultur, var forbindelsens
intime karakter i den religiøse litteratur fra Kejserkrigens tid en markant
nyhed i den danske politiske diskurs. Ikke mindst i ikonografien fra
Christian IV’s hof i de sidste atten år af hans regering dukkede en række
af de nye politiske elementer synligt op. Man behøver blot at se på ma
lerkunsten (f.eks. malerierne af »Christian IV i dampbad« og »Christian
IV som mægler«), bygningsudsmykningen (f.eks. rebusen på Rundetårn
og interiøret i kongens bedekammer på Frederiksborg slot) eller billed
huggerkunsten for at finde eksempler. Samtidig med at kongen søgte at
opnå politisk og finansiel uafhængighed i forhold til rigsrådet, søgte han
også at retfærdiggøre dette mål ved at understrege monarkiets guddom
melige natur og formål.63

Afslutning
At en dansk indgriben i krigen i Tyskland var nødvendig af politiske grun
de - for at forebygge et papistisk eller kejserligt angreb på Danmark spillede en ganske beskeden rolle i den danske propaganda under Kejser
krigen. I hovedsagen anslog den helt andre temaer - temaer, der var al
mindelige i tidens andagts- og opbyggelseslitteratur. Hovedtemaet var, at
katastrofer - som f.eks. krig, hungersnød og pest - var synlige manifesta
tioner af Guds vrede, nedkaldt over det danske folk på grund af dets syn
der. Dansk krigspropaganda blev dermed gennemtrængt af en særlig reli
giøs tone. Eftertrykket lå på krigen som et redskab for Gud til at prøve
danskerne med, ligesom han - i Det gamle Testamente - havde prøvet israeliterne. Derved skete en »internalisering« af skylden for krigen. Krigen
var ikke en politisk eller militær nødvendighed, som man var tvunget ud i
af fjenderne; nej, krigen var en uafvendelig straf fra Gud, som danskerne

63. Hugo Johannsen: »Regna firmat pietas«: idem: »Den ydmyge konge«; Sebastian OldenJørgensen: »Statsceremoniel, hofkultur og politisk magt i overgangen fra adelsvælde til
enevælde - 1536 til 1746«, Fortid og nutid 1996, s. 3-20; Meir Stein: Christian den Fjer
des Billedverden, København 1987.
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kunne takke deres egensindige ondskab for. Krigen var ikke politik, den
var udtryk for en guddommelig dom.64
Denne internalisering af skylden for krigen, som den danske krigspro
paganda var så stærkt præget af, må ses i en dansk indenrigspolitisk sam
menhæng. Den danske indblanding i Kejserkrigen førte til en lang og bit
ter kamp mellem Christian IV og rigsrådet, som satte Danmarks dyarki ud
af funktion, og som først sluttede med Statsomvæltningen i 1660. I den
danske krigspropaganda i anden halvdel af 1620’erne ses for første gang
et principielt skifte i måden, på hvilken det danske monarki opfattede sin
rolle i den danske statsorden. Kongen så ikke længere sig selv som en pri
mus inter pares vis-a-vis rådsaristokratiet, men som indehaver af et
særligt ophøjet embede med ansvaret for den danske stats velfærd. Denne
ændrede opfattelse af monarkiets rolle er en vigtig forudsætning for ene
vældens indførelse i Danmark. Det er ikke sandsynligt, at Kejserkrigens
propagandalitteratur var årsag til skiftet i forholdet mellem monarki og
rådsaristokrati, men litteraturen kan i det mindste bruges som et barome
ter på denne forandring. Hofkulturen og den politiske diskurs i Danmark
forandrede sig i kølvandet på Kejserkrigen. Prædikenerne og bønnerne til
støtte for Christian IV’s udenrigspolitik i slutningen af 1620’erne er
blandt denne udviklings første forløbere.
Man kan ikke sige, at hverken de gejstlige propagandister eller kongen
selv stræbte efter at indføre enevælde allerede fra slutningen af
1620’erne. Men propagandalitteraturen havde givetvis en dybere betyd
ning for kongemagtens udvikling i tiden før Statsomvæltningen i 1660.
Den lutherske gejstlighed, som skrev bønnerne og skillingsviserne under
Kejserkrigen, var med til at skabe den senere absolutismes særlige sprog
og begrebsverden.65

64. Dette »dies irae, dies illa«-tema er ikke ukendt i den katolske propaganda fra Trediveårskrigens tid. Se Robert Bireley: Religion and Politics in the Age of the Counte rreformation.
Emperor Ferdinand II, William Lamormaini, S.J., and the Formation of Imperial Policy,
Chapel Hill 1981.
65. Forfatteren ønsker at takke følgende kolleger for hjælp og forslag: Michael Bregnsbo,
Knud J.V. Jespersen, Knud Korff og E. Ladewig Petersen fra Institut for Historie ved
Odense Universitet, Leon Jespersen fra Rigsarkivet og Anni Whissen fra Department of
Modern Languages ved Wright State University (Dayton, Ohio, USA).

En virksomhedsovertagelse
Spillet om Aarhus Oliefabrik 1910
Af Jesper Strandskov, Peter Sørensen og Kurt Pedersen
En af dansk erhvervslivs største fremstillingsvirksomheder, Aarhus Oliefabrik, blev i
1910 overtaget af den store britiske detailhandelskæde Maypole Dairy Co. Virk
somhedsovertagelsen var formodentlig et af de første eksempler på direkte uden
landsk kapitalindflydelse på en større dansk virksomhed, der opererede indenfor et
erhvervsområde, som tidligt blev internationaliseret. 1 denne artikel, der er ud
sprunget af arbejdet med en bog om margarinefabrikanten Otto Mønsted, redegør
professor, dr mere. Jesper Strandskov, seniorforsker, cand.phil. Peter Sørensen og
lektor, cand.polit. Kurt Pedersen for baggrunden for og det konkrete forløb af af
hændelsen af Aarhus Oliefabrik.

Den 30. september 1910 blev en skelsættende dato i Aarhus Olie Limiterets dengang kun 18-årige historie! Det var den dag, hvor interessenterne
i Aarhus Oliefabrik besluttede at afhænde hele koncernen til britiske kapi
talinteresser. Ifølge direktør Frederik Lausens optegnelser i en erindrings
bog fra 1943 var årsagen til salget, at »De gamle Interessenter.... ikke
kunde modstaa Fristelsen til at faa ca. 8 Gange den oprindelige indbetalte
Kapital af 7? Mill. kr. udbetalt efter i de forløbne 18 Aar at have erholdt
udbetalt en Gennemsnitsdividende af 10 pct. p.a.«.1
Privatøkonomiske grunde skulle ifølge denne udlægning have været
udslagsgivende for salget af Aarhus Oliefabrik. Baggrunden og forhand
lingsforløbet var imidlertid langt mere kompliceret end som så. I virkelig
heden havde virksomhedssalget en længere forhistorie, der var fulgt i køl
vandet af begivenheder inden for den europæiske margarineindustri i al
mindelighed og på det britiske margarinemarked i særdeleshed.

1. Frederik Lausen: Aarhus Oliefabrik Ltd. 1892-1918, Clasonsborg 1943, s. 26.
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Scenen og aktørerne
Markeds- og konkurrenceudviklingen inden for fedtstoffer og især marga
rine kom fra slutningen af 1800-tallet og frem til udgangen af 1920’erne
til at forme sig som en kraftig brancherivalisering - et dramatisk og kom
pliceret spil præget af mange modstående interesser. Også følgeindu
strierne blev trukket ind i denne rivalisering.2
Det var først og fremmest efterspørgslen på det store britiske fødevare
marked, der trak. Fra slutningen af 1890’erne kom dette marked nærmest
til at virke som en magnet, idet et stort købedygtigt publikum efterspurg
te fødevarer som aldrig før. Årsagen hertil var en kraftig befolkningsud
vikling og en betydelig økonomisk vækst, der bidrog til at forbedre leve
standarden for de brede befolkningsgrupper. Især efterspørgslen efter
fedtstofferne smør og margarine blev kolossal. Skulle efterspørgslen imø
dekommes, måtte det ske ved import, idet Storbritannien i slutningen af
1880’erne fremstillede mindre end halvdelen af landets samlede fedtstof
behov. I det følgende tiår fordobledes det samlede smør- og margarinefor
brug. Da de britiske landbrugsinteresser ikke havde regeringens store be
vågenhed, førtes en relativ mild form for handelspolitik, præget af lave
toldtariffer for importerede landbrugsprodukter. Dette tiltrak hollandske
såvel som danske landbrugsinteresser.
De hollandske producenter Jurgens, Van den Bergh, Hagemann, van
der Laan m.fl var de første, der fra midten af 1870’erne indledte salg af
margarine til det britiske marked. De to største var familiefirmaerne Jur
gens og Van den Bergh. Jurgens-brødrene havde stået for en meget bety
delig eksport af smør, hvorfor de traditionelle salgskanaler til det britiske
marked allerede var indarbejdede. I stigende grad overtog de store grossist
firmaer en større og større del af Jurgens forsyninger, hvorved der skete
en geografisk spredning af salget til store provinsbyer som Birmingham,
Manchester, Liverpool, Leeds, Newcastle og Glasgow. Grossistfirmaerne
henvendte sig primært til mellemklassen og ikke den brede befolkning.
Van den Bergh derimod satsede fra begyndelsen på London-området.
Også den danske grosserer Otto Mønsted (1838-1916) blev i starten
indfanget af det engelske markeds magnetiske virkning. Han havde i 1883

2. Fremstillingen af markeds- og konkurrenceudviklingen bygger overvejende på Charles
Wilson: The History of Unilever. A Study in Economic Growth and Social Change, II, Lon
don 1954; Peter Mathias: Retailing Revolution. A History of Multiple Retailing in the Food
Trades based upon the Allied Suppliers Group of Companies, London 1967; James B. Jefferys: Retailing in Britain 1850-1950, Cambridge 1954.
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Otto Mønsted på foto signeret cif ham selv 9.
oktober 1902. (Foto tilhørende August
Kølner-Augustson).

etableret Danmarks første margarinefabrik i Vestergade i Århus, men
måtte i de efterfølgende år igennem en lang og udmarvende margarine
krig. Denne endte dog med en forholdsvis liberal lovgivning i tilknytning
til fremstilling, emballering og markedsføring af den nye artikel »butterine«. I den korte periode, hvor der var fri udførsel af dansk margarine,
havde Mønsted eksporteret mindre mængder af margarine til det engelske
marked. Efter at et forbud mod farvning eftertrykkeligt havde lukket for
dansk eksport af »butterine«, havde Mønsted måttet overveje andre må
der at få solgt sin margarine på. Der er næppe tvivl om, at Mønsteds
smøreksportforretning, »The Danish Preserved Butter Company«, der
blev startet i midten af 1870’erne, havde givet en række nyttige kontakter
til Storbritannien, som også kunne bruges til at indarbejde margarinen. På
denne baggrund købte Otto Mønsted i 1888 en margarinefabrik i Godley
uden for Manchester for knap £3.000 (ca. 60.000 kr.).3

3. Fabrikken erhvervedes af en John Broomer, som i øvrigt også blev fabrikkens første direk
tør, jf. »Original account between Aarhus and Godley«, 1. januar 1889, Einar V. Schous
privatarkiv, Palsgaard. Der findes også en kort omtale af købet i Aarhus Stiftstidende, 20.
december 1891.
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Som bestyrer og senere direktør for Godley-fabrikken ansatte Mønsted
i 1889 den kun 23 år gamle Einar Viggo Schou (1866-1925). Schou var
16 år gammel kommet i handelslære i Århus. Fra 1884 til 1886 var han
ansat på Otto Mønsteds kontor i Vestergade. Herefter fik han ansættelse i
Hamburg, for siden at fortsætte sin handelsuddannelse i det store, højt re
spekterede bank- og vekselererfirma Pontoppidan. I 1888 tog Schou til
London, hvor den danske landbrugseksport var i rivende udvikling inden
for afsætningen af smør, flæsk og æg. Han gjorde lynkarriere i Otto
Mønsteds engelske virksomheder og blev en af hovedaktørerne i det bran
chepolitiske spil, der udspillede sig i margarineindustrien frem til 1. Ver
denskrig. Schou skulle også komme til at spille en central rolle i forbin
delse med overtagelsen af Aarhus Oliefabrik.
Sideløbende med det stærkt stigende forbrug af fedtstoffer skete store
omvæltninger i den britiske handel og omsætning med fødevarer. Dannel
sen af de store, effektive butikskæder - the multiple retailers - ændrede
fuldstændigt markedsstrukturen og svækkede det tidligere så domineren
de grossistleds placering i forhold til forbrugerne. Butikskæder som
Lipton, Meadows, Home & Colonial Stores og Maypole Dairy Co. fik i
løbet af få år opbygget et stort og bredt dækkende net af butikker til at va
retage salget af nødvendighedsvarer som smør, margarine, te, svinekød
m.v. Gennem langtidskontrakter med råvareleverandører og effektive di
stributionssystemer formåede kæderne at flytte store mængder af letfor
dærvelige fødevarer frem til de endelige salgssteder. Herudover opbygge
de butikskæderne en række tekniske og kommercielle standarder, f.eks.
indførelsen af butiksinspektører, der kontrollerede prissætningen og kva
liteten i den enkelte butik. Afgørende for denne udvikling var kædernes
store omsætningshastighed af varer godt understøttet af en massiv re
klamepåvirkning over for forbrugerne. Stordriftsfordelene i samtlige
fremstillings- og salgsled blev effektivt udnyttet.
Den mest aggressive butikskæde blev Maypole Dairy Co., der oprinde
ligt var startet som en smørprovisionsforretning i Birmingham. Med de
tre brødre William George, Charles og Alfred Watson i spidsen opbygge
de Maypole Dairy Co. fra slutningen af 1880’erne et meget betydeligt for
retningsimperium, der primært byggede på importerede fødevarer især fra
Danmark. I løbet af en 20-årig periode etablerede Watson-brødrene mere
end 1.000 butikker i England, dvs. at der i gennemsnit blev åbnet omkring
én butik om ugen! Maypole grundlagde ligeledes indkøbskontorer i
København, Aalborg og Århus samt involverede sig i en lang række for
skellige forretningsområder.
Maypole Dairy Co. udbyggede i begyndelsen af 1890’erne yderligere
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sine danske forbindelser, da firmaet blev storkunde af margarine fra
Mønsteds Godley-fabrik. Dette førte til et mangeårigt forretningsmæssigt
samarbejde mellem Otto Mønsted og William George Watson (18611930). Frem til 1910 blev der opbygget et snævert økonomisk skæbnefæl
lesskab, der bl.a. kom til udtryk ved, at Mønsted og Watson gensidigt kom
til at eje aktier i hinandens britiske selskaber. Samarbejdet, der blev for
midlet af direktør Einar V. Schou, blev indledt i den periode, hvor marga
rineforbruget for alvor begyndte at stige. Einar V. Schou havde gennem
en længere periode haft planer om at etablere en stor margarinefabrik i
London, og han fik Otto Mønsted med på ideen. Som storkunde ønskede
Watson-brødrene at medvirke i finansieringen af opførelsen af den nye
margarinefabrik, og de tegnede sig i første omgang for £50.000 i Otto
Monsted Ltd.
Southall-fabrikken blev produktionsklar i 1895 og udviklede sig i de
følgende år til at blive hovedforsyningskanal til Maypoles voksende bu
tiksnet. Storkunden May pole aftog i det meste af perioden mellem halv
delen og to tredjedele af Southalls og Godleys produktion. Gradvist måtte
Watson-brødrene stille større og større arbejdskapitaler til rådighed for at
finansiere margarinefabrikkernes råstofbehov, især for vegetabilske olier.
Det betød, at de fik en større andel af aktiekapitalen i Otto Monsted Ltd.
(3/5 allerede i 1898) uden dog i første omgang at komme til at besidde de
stemmetunge stamaktier (ordinary shares), som Mønsted ejede. I 1902
afhændede Mønsted Godley-fabrikken til Watson-brødrene og fik til gen
gæld præferenceaktier i Maypole Dairy Co.
Margarinefabrikken i Southall udviklede sig frem til 1920’ernes be
gyndelse til at blive den største af sin art i verden med en ugentlig pro
duktion på omkring 1.000 tons. Fabrikken udmærkede sig ved at fremstil
le kvalitetsmargarine til konkurrencedygtige priser. Teknologisk såvel
som markedsføringsmæssigt blev den førende. Inden da blev Southall
kastet ind i et storpolitisk branchespil, der drejede sig om magten om det
britiske margarinemarked. Det skulle vise sig, at interesserne kom til at gå
på tværs mellem de britiske butikskæder indbyrdes og i forholdet til gros
sisthandelen, mellem detailhandels- og producentleddet og mellem de
store margarineproducenter indbyrdes.
Så tidligt som i 1899 forsøgte Anton Jurgens fra det store hollandske
firma at overtale Maypoles bestyrelsesformand George Watson til at sam
menslutte Otto Monsted Ltd. med Jurgens’ britiske salgsaktiviteter. Son
deringerne førte ikke i første omgang til noget, fordi Otto Mønsted på det
bestemteste havde været imod: »Kunderne er nu ikke en Gang en Vare
man kan overdrage og handle med«, skrev han i et brev til Einar V. Schou
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i slutningen af 1899. Imidlertid var konkurrencen fortsat hård med prisun
derbud og stærkt stigende salgs- og distributionsomkostninger til følge.
Den intensive priskonkurrence førte til meget svingende og usikre indtje
ningsforløb for samtlige markedsdeltagere. Også de britiske detailhan
delskæder var berørt, hvilket i 1904-05 førte til drøftelser om en virksom
hedssammenslutning af de helt store dimensioner, nemlig mellem Lipton
Ltd., Home & Colonial Stores samt et par mindre kæder. Også George
Watson fra Maypole Dairy Co. var i starten involveret i disse drøftelser,
bl.a. med tanker om at lade Otto Monsted Ltd. indgå i den nye sammen
slutning. Forhandlingerne mellem butikskæderne endte imidlertid resul
tatløse.
Sideløbende hermed barslede Einar V. Schou i begyndelsen af 1904 på
vegne af Otto Monsted Ltd. med planer om at overtage Jurgens’ britiske
salgskanaler med henblik på at komme af med en konkurrent. I tidligere
fremstillinger er det blevet hævdet, at det var Anton Jurgens, der optrådte
i den aggressive rolle som fusionsfortaleren.4 Det er kun delvis rigtigt,
idet Einar V. Schou igennem hele forhandlingsforløbet var en aktiv medog modspiller i fusionsforhandlingerne. I sommeren 1904 foregik en ræk
ke indledende sonderinger mellem Jurgens, Watson og Schou, men reali
tetsforhandlinger var der fortsat ikke grobund for.
I løbet af efteråret 1905 vendte Anton Jurgens tilbage på scenen, men
uden om Monsted Ltd. Jurgens var tilsyneladende blevet træt af at for
handle med Einar V. Schou, hvorfor han henvendte sig direkte til Maypo
les bestyrelsesformand. Over for George Watson foreslog Jurgens den
helt store sammenslutning: »The Continental Combination« omfattende
Otto Monsted Ltd. (Southall og Godley-fabrikkerne med salgskontorer)
og samtlige Jurgens-fabrikker i henholdsvis Holland, Belgien og Tysk
land. I en tid blev Southalls magtfulde direktør Einar V. Schou koblet ud
af forhandlingerne - og sat på pinebænken.
Især købssum og goodwill-betalingen for de indgående selskaber blev
grundigt diskuteret på grundlag af regnskabstal for årene 1902, 1903 og
1904. Også planer for opførelse af en ny margarinefabrik i Skotland ind
gik i forhandlingerne, ligesom det blev drøftet, hvem der skulle stå i spid
sen for den tværnationale sammenslutning. I løbet af november 1905 for
værredes forhandlingsklimaet, og den 27. november kørte forhandlinger
ne fast. Parterne kunne ikke blive enige om beregningsgrundlaget for
4. Se Wilson 1954 og Mathias 1967. Begge forfattere hævder, at Monsted Ltd. optrådte som
den passive og nølende part, som hele vejen igennem forsøgte at sætte en kæp i hjulet på
forhandlingerne.
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købspriser og dermed goodwill-betalingen. Desuden var der uenighed om
aktiefordelingen, hvor Anton Jurgens krævede at besidde mindst halvde
len af det nyfusionerede selskabs aktiekapital, mens George Watson og
Schou ønskede en fordeling på en tredjedel til hver. Det endelige forhand
lingssammenbrud skete den 14. december 1905, da Anton Jurgens ikke
kunne acceptere de betingelser, George Watson havde fremsat. Der er
næppe tvivl om, at Jurgens-firmaets svage økonomiske resultater for især
året 1905 var medvirkende til det negative forhandlingsresultat.
På denne baggrund knyttedes der i de følgende år stadigt tættere bånd
mellem Otto Monsted Ltd. og Maypole Dairy Co. Allerede i begyndelsen
af 1906 blev Monsted Ltd. finansielt rekonstrueret, idet Watson-brødrene
overtog en større andel af selskabets stamaktier, mens Otto Mønsted til
gengæld fik præferenceaktier i både Southall-fabrikken og Maypole. For
retningerne blev yderligere konsolideret, da margarineomsætningen i
Otto Monsted Ltd. nærmest fordobledes de næste par år. Watson og Schou
havde derfor ingen tilskyndelse til at gå ind i nye forhandlinger med Jur
gens, der igen forsøgte sig i begyndelsen af 1907. På den anden side hav
de hverken Van der Bergh eller Jurgens fundet stabile alliancepartnere
blandt de store butikskæder, og de kæmpede indædt imod hinanden. For
Maypole og Otto Monsted Ltd. var det blot et spørgsmål om at vente - de
havde alt at vinde.
I perioden fra sammenslutningsforhandlingerne og frem til 1908 for
bedredes Jurgens’ markedsmæssige situation gradvis. Det var dog fortsat
Van den Bergh, der klarede sig bedst, men de hollandske bekymringer
steg. I slutningen af 1906 tabte Van den Bergh margarinekontrakten til
Home & Colonial Stores, men vandt den kort tid efter tilbage. Betingel
serne var dog ikke særligt tilfredsstillende. Allerede i 1908 passerede
Maypoles ugentlige margarinesalg Van den Berghs. Sammen med samar
bejdspartneren Home & Colonial Stores diskuteredes mulighederne for et
modtræk, men uden held. I lyset af de dårlige tider og vanskeligheder med
at få en aftale med Maypole Dairy Co. strakte den formelle leder af fir
maet Jurgens, den ældre Jan Jurgens, hånden frem til forståelse. Van den
Bergh-familien greb den, og i 1908 kom det til en hemmelig aftale mel
lem de to hollandske margarineproducenter.
For begge virksomheder var det kvalitet og omkostninger, der var pro
blemet. Kvaliteten skulle i vejret for at udkonkurrere de billige smørkva
liteter. Også de evigt voksende salgs- og distributionsomkostninger skul
le beskæres, så man kom ned i nærheden af Southalls konkurrencedygtige
priser. Forhandlingerne trak ud. Der kom mange forslag på bordet, også
vidtgående, der pegede på en reel sammenslutning. Enden blev dog - med

256

Jesper Strandskov, Peter Sørensen og Kurt Pedersen

Anton Jurgens’ ord - ».... a working arrangement in the form of a pooling
of the profits«. Det var dog alene overskuddet fra margarinen, der var om
fattet af aftalen, som i alt 15 fabrikker indgik i, og som skulle gælde peri
oden 1908-26.
Interessenterne bag Otto Monsted Ltd. levede i uvidenhed om profitde
lingsaftalen mellem de hollandske konkurrenter. Alligevel kunne Einar V.
Schou umiddelbart efter en USA-rejse i 1908 fortælle George Watson, at
han havde sikre informationer om, at de to hollandske firmaer var ved at
gennemføre en sammenslutning rettet mod markeds- og konkurrencesitu
ationen i det kontinentale Europa, dvs. især Tyskland.5 Sammenslutnin
gen ville næppe komme til at berøre udviklingen på det britiske marked,
vurderede han. Som altid var Schous markedsefterretninger uforlignelige.
Men hvad han ikke kunne forudse var, at det bånd, der ved denne lejlig
hed blev smedet mellem de to store hollandske konkurrenter, med tiden
blev det lokomotiv, som trak margarine- og sæbeproducenterne til dannel
sen af kæmpekoncernen Unilever. Dette skete dog først i 1929.
I første omgang blev den strategiske alliance mellem Maypole og Otto
Monsted Ltd. en sådan succes, at de hollandske udbydere nærmest blev
udkonkurreret frem mod 1. Verdenskrig. Der var yderligere behov for at
udvide produktionskapaciteten i Southall, hvilket skete i 1909. Herudover
opførtes en ny bygning til medarbejderne, »The Employees’ Dining and
Recreation Hall«. Samtidigt blev det i september 1909 besluttet at lade
Maypole overtage aktiemajoriteten i Otto Monsted Ltd. Reelt betød det,
at Otto Mønsted forretningsmæssigt såvel som ejermæssigt var ude af det
kæmpemæssige engelske margarineforetagende, han siden 1888 havde
stået i spidsen for.

Aarhus Oliefabrik Limiteret og Erith Oil Works
Fra at have været en kamp om andele på margarinemarkedet blev det
branchepolitiske spil i perioden 1905-10 flyttet til råstofmarkedet. Det
stærkt stigende margarineforbrug afledte en tilsvarende kraftig efter
spørgsel efter vegetabilske olier. Adgangen til og kontrollen med råvarer
ne fik derved en væsentlig betydning for margarineproducenternes kon
kurrencestilling. Og råvaremarkedet havde nærmest fra slutningen af
1890’erne oplevet en revolution, der betød afslutningen på de animalske

5. Einar V. Schou til Watson. 4. juni 1908, Einar V. Schous privatarkiv.
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fedtstoffers tidligere så dominerende stilling inden for margarinefremstil
lingen.
Oleomargarin havde indtil udgangen af 1800-tallet været det vigtigste
margarineråstof, men efterhånden var margarineproducenterne gået over
til neutral lard, da dette råstof i forhold til oleo oplevede et kraftigt pris
fald. Fra omkring 1905 indtrådte en begyndende prisstigning på både oleo
og neutral lard. Årsagen skyldtes forholdene på det amerikanske marked,
hvor især stigende majspriser medførte en nedgang i kvægholdet samt en
dårligere fodring, som igen førte til en mindre animalsk fedtproduktion.
Den betydelige eksport af neutral lard og oleo, som USA traditionelt hav
de haft til Europa, bortfaldt gradvist som følge af stigningen i hjemme
markedsefterspørgslen. Det blev de vegetabilske spiseoliers chance. Der
med blev Aarhus Oliefabrik trukket ind i den branchemæssige rivalise
ring.
Den oprindelige idé med Aarhus Palmekærnefabrik, der var blevet
grundlagt den 14. september 1871, var at tjene penge på at fremstille fo
derstoffer til det danske landbrug med udgangspunkt i palmekerner.6 Be
hovet for foderstoffer var nemlig meget stort i forbindelse med landbru
gets omlægning til animalsk produktion. I midten af 1860’erne var impor
ten af foderstoffer meget lille, men mindre end 10 år senere udgjorde fo
derstoffer omkring 3/4 af den samlede danske import.
Initiativtagerne til Palmekærnefabrikken havde først og fremmest
været generalkonsul Hendrik Pontoppidan, Hans Broge, Rud. Wulff, Otto
Langballe, Erik Stokkebye, I. Cloos, Chr. Bang og H.L. Pallesen - alle
købmænd med nær tilknytning til grovvarebranchen. Den palmeolie, der
blev udvundet i forbindelse med fremstillingen af foderstoffer, blev be
tragtet som et biprodukt. Olien blev eksporteret til Rusland, nærmere be
tegnet de russiske regioner omkring Østersøen, hvor der var et stort mar
ked for lampeolie til kirkerne og til sæbefabrikation. Produktionen af fo
derstoffer blev støt øget frem til 1880’ernes begyndelse. Herefter indfandt
der sig en afsætningskrise, bl.a. forårsaget af dramatisk faldende priser på
husdyrsprodukter samt af en tysk toldlov fra 1879, der lagde store afgifter
på importen af levende kvæg. Flere lande fulgte efter, hvorved Danmark
fik vanskeligt ved at eksportere levende kvæg. Det fik indflydelse på den
pris, man kunne få ved salget af foderstoffer.

6. Fremstillingen af dannelsen og udviklingen af Aarhus Oliefabrik bygger på Poul Krage
lund: Aarhus Oliefabrik 1871-1996, Århus 1996. Redegørelsen vedrørende forhandlinger
ne om Aarhus Oliefabriks overtagelse bygger på arkivalier i Frederik Lausens privatarkiv,
Erhvervsarkivet, og i Einar V. Schous privatarkiv.
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Samtidig løb Palmekærnefabrikkens eksport af palmeolie til Estland
ind i problemer, idet russerne flere gange forhøjede toldsatserne på im
porterede varer for at beskytte den indenlandske industri. Da det russiske
marked for vegetabilsk olie var i kraftig vækst, besluttede interessenterne
bag Palmekærnefabrikken i begyndelsen af 1880’erne at anlægge en olie
fabrik i det daværende Libau i Letland med henblik på at komme bag
toldmuren.
I 1892 blev Otto Mønsted inviteret til at medvirke ved rekonstruktio
nen af den ellers noget hensygnende Aarhus Palmekærnefabrik. Interes
senterne bag Palmekærnefabrikken, der alle tilhørte Broge-Mønstedkredsen, overvejede nemlig den interessante forretningsmulighed, der lå i
at fremstille spiseolier til margarinefabrikation. På daværende tidspunkt
fandtes der kun få margarinefabrikker i Danmark, hvor hovedparten af
råvarerne (sesamolie) blev importeret fra Frankrig. Otto Mønsted havde
overbevist ejerne bag Palmekærnefabrikken om, at de skulle satse på spi
seolier, idet hans fabrik hver måned alene importerede 100 tons sesamolie
fra Frankrig. Samtidig forudsagde han, at forbruget ville stige. Otto
Mønsted påtog sig rollen som hovedaktionær med 31 andele a 6.250 kr.,
svarende til en kapital på knap 200.000 kr. Ved samme lejlighed ændrede
firmaet navn til Aarhus Oliefabrik Limiteret. I de efterfølgende år overtog
Otto Mønsted et stigende antal andele og var samtidig også den, der stil
lede betydelig lånekapital til rådighed både i forbindelse med udvidelser
og finansieringen af driftskreditter. Mønsted blev bestyrelsens domine
rende skikkelse, ikke mindst når det drejede sig om formuleringen af sel
skabets dristige og vækstorienterede forretningsstrategi.
Samme år selskabet rekonstrueredes, blev Frederik Lausen i en alder af
25 år ansat som forretningsfører (direktør). Frederik Lausen (1866-1959)
var oprindelig uddannet hos kornfirmaet Stokkebye og Hvalsøe. Senere
havde Lausen gennemgået Griiner Handelsakademi i København og hav
de et flerårigt ophold i Hamburg og London bag sig. Valget af Lausen som
direktør skulle snart vise sig som en fremsynet disposition, idet han de
følgende år tilførte selskabet en betydelig grad af dynamik og gennem
slagskraft, der kom til at placere Aarhus Oliefabrik som en af de betyd
ningsfulde aktører inden for sit forretningsområde.
Den nye Århus-fabrik koncentrerede sig tidligt om to nye produkter:
Neutrex og Cebes. Neutrex var raffineret kokosolie, som havde vist sig
at have et smelte- og størkningsforløb, der lå meget tæt på smørs. Prisen
på vegetabilsk fedtstof var efterhånden blevet mere gunstig i forhold til
prisen på animalsk fedtstof, som især i starten blev benyttet af margari
nefabrikanterne. Neutrex blev en formidabel salgssucces. Cebes var der-
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imod et specialfedtstof, der kunne erstatte kakaosmør i chokoladeover
træk.
Omkring århundredskiftet kunne produktionen af kokosolie ikke følge
med salget, hvorfor Frederik Lausen anmodede bestyrelsen om at udvide
raffinaderiet. Forslaget mødte imidlertid betydelig modstand, idet flere
forudså konjunkturudsving, der reducerede behovet. Otto Mønsted kom
Lausen til undsætning, idet han efterhånden var blevet overbevist om
Neutrex-produktets kvalitet. Hans stemme vejede tilsyneladende tungt,
idet bestyrelsen besluttede at udvide kapaciteten i kokosoliefabrikken
svarende til en investering på 500.000 kr.
På samme tidspunkt var der etableret en meget stor eksport af kokos
olie til Tyskland. Aarhus Oliefabrik ønskede derfor at udnytte sit mar
kedsmæssige forspring ved at etablere lokal produktion. Det tyske mar
ked for spiseolier var i kraftig vækst. Varemærket »Neutrex« var allerede
blevet registreret. Herudover var forventningen, at de tyske myndigheder
ville forhøje toldsatserne på spiseligt kokosolie, hvilket også skete. I 1902
blev »Oelwerke Teutonia« i Harburg uden for Hamburg stiftet med en ka
pital på en halv million Reichsmark. En gammel palmeoliefabrik blev i
første omgang lejet. Imidlertid brændte fabriksbygningerne i 1908, hvil
ket førte til oprettelsen af en ny moderne fabrik, der stod klar i 1909.
De positive erfaringer fra Teutonia fik Aarhus Oliefabrik til at rette
blikket mod England. Selskabets eksportmuligheder var imidlertid hæm
met af et stigende hjemmemarkedsforbrug, der reducerede den del, der
kunne eksporteres. I første omgang (1903) blev der oprettet et salgskontor
i London - The Vegetable Butter Co. - hvis væsentligste opgave var af
sætning af palmin. Med den betydelige markedsposition, Otto Monsted
Ltd. efterhånden havde opbygget med Southall-fabrikken, kunne Frederik
Lausen forudse, at her var tale om endda en meget stor potentiel kunde for
Aarhus Oliefabrik. I Danmark var det Otto Mønsteds margarinefabrik, der
var Aarhus Olies største enkeltkunde, mens Van den Bergh indtog positi
onen i Tyskland.
I sommeren 1907 undersøgte Lausen mulighederne for at etablere en
lokal produktion i England. Til lokalisering af en fabrik for olieraffinering
havde han udset sig London-området, nærmere bestemt den lille by Bel
vedere, der ligger i distriktet Erith.7 Lausen rettede i august måned 1907
en henvendelse til Einar V. Schou i Southall, hvor han bad om at få »et ti 1-

7. Jf. et omfattende prospekt udarbejdet af Fuller, Horsey, Sons & Cassell, juni 1907, Frede
rik Lausens privatarkiv.
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sagn fra Deres Side om i Fælles Interesse at ville støtte vor eventuelle en
gelske Fabrik, selvfølgelig indenfor de Rammer, Concurrence altid fore
skriver«.8 Lausen betonede i sit brev, at interessenterne bag Aarhus Olie
fabrik med Otto Mønsted i spidsen ville gå med til opførelsen. I øvrigt
bad han Schou bedømme kvaliteten af en prøve på Oliefabrikkens bom
uldsolie samt opgive tal for Southall- og Godley-fabrikkernes forbrug af
vegetabilske olier.
Schou besvarede ikke henvendelsen direkte, men stillede derimod
spørgsmål ved fabrikkens Themsen-placering - begrundet ud fra proble
mer med vandforsyning og spildevandsudledning. Alternativt foreslog
Schou, at Manchester Ship Canal nok syntes at være den mest hensigts
mæssige placering for en sådan fabrik.9 Schou mente, at Aarhus Olie bur
de sikre sig de nødvendige garantier fra de lokale myndigheder vedrøren
de både vandforsyning og udledning, før en etablering endelig kunne be
sluttes. En måske mere nærliggende årsag til Schous ikke særligt positive
indstilling til Aarhus Olies planer blev blotlagt nogle dage ind i septem
ber. Her modtog Lausen nemlig en kopi af et brev, Schou havde forfattet
til Otto Mønsted. I fremsendelsesbrevet til Lausen skrev Mønsted bl.a.:
»Jeg ikke kan nægte at denne Meddelelse kommer mig meget overrasken
de«.10
Schou havde nemlig meddelt, at Southall havde indledt forsøg med at
raffinere engelsk kokosolie. Da fremgangsmåden var simpel og anlægget
ikke særligt kostbart, ville Southall satse på selv at raffinere større mæng
der olier med henblik på fremover at dække fabrikkens eget behov. I bre
vet til Mønsted skrev Schou videre, at det forekom ham at være meget ri
sikabelt for Aarhus Oliefabrik at anlægge et raffinaderi i England, da fa
brikken ville blive udsat for hård konkurrence.11 Få dage senere redegjor
de Schou selv i et brev til Lausen om sine planer - måske for at få Lausen
til at opgive sine.12

8.
9.
10.
11.
12.

Frederik Lausen til Einar V. Schou, 22. august 1907, Frederik Lausens privatarkiv.
Einar V. Schou til Lausen, 31. august 1907, Frederik Lausens privatarkiv.
Otto Mønsted til Frederik Lausen, 9. september 1907, Frederik Lausens privatarkiv.
Einar V. Schou til Otto Mønsted, 6. september 1907, Frederik Lausens privatarkiv.
Einar V. Schou til Frederik Lausen, 10. september 1907, Frederik Lausens privatarkiv. I
Lausens brev til Mønsted af 16. maj 1910 skriver han: »Tak For Meddelelsen, som jeg selv
følgelig er kjed af; paa den anden Side har jeg aldrig gjort mig nogen Illusioner m.H.t.
Herr Schou overfor os« (Frederik Lausens privatarkiv). Dette giver et fingerpeg om, at de
to allerede kendte hinanden i forvejen, og indvarsler de senere vanskelige forhandlinger
mellem Aarhus Olie og Maypole Dairy Co.
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Lausen opgav imidlertid ikke. På generalforsamlingens møde i Aarhus
Olie den 29. september 1907 fik han bestyrelsens opbakning til at etable
re en oliefabrik i Erith. Bestyrelsen blev anmodet om at tage spenderbukserne på: Overtagelsen af grund og bygninger ville koste £10.000 (ca.
200.000 kr.), mens maskiner til raffinering af ca. 25 tons olie pr. uge ville
beløbe sig til 400.000 kr. Hertil kom en række mindre udgifter.
Lausen havde dog gjort de forsamlede herrer opmærksom på, at beslut
ningen indebar en række usikre momenter. Bl.a. havde han ikke haft tid
nok til at undersøge de britiske selskabsretslige forhold, ligesom raffina
derivirksomhed af bomuldsolie måtte betragtes som en mere konjunktur
afhængig og spekulativt præget forretning. Endelig måtte man også pe
riodevis se frem til at holde større lagre, hvilket krævede yderligere drifts
kapital. Lausen oplyste, at der ikke umiddelbart var behov for kapital
tilførsel, idet han havde skaffet de nødvendige kreditter. Stillet over for
disse kritiske forhold kunne Otto Mønsted og Alfred Kieler på bestyrel
sesmødet udtale, at de fuldt ud kunne anbefale forslaget i sin helhed. På
denne baggrund tilsluttede generalforsamlingen sig enstemmigt planen,
og den nye engelske oliefabrik, »Erith Oil Works Ltd.«, stod med en sel
skabskapital på £35.000 produktionsklar året efter.

Forhandlingerne om overtagelse af Aarhus Oliefabrik
Imellem George Watson, Einar V. Schou og Frederik Lausen havde der i
forbindelse med en privat sammenkomst været ført en løs samtale om et
eventuelt langsigtet indkøbssamarbejde mellem Southall og Erith Oil
Works. Samtalen havde fundet sted på et ikke nærmere angivet tidspunkt
i december 1909, hvor Lausen var i London for at gøre forretninger med
Southall. Erith Oil Works var på blot to år blevet storleverandør af vege
tabilsk olie til Southall og Godley. Spiseolien fra Aarhus Oliefabrik havde
dermed fundet nåde for Southalls magtfulde direktør Einar V. Schou. Af
en liste for levering af »Neutrex« dateret den 1. december 1908 fremgår
det, at Otto Monsted Ltd. (Southall) og Maypole Dairy Co. (Godley) var
blevet Erith Oils største enkeltkunder. Ud af en samlet leverance på 4.171
tons for perioden januar-december 1908 udgjorde Monsteds Ltd.’s og
Maypoles samlede indkøb 2.750 tons, altså to tredjedele af alle leveran
cer. Også de to store hollandske udbydere Jurgens og Van den Bergh aftog
i samme periode betydelige mængder fra Erith Oil Works.
Initiativet til at føre margarineproducent og råvareleverandør sammen
var oprindeligt udgået fra Frederik Lausen, idet han omkring sommeren
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1909 diskret havde bragt emnet på bane over for O. Michelsen, Einar V.
Schous førstemand i Southall. Samtalerne i december 1909 havde ikke i
første omgang ført til noget. Hvad skulle da være Aarhus Oliefabriks mo
tiv til at indgå et tættere samarbejde med Maypole Dairy Co., ud over
fortsat at kunne opretholde sine store leverancer af palmekerne- og kokos
olier til Englands dominerende margarineproducent? Baggrunden skulle
findes i flere forhold.
Et helt afgørende motiv for Frederik Lausen har uden tvivl været, at
Aarhus Olie havde behov for at få en kapitalstærk partner i ryggen. Det
fremgår af nogle synspunkter, som den på daværende tidspunkt 42-årige
direktør udtrykte i forbindelse med en status over Erith Oil Works første
årsregnskab.13 Han skrev bl.a.: »Forretningsforholdene i Almindelighed,
Kreditforholdene, vor pekuniært lidt vanskelige Situation, og Vore Interressenter, og deriblandt de »massgebende« ere efterhaanden bievne ældre
Folk, som, hvad man ikke kan undre sig over, ikke vise nogen Tilbøjelig
hed til at tage saa megen Hensyn til Fremtiden, som tidligere«.14
Lausen sigtede uden tvivl til hovedaktionæren Otto Mønsted, der sam
me år fyldte 70. Nok så vigtigt var, at Aarhus Oliefabrik havde gennem
løbet en meget kraftig vækstproces umiddelbart efter århundredskiftet
med betydelige investeringer i udenlandske fabriksanlæg og udvidelser
hjemme. Dette havde sat sit præg på selskabets økonomiske resultater.
Medens regnskabsresultaterne havde været absolut tilfredsstillende i
århundredets første år, vendte billedet i 1903-05. Ifølge forhandlingspro 
tokollen blev der for 1903 udbetalt beskedne 10% i udbytte. Dykket fort
sat i 1904, hvor fortjenesten havde været omkring 100.000 kr., men der
havde tillige været tab i Harburg-fabrikken. Tabet blev dækket af en i for
vejen hårdt angrebet reservekonto i Århus-fabrikken, og alligevel beslut
tede man at udbetale 5% i udbytte. I 1905 var resultatet ikke meget bedre,
og direktør Lausen kunne på generalforsamlingsmødet udtale, at det var
»Umuligt for Århusfabrikken at tjene noget, saalænge denne Kamp på
Liv og Død førtes«. Årsagen var ikke mindst, at knaphed på de sorter ko
pra, der skulle benyttes til at fremstille fint kokossmør, havde sendt råva
reprisen på himmelflugt.
I slutningen af 1905 ønskede Lausen at købe fabriksbygningen »Teuto
nia«. Der blev aftalt en pris på 400.000 kr. Til formålet bevilgede besty-

13. Jf. Lausens private brev til Christian Christensen, 31. december 1908. Frederik Lausens
privatarkiv.
14. Frederik Lausen til Christian Christensen, 31. december 1908, Frederik Lausens privatar
kiv.
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reisen 1/2 mill, kr., og samtidig blev den nominelle selskabskapital på et
tilsvarende beløb indbetalt. Imidlertid fortsatte den bedrøvelige råvaresi
tuation med knaphed og stigende råvarepriser langt ind i 1907, og man
forudså en standsning af kokosfabrikken. Alternativt havde Oliefabrikken
ladet fremstille majskager og forsøgt sig med andre frøsorter. Færdigvare
priserne på olierne var dog rimeligt høje, hvilket betød et tilfredsstillende
resultat for 1906: et samlet overskud på 320.000 kr. Man enedes om at ud
betale 200.000 kr. i udbytte eller 10% af den investerede kapital. Det ske
te dog ikke uden sværdslag, idet bestyrelsen havde en længere drøftelse af
afskrivnings- og udbyttepolitikken. Overskuddet for 1907 blev endnu
mindre.
På møderne i 1908 og 1909 diskuteredes indgående Aarhus Oliefabriks
spændte finansielle stilling. Interessenterne var ikke særligt tilbøjelige til
at indskyde flere penge i selskabet, bl.a. fordi nettooverskuddene havde
været beskedne. Det var især overretssagfører Chr. Kier, der ikke ville gå
med til udvidelser, der krævede pengetilskud.15 Baggrunden var de fortsat
dårlige markedsudsigter og en skærpet konkurrencesituation på såvel
hjemmemarkedet som i udlandet. Samtidig havde der været tab i Harburg-fabrikken. Desuden var Erith Oil Works først sent blevet produk
tionsklar, og der havde kun været en beskeden indtjening i Århus svaren
de til ca. 260.000 kr. Summa summarum: Der var intet større nettooverskud for 1908. Aktionærerne fik ikke det år forrentet deres kapital.
I modsætning til Kier stod Otto Mønsted fortsat for den ekspansive
kurs. Hans synspunkt var, at man havde anlagt de udenlandske fabrikker
uden fast kapitalforøgelse og måtte benytte kreditter, hvad man også ud
mærket kunne, da selskabets finansielle stilling både var sund og god. At
de økonomiske resultater hele tiden svingede, og at det nærmest var umu
ligt at forudsige olieforretningens udvikling, fremgik allerede året efter.
Nettooverskuddet for 1909 blev på 430.000 kr. (inklusive tab i Erith Oil
Works og store afskrivninger), hvoraf det besluttedes at udbetale 200.000
kr. i udbytte.
Ud over de meget betydelige investeringer i udenlandske oliefabrikker
var også Kjøbenhavns Oliefabrik så sent som i september 1909 blevet
overtaget. Otto Mønsted havde stået for forhandlingerne med ØK, der
ejede Kjøbenhavns Oliefabrik, og Aarhus Oliefabrik havde måttet betale
en kontant sum på 415.000 kr. Da Harburg-fabrikken »Oelwerke Teuto
nia« i 1908 brændte, blev en ny fabrik med en dobbelt så stor produk-

15. Forhandlingsprotokollen den 7. februar 1909.
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tionskapacitet opført. Disse ekstra investeringer blev gennemført på sam
me tidspunkt som etableringen af Erith Oil Works. Den økonomiske bue
var derfor spændt til det yderste. Og alligevel havde Frederik Lausen fort
sat store ambitioner med Oliefabrikken. Han så derfor Maypole Dairy Co.
som en ny stærk kapitalpartner, der kunne realisere de fortsatte vækstpla
ner.16 Meget tyder imidlertid på, at hans plan var at sikre, at Aarhus Olie
fabrik forblev en selvstændig virksomhed med fuld økonomisk frihed.17
På det engelske marked var det heller ikke gået som forventet, idet
Erith Oil Works ikke var blevet produktionsklar til den aftalte tid. Man
kom først rigtig i gang i september 1908. Der havde også været problemer
med oliekvaliteten. Maypole Dairy Co. havde således måttet tilbageleve
re to større partier. I et konkret tilfælde var problemet, at Erith havde
været nødt til at blande noget majsolie i den raffinerede arachidolie leve
ret til Southall - en olie, der endda var sat til en højere pris end den bedre
kokosolie, der var knaphed på. Brøden forsøgtes holdt hemmelig.18
En yderligere grund til at søge tættere kontakt til Maypole kan sikkert
forklares med de første års tab i Erith Oil Works Ltd. Halvårsregnskabet
for anden halvdel af 1908 havde vist et underskud på £6.000, hvilket nød
vendiggjorde en udvidelse af bankkreditten. Resultatet for hele 1909 var
ikke meget bedre. Problemerne i selskabet tilskrev Lausen - i et udateret
notat sandsynligvis fra begyndelsen af 1909 - den daglige ledelse: »Det
gaar ikke med Herr Christensen, dels kan han ikke magte Stillingen, dels
misforstaar han sin Stilling og følger ikke vore Instruktioner trods mang
foldige Raad og Advarsler«. I første omgang blev Christensen i juni 1909
frataget en række beføjelser, bl.a. indkøb af palmekerneolie. Han opfor
dredes direkte til at fratræde sin stilling, hvilket han nægtede.19 Det var
først, da Christensen i oktober måned udsatte Erith Oil for en betydelig ri
siko i forbindelse med en råvarekontrakt, at han modtog sin opsigelse af
Lausen.20

16. Motivet til få cn kapitalstærk partner i ryggen fremgår endvidere af Frederik Lausens bre
ve til overretssagfører Chr. Kier dateret henholdsvis den 28. og 30. juni 1910, hvor Lausen
forklarer det hidtidige forhandlingsforløb og sin baggrund for al gå ind i forhandlingerne
med Maypole. Frederik Lausens privatarkiv.
17. Fremgår af et meget åbenhjertigt brev fra Lausen til direktør Michelsen, Southall, 1. juli
1910, Frederik Lausens privatarkiv.
18. Fremgår af Lausens »privat«-stemplede brev til Christensen, 12. december 1907. Frederik
Lausens privatarkiv.
19. Lausen til Christensen, 16. juni 1909, Frederik Lausens privatarkiv.
20. Opsigelsen er dateret den 23. oktober, Frederik Lausens privatarkiv. Sagen får et vist ef
terspil, men uden udgifter for Aarhus Oliefabrik, da Christensen har misligholdt sin direk
tørkontrakt.

En virksomhedsovertagelse

265

I begyndelsen af 1910 modnedes George Watsons - og dermed Maypo
le Dairy Co.’s - interesser i aktivt at gå ind i indkøb, udvinding og raffi
nering af vegetabilske olier. En væsentlig årsag hertil var, at den stærkt
stigende britiske margarineefterspørgsel i forening med et stærkt fluktue
rende og hårdt presset råvaremarked vanskeliggjorde margarineproducen
ternes konkurrencestilling. For Southall- og Godley-fabrikkerne kunne
der uge efter uge i marts og april meldes om rekordsalg af margarine, og
der blev arbejdet på højtryk for at tilfredsstille efterspørgslen. De to fa
brikker fremstillede mere end 1.000 tons ugentligt, hvilket var 200 tons
mere end året før. Kapacitetsgrænsen var tæt på at blive overskredet, og
der var behov for en væsentlig fabriksudvidelse. På dette tidspunkt var
Otto Monsted Ltd. oppe på at producere omkring 40-50.000 tons margari
ne om året.
Ligeledes var konkurrenterne på krigsstien. Det svirrede med rygter
om, at Jurgens ville overtage en mindre fabrik, Kunerol & Cococette Ltd.
i Southall, der var sat til salg. Værre var, at råvaretilførslen vanskeligt
kunne følge med færdigvareproduktionen. I den nærmest daglige korre
spondance mellem Watson og Schou i de første måneder af 1910 var råva
reforsyningen det store emne. Forsyningen med kokosnødolie, oleo og
neutral lard var meget ustabil, og markedet var præget af spekulative be
vægelser med stærkt stigende priser til følge. I denne periode var det van
skeligt at skaffe kokosnødolie, bl.a. på grund af strejker i Marseilles.
Southall havde til fornuftige priser opkøbt meget store mængder af spi
seolier og animalske fedtstoffer for at sikre sig mod en forventet mangel
situation senere på året, men også de hollandske konkurrenter havde
været aktive for at sikre sig forsyninger. Over for Watson indrømmede
Schou dog, at det var noget af en opgave at fremskaffe de betydelige råva
remængder, der skulle til at dække en margarineproduktion på 1.000 tons
ugentlig. Herudover var den økonomiske risiko ved disse indkøb meget
betydelig. I et brev til Watson, der ferierede i Italien, skrev Schou i marts
bl.a.:21 »I hope you not had any bad dreams about us. If you have it will
probably be the enormous purchases which have worried you. We have
bought for promt and forward delivery something like 130.000 tres, of va
rious sorts, and the average value will probably work out about £8 or £10
a tierce. We have stopped buying now, and you need not rush back to stop
us, and although it does seem a big and risky thing to buy such quantities
forward, it would have been still more risky not to cover when there is a

21. Brev af 25. marts 1910, Einar V. Schous privatarkiv.
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good profit in sight and having regard to the enormous quantities which
we certainly must have to keep us going«.
Watson var ikke blevet særligt beroliget, hvilket bl.a. fremgår af flere
af de breve, Schou modtog i løbet af april.22 Desuden var likviditeten i
Southall hårdt presset. Finansieringen af råvareindkøbene var sket ved
kontant betaling eller via træk på bankkreditten, der dog var ved at blive
en begrænsende faktor, idet den gik op til £60.000. Watson afviste en an
modning fra Schou om at lade Maypole gå ind og påtage sig en del af fi
nansieringen af de store råvareindkøb.23
På trods af disse stærkt ændrede konkurrencevilkår var Watson - og
især den øvrige bestyrelse i Maypole Dairy Co. - afventende. Man ønske
de at se tiden an, inden virksomheden eventuelt måtte overveje at gå ind i
fremstillingen af vegetabilske olier for at sikre forsyningerne. Et skub i en
mere offensiv retning skete givetvis under kraftig indflydelse fra Einar V.
Schous strategiske overvejelser og vurderinger. I et brev dateret den 23.
april 1910 redegjorde Schou i en særdeles skarpsindig analyse af mar
keds- og konkurrensituationen for det trusselsbillede, der tegnede sig for
Maypole, hvis ikke butikskæden aktivt søgte at påvirke udviklingen på
markedet for vegetabilske olier.24
Udgangspunktet var ifølge Schou, at Maypole inden for margarine
fremstilling og -handel møjsommeligt havde opbygget et konkurrencefor
spring på det engelske marked i forhold til Jurgens og Van den Bergh - et
forspring, der måtte forsvares. Tyngdepunktet i konkurrencen var blevet
ændret med den revolution, der var sket ved overgangen til anvendelse af
vegetabilske olier inden for margarinefremstillingen. Schou påpegede, at
3/5 af margarineproduktionen i Otto Monsted Ltd. skete på baggrund af
kokosnød- og palmekerneolie. På råvaresiden havde margarineproducen
terne angiveligt mistet nogle af deres tidligere fordele.
Før i tiden kunne der vælges mellem at anvende animalske fedtstoffer
og vegetabilske olier (især sesamolie), nu var man derimod tvunget til at
anskaffe en meget betydelig mængde af én type råvarer, fortrinsvis ko
kosnødolie, fordi prisen på neutral lard og oleo var for høj. Schou anslog,
at råvareindkøbet samlet blev fordyret med omkring £2.000 pr. uge, hvis
man indkøbte animalsk fedt. For det andet kunne margarineproducenter
ne, da de animalske råstoffer var dominerende, købe direkte hos de store
amerikanske meat packers i Chicago-området. Men nu - anførte Schou 22. Bl.a. i sit brev fra Firenze af 30. marts 1910, Einar V. Schous privatarkiv.
23. Jf. Watsons svar til Schou af 19. marts 1910, Einar V. Schous privatarkiv.
24. Beskrevet i et brev til George Watson af 23. april 1910, Einar V. Schous privatarkiv.
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måtte anskaffelsen ske gennem mellemmænd (oliemøller), der opkøbte
råvarerne, raffinerede dem og solgte den vegetabilske olie for at opnå den
højest mulige fortjeneste.
Otto Monsted Ltd.’s muligheder for at fremskaffe vegetabilske råvarer
var reelt begrænset til to større oliefabrikker i Europa: Aarhus Olies fabrik
i Erith og Rocca Tassy i Marseilles. Produktionskapaciteten i disse sel
skaber kunne imidlertid ikke dække Godleys og Southalls samlede ugent
lige råstofbehov, især ikke under den stærkt stigende efterspørgsel efter
færdigvarer. Derfor måtte man falde tilbage til Hamburg, hvor henholds
vis Teutonia og Schlincks var de store producenter. På grund af den im
portbeskyttelse, de tyske olievirksomheder nød, var priserne på den vege
tabilske olie væsentligt højere, svarende til mere end £1 pr. ton, sammen
lignet med det engelske marked, hvilket forringede mulighederne for at
skaffe råvarerne i Tyskland.
Endelig mente Schou, at hovedkonkurrenterne - Jurgens og Van den
Bergh - allerede havde taget bestik af den ændrede råvareanvendelse ved
selv aktivt at gå ind i et samarbejde med især tyske oliemøller og raffina
derier. Derved kunne Otto Monsted Ltd. meget vel blive fanget i en »råva
reklemme«, eller som Schou præcist udtrykte det.25 »The position will
then be this, that while we have still to rely on makers who under normal
conditions cannot keep us going, forcing us to always buy on the more ex
pensive market in Germany, also from refiners, our competitors will have
the whole of the world wherever these nuts are grown, to draw from for
the suppliers of their raw materials, and they will buy these raw materials
in competition and against the firms whom we rely on and without which
we simply could not get on. I think it takes very little imagination to see
that some day, and not a very distant one neither, we shall be left in the
cold, and you can be pretty sure that it will be very cold too...«.

Taktiske spilfægterier - direktørrunden
Schous analyse havde uden tvivl påvirket og måske også ændret May
poles magtfulde bestyrelsesformand George Watsons opfattelse af situati
onen. I hvert fald forsøgte duoen i de efterfølgende måneders taktiske spil
at spille på to heste samtidig - med Schou som iscenesætter og dirigent. I
strategien indgik tilsyneladende ikke overvejelser om at etablere oliemøl-

25. Se ovenstående note.
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leri og -raffinering fra grunden - alligevel blev der eksperimenteret i
Southall-laboratoriet med olieraffinering. 26 Derimod satsedes på enten at
indgå langsigtede indkøbsaftaler eller at overtage en eksisterende olie
virksomhed. En for stor kapitalbinding ville man dog ikke gå ind i.
I første omgang var Maypole-interessenterne mest optaget af at gen
nemføre en alliance med Aarhus Oliefabrik, evt. ved helt at overtage virk
somheden med søsterselskaber. Watson og Schou var dog udmærket klar
over, at Aarhus Oliefabrik næppe ville være billigt til salg. Ligeledes var
forventningen, at de gamle aktionærer kun havde begrænset interesse i at
modtage stemmesvage aktier i Maypole Dairy Co. i bytte for Aarhus
Olie-aktier. Sideløbende udviste Watson og Schou en ikke ubetydelig in
teresse i at overtage den tyske oliemølle Schlinck i Hamburg, som på me
get kort tid havde formået at opbygge en ugentlig produktion på ca. 200
tons vegetabilsk margarine. Selskabet var en familievirksomhed ejet af
brødrene Schlinck. Kontakten til Schlinck var skabt via en Herr Ascher.
Den første front blev forsigtigt åbnet i slutningen af april 1910. Einar V.
Schou anmodede Otto Mønsted om et møde for at diskutere muligheder
ne for et samarbejde mellem Otto Monsted Ltd. og Aarhus Oliefabrik, om
end han havde beskedne forventninger til Mønsteds positive svar. Svaret i
begyndelsen af maj var da også tilbageholdende. Mønsted ønskede ikke at
give møde inden generalforsamlingens møde i Aarhus Oliefabrik, der var
planlagt afholdt i Wiesbaden umiddelbart efter den 8. maj. Han anførte vi
dere, at samarbejdsmulighederne helt måtte afhænge af direktør Frederik
Lausen. Derved var udsigterne ikke særligt gunstige, bemærkede Schou,
fordi Lausen sandsynligvis helst ville holde fast i de gamle aktionærer.27
Heri tog Schou dog ganske fejl. I et senere brev til overretssagfører
Kier udtrykte direktør Lausen således sin store overraskelse over, at det
netop var Watson og Schou, der tog initiativet til et møde, efter nærmest
at have udvist total mangel på interesse på decembermødet i 1909. Eller
som Lausen udtrykte det: »... og den gang afviste han [Watson] det som
noget, der laa udenfor hans Interesser, men på den anden Side skal jeg
gerne indrømme, at det har vist sig heller ikke at være saa nemt at se, hvad
Herr W. egentlig vil«.28 I virkeligheden var Århus-interessenterne mere
end positivt stemt for et møde.

26. Eksperimenterne indledtes i juni 1910, jf. Schous og Watsons brevveksling herom den 30.
juni og 1. juli 1910, Einar V. Schous privatarkiv.
27. Schou til Watson, 4. maj 1910, Einar V. Schous privatarkiv.
28. Frederik Lausens brev (stemplet fortroligt) til Chr. Kier, 30. juni 1910, Frederik Lausens
privatarkiv.

En virksomhedsovertagelse

269

Nogenlunde samtidig blev den anden front åbnet, idet ».... whatever of
fer from Aarhus it will be very advisable for us to have a second string to
our bow and see what offer from Schlinck.... «, som Einar V. Schou udtrykte det.29 Iscenesættelsen blev gennemført med list, idet Schou i et brev
til Ascher benyttede en sag om licensrettigheder som påskud til at få en
reaktion på det, der var hans egentlige ærinde: At undersøge, om firmaet
Schlinck var til salg? I virkeligheden ønskede Schou at skræmme den ty
ske oliefabrik i håbet om at fremprovokere et salgstilbud fra ejeren, Dr.
Schlinck. Brevet havde tilsyneladende ikke den tilsigtede virkning. Der
blev ikke fremsendt noget salgstilbud. Derimod drøftedes i de følgende
måneder en langsigtet indkøbsaftale om råvarer. Nok så vigtigt var, at
Schou ved at åbne denne front havde fået et ekstra kort på hånden, da
Schlinck og det af Aarhus Olie ejede Teutonia lå i indædt konkurrence
med hinanden. Dette kort skulle han snart spille.
Nogenlunde på samme tidspunkt kom der fra Hamburg efterretninger
om, at Van den Bergh og Jurgens var ved at samle hovedparten af de ty
ske oliefabrikker i et fælles samarbejde. De nærmere detaljer var ikke
oplyst, men hverken Teutonia eller Schlinck var angivelig med i dette
initiativ - ifølge Schou’s oplysninger.30 Schou kunne derfor i et brev til
Otto Mønsted den 5. maj 1910 yderligere begrunde sit ønske om et møde
mellem repræsentanter for Monsted Ltd. - dvs. i realiteten Maypole - og
Aarhus Oliefabrik, idet »It seems to me that as you are already interested
in this oil refining business, it would be wisest and pleasants that we
should first ascertain if there is any way by which we could join forces,
and put our interests together for our mutual benefit. In view of what
Vandenburghs and Jurgens are now doing, this seems equally important
for all interests«.
I virkeligheden havde Van den Bergh og Jurgens været langt tidligere
ude. Faktisk kort tid efter at de to selskaber i al hemmelighed havde ind
gået deres konsortieaftale i 1908. Da begge selskaber skønnede, at de
hverken havde økonomiske ressourcer eller teknisk kompetence til at be
væge sig ind i oliemølleri og -raffinering, valgte de to hollandske marga
rineproducenter at tage initiativ til indgåelse af langtidskontrakter med de
største oliefabrikker for at sikre og kontrollere råvareforsyningen. Ud
over Teutonia og Schlinck var de største firmaer Verein Deutscher Ölfa
briken (V.D.Ö.), Bremen-Besigheimer Ölfabriken (B.B.Ö.), Gross-Gerau
og Thöls Vereinigte Harburger Fabriken - alle lokaliseret i Hamburg-Bre29. I brev til George Watson, 5. maj 1910, Einar V. Schous privatarkiv.
30. Schou til George Watson, 10. maj 1910, Einar V. Schous privatarkiv.
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men området. Disse fire sad tilsammen på en tredjedel af det tyske mar
ked for vegetabilske olier. I løbet af 1908-09 indgik Van den Bergh og
Jurgens langtidskontrakter med hver af disse fire oliefabrikker. Hvad in
gen af markedsdeltagerne vidste var, at de to hollandske konkurrenter
havde koordineret indkøbspolitikken.31
Det lykkedes at få et møde i stand på Parkhotel & Bristol i Wiesbaden
den 8. eller 9. maj 1910.1 mødet deltog George Watson, Otto Mønsted og
Frederik Lausen, mens Einar V. Schou ikke var med. Taktikken over for
Aarhus Oliefabrik synes imidlertid ikke særligt afklaret, idet man tilsyne
ladende både var interesseret i en formaliseret langtidskontrakt om råva
reindkøb og et mere udbygget forretningssamarbejde baseret på fælles
ejerskab og kapitalengagement. I det omfang Maypole Dairy Co. skulle
påtage sig en væsentlig kapitalinvestering, måtte Maypole - ifølge Schou
- kræve fuld kontrol og indflydelse over det fælles selskab, bl.a. ved at
bestyrelsen skulle have sæde i England og ikke i Danmark.32
Af det forhandlingsnotat, Watson lod udarbejde fra mødet, fremgår, at
Maypole helt skulle overtage Erith Oil Works. Der var blevet talt om, at to
tredjedele af købsprisen skulle erlægges kontant, mens en tredjedel skulle
betales i May pole Co. deferred aktier. Indkøbet af råolierne skulle lægges
i hænderne på en komite bestående af repræsentanter for Maypole, The
Russian Co.33 og Aarhus Oliefabrik.34 Købsprisen fremgår ikke af notatet.
Tilsyneladende var det Frederik Lausen, der havde været forslagets arki
tekt.35
Der gik ca. en måned, før der kom yderligere skred i sonderingerne.
George Watson ønskede tilsyneladende ikke at forhandle videre på basis
af samtalerne i Wiesbaden om en fuld overtagelse af Erith Oil Works.
Derimod ønskede han et samarbejde. På et møde i Hamburg den 13. og
14. juni fremsatte Watson og Schou et nyt forslag over for Lausen, der i

31. En nærmere redegørelse for udviklingen i de tyske markeds- og konkurrenceforhold for
vegetabilske spiseolier fremgår af Wilson 1954, s. 101-106.
32. Se note 31.
33. Sandsynligvis et datterselskab af Maypole.
34. Udateret håndskrevet forhandlingsnotat. Af notatet fremgår endvidere, at direktør Lausen
skulle være leder af Erith Oil med assistance fra Watson selv, mens O. Michelsen og Einar
V. Schou skulle repræsentere Maypole Dairy eller Otto Monsted Ltd.
35. Lausen anfører i et senere brev til O. Michelsen (dateret den 27. juni 1910), hvor han gør
status over forhandlingerne, at det i virkeligheden var Watson, der udarbejdede forslaget i
Wiesbaden. Frederik Lausens privatarkiv.
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store træk gik ud på, at Maypole Dairy Co. skulle overtage halvdelen af
aktiekapitalen i Erith Oil, svarende til £50.000 i kontant betaling, samt
stille et tilsvarende beløb til rådighed som en slags arbejdskapital.36 Hamburg-forslaget skitserede ligeledes betingelserne for indgåelsen af en 10
års langtidskontrakt. Man havde talt om, at Erith Oil ugentligt skulle leve
re 1.000 tons raffineret olie til Otto Monsted Ltd. til en pris svarende til
købsprisen for råolien plus et tillæg på £7,15 pr. ton. Ifølge Lausens egne
optegnelser skulle tillægget dække alt uden undtagelse (emballage m.v.)
samt en profit til Aarhus Olie svarende til 20% i udbytte på den tænkte ak
tiekapital på £100.000. Tillæggets størrelse fortalte han dog ikke Maypole-folkene.
Efter indgående overvejelser ønskede George Watson alligevel ikke at
gå videre i forhandlingerne, fordi »the basis price would be too expensi
ve, therefore on full consideration we have decided that it will be wisest
to go on seperate firms as at present«.37 Sandsynligvis ønskede Watson og
Schou at holde forhandlingerne flydende, idet meldingerne fra den anden
front - forhandlingerne med Schlinck - fortsat var uafklarede. Schou måt
te uden tvivl have holdt et møde med Ascher i Hamburg, efter han havde
forladt mødet med Watson og Lausen den 14. maj. Ascher var givetvis
blevet præpareret til at påvirke ledelsen i Schlinck til at indgå en langtids
kontrakt med Maypole. I hvert fald diskuteredes, om Ascher skulle mod
tage ‘/4% i kommission af en kommende indkøbsaftale som betaling for at
repræsentere Maypoles interesser i Hamburg (»smøringspenge«). 38 Af
klaringen med Schlinck gik ikke så hurtigt, som Watson kunne ønske udkastet til købsbetingelserne kunne der vanskeligt opnås enighed om.39
Maypole havde dog tid nok.

En bandbulle - og nye forhandlinger
Direktør Lausen modtog George Watsons afslag med nogen skuffelse.
Han var næppe særligt overrasket. Dertil havde han lige fra starten for-

36. Jf. Lausens håndskrevne notat fra mødet på Hotel Esplanade, Hamburg, 13. juni 1910, Fre
derik Lausens privatarkiv.
37. George Watson til Frederik Lausen, 20. maj 1910, Frederik Lausens privatarkiv.
38. Jf. Watson til Schou, 16. juni 1910, Einar V. Schous privatarkiv.
39. Fremgår af Watsons breve til Schou dateret henholdsvis den 20. og 27. juni 1910, Einar V.
Schous privatarkiv. Firmaet Schlinck er tilsyneladende mere krævende end som så.

272

Jesper Strandskov, Peter Sørensen og Kurt Pedersen

nemmet Einar V. Schous negative attitude, hvilket fremgår af et senere re
ferat fra mødet, som blev tilsendt bestyrelsesrådet i Aarhus Oliefabrik,
dvs. Chr. Kier, Alfred Kieler og Otto Mønsted.40 Heri noterede Lausen, at
tillægget på £7,15 pr. ton - i øvrigt hans eget forslag - skulle betragtes
som et uforbindende forhandlingsudspil. Han var dog fortsat meget opsat
på at indgå en aftale med Maypole. Han havde beregnet, at et tillæg på
£6,15 - eller £1 mindre pr. ton - var den tærskelværdi, aktionærerne i
Aarhus Olie kunne strække sig til at acceptere. Lausen ønskede at høre
bestyrelsesrådets synspunkter.
Overetssagfører Chr. Kier svarede, at han havde svært ved at tage stil
ling til, hvordan taktikken videre skulle gribes an, men han mente, at Lau
sen burde tage det næste skridt. »Vi er svært forlegen for at komme ind«,
skrev han. Samtidig forespurgte Kier: »Hvor staar O.M. [Otto Mønsted]
overhovedet for tiden?«.41 Otto Mønsteds svar et par dage senere gav et
klart fingerpeg, idet han med skepsis så på det udarbejdede forslag. Han
skrev: »...og det er ogsaa et stort Spørgsmaal om en saadan Overenskomst
i Længden vil være holdbar. Det bedste er naturligvis et Salg af Fabrikken
til Maypole men efter et Brev jeg har modtaget fra Watson troer jeg ikke
der er nogen Udsigt dertil foreløbig«.42
Om Mønsted mente, at det bedste var et frasalg af hele Aarhus Olie Li
miteret med søsterselskaber eller kun fabrikken i England, fremgår ikke.
Lausen, der også mestrede det taktiske forhandlingsspil, tog det næste
skridt. I stedet for hurtigt at besvare Watsons afslag med nogle høflige
almindeligheder, ventede han. Han ønskede at »åbne« forhandlingerne,
men uden at vise svaghed. Dette skete indirekte ved at sende et strengt
fortroligt brev til direktør O. Michelsen i Southall, som var en god per
sonlig bekendt.43 Anledningen var, at Lausen af sin forretningsfører i
Erith var blevet gjort bekendt med, at O. Michelsen og Einar V. Schou
ønskede at aflægge Erith Oil Works et besøg. Under normale omstæn
digheder ville det ikke være noget problem, når der var tale om en stor
kunde. Med Watsons afslag på at fortsætte forhandlingerne mellem Aar
hus Oliefabrik og Maypole stillede sagen sig ganske anderledes, udtalte
Lausen.

40. Brev af 25. juni 1910 stilet til Kier, Kieler og Mønsted, Frederik Lausens privatarkiv.
41. Chr. Kiers breve til Lausen dateret den 26. og 27. juni 1910, Frederik Lausens privatarkiv.
Heri fremgår ligeledes, at Kier betragter Schou som den, der blokerer for et forhandlings
resultat. »Kun en er jeg lidt bange for, og det er Schou«, skriver han.
42. Otto Mønsted til Frederik Lausen, 27. juni 1910, Frederik Lausens privatarkiv.
43. Frederik Lausen til O. Michelsen, 27. juni 1910, Frederik Lausens privatarkiv.
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Brevet til direktør Michelsen indeholdt en voldsom bandbulle mod
Schou. Lausen havde sandsynligvis ikke glemt, at Schou allerede i 1907
havde været imod etableringen af Erith Oil Works. Tilsyneladende hav
de Lausen også gennemskuet Schous forhandlingstaktik. Først blev
Schou beskyldt for at have lagt gift ud for forhandlingerne på trods af, at
Watson havde udvist stor interesse for at finde en rimelig løsning. Vide
re skrev Lausen, at Schou »har noget under«, siden der fra Maypoles
side ikke var fremkommet et fornyet forhandlingsudspil. På denne bag
grund ville Lausen ikke give Schou tilladelse til at bese fabrikken i Erith,
»maaske ledsaget af den unge Herr. A., fra hvem han formodentlig har
sine oplysninger om, hvad det koster af raffinere Cocosolie, thi Herr A.,
som ikke har indlagt sig Fortjeneste ved den Virksomhed, hvor han kom
mer fra, trænger til at lære noget paa det Omraade og kan lære noget ved
at besigtige vor Fabrik«. Han sigtede dermed til Ascher fra konkurrenten
Schlinck.44
I Lausens fortsættelse blev der ikke lagt fingre imellem. Råt for usødet
bemærkede han, at »Schou ingen som helst Skrupler har ved at søge at
sætte sig ind i vor Fabrikation og vore Fabrikations-Hemmeligheder og
derefter blæse os en March og forene sig med vore Modstandere og Kon
kurrenter imod os«.45 Derimod var både Michelsen og Watson velkomne
til at bese fabrikken, idet Lausen var sikker på, at de to ikke ville misbru
ge situationen.
Lausens egentlige ærinde præsenteredes herefter. Han mente, at for
handlingerne på Hamburg-mødet ikke tilstrækkeligt havde fået fastslået
de præmisser, hvorpå det af ham foreslåede tillæg på £7,15 byggede. Ej
heller havde man fået lejlighed til at drøfte, hvilke råvarepriser der skul
le lægges til grund. Lausen bemærkede videre, at tillægget var alt inklu
sive uden undtagelse - også til dækning af emballageomkostninger men, at betingelserne fortsat var til forhandling! Om Michelsen videregav disse synspunkter vides ikke, men Lausen gentog og uddybede dem
i et brev til George Watson dateret den 29. juni, hvor han præciserede, at

44. I et senere brev til overretssagfører Kier (dateret den 30. juni) omtaler Lausen Ascher som
»en derværende Fedtjøde i hvem Herr S. har funden en Mand af den Slags, han har Brug
for og som, Jøde som han er, lader sig behandle af Schou, uden at føle den Skade, han ta
ger paa sin Menneskeværdighed«. Frederik Lausens privatarkiv.
45. Lausens foragt over for Schou kommer yderligere til udtryk i det i note 47 nævnte brev til
Chr. Kier. Her karakteriserer han Schou som både umulig at arbejde sammen og forhandle
med og som intrigant, »fordi S. næsten altid har Sær-Interesser at pleje og dernæst har en
uhelbredelig Kærlighed til at sætte den ene op imod den anden med den Hensigt, at han
kan vinde derved«.
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Direktør Einar V. Schou på sit kontor på fabrikken i Southall ca. 1900. (Foto i Palsgaards arkiv).
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det »nøgne« tillæg faktisk var på £6,10 pr. ton (ekskl. emballage) base
ret på de normale kalkulationer, Aarhus Olie gjorde i samhandelen med
Southall.46
At Lausen var meget opsat på at få forhandlet en aftale med Maypole
Dairy Co. på plads, fremgår af den korrespondance, han i slutningen af
juni førte med overretssagfører Kier. Heri skriver han bl.a., »At det kunde
være rart af faa W. [Watson] med i vor Concern paa den ene eller anden
Maade med et stort Beløb«.47 Løseligt anslog Lausen, at der var et kapi
talbehov i størrelsesordenen 7 mill. kr. for at drive Aarhus Olies fire fa
brikker. Interessentkapital, afskrivninger og reserver blev ved udgangen
af 1909 anslået til at være på omkring 4,3 mill. kr. For at opnå et tilstræk
keligt solidt kapitalgrundlag ville der med andre ord være et løbende ind
tjeningskrav på 2-3 mill. kr. i Aarhus Oliefabrik, hvilket på det tidspunkt
måtte siges at være urealistisk stort.
I begyndelsen af juli 1910 fik Lausen et spinkelt håb om, at Maypole
alligevel var interesseret i at fortsætte forhandlingerne. 48 Håbet steg yder
ligere, da George Watson den 21. juli i et brev mere direkte gav udtryk for
sin personlige interesse i sagen. Tilsyneladende drejede et muligt samar
bejde eller en overtagelse sig ikke mere om fabrikken Erith Oil, men om
hele virksomheden - moderselskab med søsterselskaber! Watson ønskede
i hvert fald at se de sidste tre års regnskaber for Aarhus Oliefabrik med
søsterselskaber. Ligeledes meddelte han, at Einar V. Schou på hans vegne
var rede til at forhandle - betingelser, som næppe gjorde Lausen positivt
stemt.49
På trods af den forholdsvis varme sommer fik direktør Lausen travlt i
de sidste dage af juli. Dels førte han indgående korrespondance med be
styrelsesrådet i Oliefabrikken - dvs. Otto Mønsted og Chr. Kier - og dels
fik han udarbejdet et 6 siders langt notat til Watson, hvori han nærmere re
degjorde for Oliefabrikkens udvikling og baggrunden for at søge samar-

46. Lausens svarbrev til Watson af 30. juni 1910. Synspunkterne præciseres og uddybes vide
re i et brev til Michelsen dagen efter (1. juli 1910). Heri skriver han: »I det Hele taget, jeg
har jo ikke saa faa Planer og stor Lyst til at komme til en Mand som Mr. W., thi her er jeg,
mellem os, sat i staa med Udvidelsesplaner, fordi vore Interessenter ikke vil ud med flere
Penge. I det Hele, mit Hovedmotiv var: tilsammen vilde vi (Southall og Aarhus) blive en
Magt - hver for sig: gode Venner, men ikke saa mægtige«. Frederik Lausens privatarkiv.
47. Lausen til Kier, 28. juni 1910, Frederik Lausens privatarkiv.
48. Jf. Michelsens breve til Lausen dateret henholdsvis den 7. og 15. juli 1910, Frederik Lau
sens privatarkiv.
49. Watson til Lausen, 21. juli 1910, Frederik Lausens privatarkiv.
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bejde. I notatet vendte han tilbage til Wiesbaden-mødet, som han fortsat
anså for det bedste grundlag for de videre forhandlinger.50 Han fastslog, at
motivet til at indgå samarbejde med Maypole var at få tilstrækkelig med
kapital fri til at udbygge Erith-fabrikken, idet de nuværende interessenter
i Aarhus Olie ikke selv ønskede at medvirke ved en yderligere kapitalud
videlse. Derved kunne Erith Oil Works også tilfredsstille Maypoles fort
sat stigende råvareforbrug. Han mente, at en pris på £100.000 for det bri
tiske søsterselskab ville være realistisk, idet der i alt var blevet investeret
for £70.000. Hertil kom en goodwill sum på £30.000, som Lausen mente
måtte være en rimelig betaling for, at Maypole kunne opnå adgang til det
nyeste produktionsudstyr samt de erfaringer og den know how, Aarhus
Olie gennem en lang årrække havde opbygget.
I forhandlingerne var Lausen dog villig til at indgå et kompromis, såle
des at halvdelen af goodwill-betalingen (£15.000) kunne ske i kontanter,
mens resten skulle ske i form af Erith-aktier, fordi »there can be no ques
tion about the character of the co-operation between us, and Aarhus Oliefabrik will under such an arrangement undertake to do all the work in con
nection with eventual extentions«.
Lausen underrettede Otto Mønsted om sin korrespondance med Watson. Han var dog stærkt i tvivl om, hvorvidt de videre forhandlinger ville
føre til noget, nu da »Herren til Palsgaard« havde fået det, som han vil,
»men De skal ikke være bange for at jeg ikke kan forhandle med Hr.
Schou!«.51 Otto Mønsted var imidlertid velorienteret om sagens gang, ja
vel nærmest et hestehoved foran, idet han samme dag i København holdt
møde med Schou: »De faar i dag Besøg af Schou og De vil erfare at hans
Plan nu er at Maypole bliver Aktionaere i vort Selskab... Jeg har det Ind
tryk at Schou og Watson nu fuldstændig er gaaet fra Tanken om at købe
»Erith« saa det nytter ikke at presse paa der...«.52
Lausen og Schou mødtes kort den 27. juli om formiddagen i Århus på
Hotel Royal. Schou havde ikke meget tid, men han nåede at udvikle sin idé,
som Lausen mildest talt ikke var særligt begejstret for. Samtidig fik Lausen
bekræftet sin mistanke om, at Schou førte forhandlinger med den tyske
oliefabrik Schlinck, »og Herr S. har ærlig og redelig gjort, hvad han kunde
for at uddybe Kløften mellem os«, skrev han afdæmpet til Otto Mønsted.53

50.
51.
52.
53.

Lausen til Watson. 26. juli 1910, Frederik Lausens privatarkiv.
Lausens private brev til Otto Mønsted, 26. juli 1910, Frederik Lausens privatarkiv.
Otto Mønsted til Frederik Lausen, 26. juli 1910, Frederik Lausens privatarkiv.
Lausen til Otto Mønsted, 27. juli 1910, Frederik Lausens privatarkiv.
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Sin harme kunne han imidlertid vanskeligt styre over for overretssag
fører Chr. Kier, der i denne sag var hans nærmeste fortrolige: »Hvad der
nu sker er, at Schou efter længere Tid at have gjort, hvad han kunde for at
sætte Schlinck og os op mod hinanden, nu tænker, at vi staar skarpt til hin
anden til, at Schlinck og vi ikke kan komme overens om et Samarbejde,
og at han under disse Forhold bedst kan bruge os begge 2 og stadig holde
os op mod hinanden«. Galden slog ud i lys lue, idet han udtalte sin
»største ulyst« og »største mistillid« til Einar V. Schou samt, at han gerne
ville være fri for denne »Maskapi«. Hævngerrigt afsluttede han sin band
bulle: »Jeg havde mest Lyst af alt til at søge Enighed med Schlinck men
desværre lader det sig vist ikke gøre, paa Grund af Schous Machination
eller se at faa Bergh til at reflektere paa Fabrikken eller udbyde den til
Aktietegning i London eller Hamburg, men her kommer de daarlige Be
gyndelsesregnskaber i vejen...«.54
Direktør Frederik Lausen havde åbnet ballet til forhandlinger med det
magtfulde Maypole. Det var ikke gået helt, som han kunne ønske. Havde
han overvurderet de kort, han sad med på hånden? Hvilket spil ville de
øvrige interessenter i Aarhus Olie spille? Og hvilke trumfer kunne May
pole tænkes at spille ud? De efterfølgende måneders hektiske forhandlin
ger skulle give svar herpå.

Realitetsforhandlingerne
Det, der havde udsigt til at blive et dramatisk forhandlingsforløb mellem
to så stærke personer som Einar V. Schou og Frederik Lausen, endte for
holdsvis fredeligt - dog først efter flere forhandlingsrunder gennem det
meste af andet halvår af 1910. Månederne august, september og oktober
blev præget af stor travlhed og hektisk rejseaktivitet mellem Århus og
London og vice versa - med afstikkere til Juelsminde, København og
Hamburg. Selv om det fortrinsvis var Einar V. Schou og Frederik Lausen,
der var på farten, blev Otto Mønsted og interessenterne i Aarhus Olie
såvel som Maypoles bestyrelsesformand George Watson også involveret i
forhandlingerne.
Det blev hurtigt klart, at Wiesbaden-forslaget ikke kunne danne basis
for de videre drøftelser, idet »Erith Fabriken ikke er en selvstændig Fa
brik, men kun en Afdeling af et større Hele og ere saadan ganske afhæn-

54. Lausen til Chr. Kier, 27. juli 1910, Frederik Lausens privatarkiv.
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gig af dette baade i den ledende Administration, Indkøb og Initiativ« som Einar V. Schou skrev i et brev til Lausen.551 samme brev præcisere
de Schou de betingelser, Maypole ville stille for at fortsætte forhandlin
gerne, »ellers er det bedst at lade Sagen falde«. Hvis Maypole skulle med
virke med ny kapital, måtte det være i moderselskabet, Aarhus Olie Limi
teret, og kun i form af nyudstedte aktier. Herudover blev det præciseret, at
kapitaludvidelsen alene skulle anvendes til at udbygge fabrikken i Erith. I
øvrigt ønskede Maypole ikke at forpligte sig til at indkøbe råstoffer i Aar
hus Olies fabrikker. Samtidig lod Schou meddele, at forhandlingerne med
Schlinck foreløbig var stillet i bero.
Interessenterne i Aarhus Oliefabrik var tilsyneladende ikke særlig
skræmt af Schous betingelser, idet Lausen meddelte, at han var villig til at
tage et møde, hvor også hovedaktionærerne skulle deltage, idet »det er
dog deres Mening, der bliver afgørende«.56 Mødet blev afholdt fredag den
12. august 1910 i Århus, igen på Hotel Royal. Deltagerne var Otto Møn
sted, Chr. Kier og Frederik Lausen samt Einar V. Schou. Mødet var nær
mest af orienterende art, idet der blev udvekslet regnskabsoplysninger.
Århus-herrerne havde medbragt et løseligt forslag, som kunne betragtes
som et nyt forhandlingsoplæg.
For så vidt angik de rent faktuelle forhold, blev det over for Schou op
lyst, at Aarhus Oliefabrik for årene 1907, 1908 og 1909 havde haft nettooverskud svarende til henholdsvis 285.722 kr., 261.259 kr. og 506.892 kr.,
samt at der i de seneste mange år var blevet udbetalt dividende svarende til
10% af en aktiekapital på 2 mill, kr.57 Forrentningsprocenten havde i gen
nemsnit været på omkring 17% for de seneste tre år. Udsigterne for indtje
ningen i første halvdel af 1910 så meget lovende ud - omkring 850.000 kr.,
hvilket ville være et rekordoverskud. Endvidere fremgik det af mødets bi
lagsmateriale, at Aarhus Oliefabrik omsatte for i alt 1,6 mili. kr. i 1909. Om
kapitalgrundlaget blev det endvidere oplyst, at der ud over selskabets
egenkapital på de 2 mill. kr. fandtes et banklån på 2 mill. kr. samt et inte
ressentlån på 1 mill. kr. (hvoraf Otto Mønsted stod for størsteparten), samt
en løbende bankkredit på mellem 3 og 4 mill. kr. Schou fik tillige oplys
ninger om selskabets balance, der med udgangen af 1909 var på knap 10
mill, kr., herunder fordelingen af aktiver og passiver på enkeltposter.

55. Schou til Lausen, 8. august 1910, Frederik Lausens privatarkiv.
56. Lausens svarbrev til Schou, 8. august 1910, Frederik Lausens privatarkiv.
57. Jf. Schous håndskrevne noter fra mødet samt diverse udleveret regnskabsmateriale, Einar
V. Schous privatarkiv.
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Århus-interessenterne havde følgende forslag at gøre: Selskabskapita
len i Aarhus Olie skulle udvides med 2-3 mill. kr. ved at lade overskuddet
for 1910 plus reserver (minus dividende og tantieme) konvertere til ny ak
tiekapital på 1 mill, kr., som skulle overdrages de gamle aktionærer i form
af friaktier. Herudover ønskede de gamle aktionærer at få de sædvanlige
10% i dividende af egenkapitalen efter de foretagne afskrivninger.58 Det
blev endvidere foreslået, at der skulle udstedes nye aktier, hvoraf May
pole skulle tilbydes en pålydende værdi på mindst 700.000 kr., dog højst
1 mill. kr. til kurs 175. De nye aktionærer skulle dog først have andel i for
tjenesten pr. 1. januar 1911. Hvis Maypole ikke fuldt ud ønskede at over
tage hele den pålydende aktieværdi på 1 mill, kr., skulle selskabet tilbydes
den samme kurs som de gamle aktionærer, hvor dog overkursens beløb
skulle hensættes til reservekontoen.
Med disse oplysninger drog Schou tilbage til London. Måtte han have
været positiv stemt, var han det i hvert fald ikke, da han dagen efter
Århus-mødet modtog et brev fra Lausen.59 Denne ønskede at berigtige
nogle regnskabstal, idet han var blevet opmærksom på et par fejl. Således
udviste amortisationskontoen for 1908 en tilvækst på 192.000 kr. ud over
det normale, hvilket skyldtes et forhøjet overskud i 1907. Værre var, at
nettooverskuddet for 1909 ikke - som tidligere opgivet - var på 506.892
kr., men derimod kun på 245.633 kr. På denne baggrund var Schou meget
negativ i sin tilbagemelding til George Watson, idet han bl.a. bemærkede,
at netop 1909 var et exceptionelt godt år for oliemøllerne i almindelighed.
Schou kunne ikke forstå, hvordan en fejl i 1909-overskuddet på mere
end 100% var opstået. Således havde Otto Mønsted oplyst ham tallene,
som uden tvivl stammede fra direktør Lausen. Og ikke nok med det: »all
the same the Manager and the Board must be very absent-minded if it
does not at once strike them as a mistake when the profit figures for the
last year are called out at more than double of what they actually were«.60
Dermed antydede han, at direktionen og bestyrelsen i Aarhus Oliefabrik
havde »sovet i timen«.
Schou så heller ikke særligt positivt på forventningerne til et rekord
overskud for 1910. Han havde mistanke om, at Lausen i samme periode
havde frasolgt Aarhus Olies palminforretning til Otto Mønsted, hvilket

58. Fremgår af bilagsmateriale, sandsynligvis præsenteret for bestyrelsesrådet i Aarhus Olie
fabrik, dateret august 1910, Frederik Lausens privatarkiv.
59. Lausen til Schou, 13. august 1910, Frederik Lausens privatarkiv og Einar V. Schous
privatarkiv.
60. Schou til Watson, 16. august 1910, Einar V. Schous privatarkiv.
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var korrekt. Samtidig mente Schou, at Aarhus Oliefabrik var langt mere
gældsplaget, end regnskaberne gav udtryk for, idet man formodentligt
først ville bogføre købet af Glostrup-fabrikken - overtaget fra ØK - i
regnskabsåret for 1910. For så vidt angik Otto Mønsteds økonomiske en
gagement i Aarhus Olie, observerede Schou, at dette var i størrelsesorde
nen 3-4 mill. kr. bestående af såvel aktiekapital som lån. Han konkludere
de: I det omfang Mønsted ikke fortsat ønskede at støtte selskabet, ville det
være vanskeligt at drive forretningen videre. Selv om Mønsted fortsat be
sad en stor portion aktier i Aarhus Olie, mente Schou ikke, at han ville
indskyde nye penge i foretagendet, men derimod ønskede at indfri de
gamle lån. Dermed var Aarhus Olie ikke bedre økonomisk stillet.
Schou anslog, at selskabskapitalen i Aarhus Olie mindst skulle op på 7
mill, kr., hvoraf højest 2 mill. kr. måtte være fremmedkapital. Alligevel
ville selskabet næppe være i stand til at udbetale et rimeligt udbytte i for
hold til den investerede kapital, »...so considering the matter from all si
des, I am bound to say that I do not recommend our Company to go on
with it«. Som afslutning på sit brev anførte Schou, at man med det samme
burde meddele modparten Maypoles stilling, og i den forbindelse vedlag
de han et udkast til et brev tilstilet Otto Mønsted.61
Med denne krystalklare indstilling må det undre, hvad der efterfølgen
de skete. George Watson kunne tilslutte sig Schous hovedkonklusion. Al
ligevel mente Watson, at de to burde mødes og drøfte sagen indgående.
Også brevet til Mønsted burde tilbageholdes. Fredag den 19. august 1910
mødtes de på Watsons gods, Sulhamstead Abbots, Reading. Hvad der
blev drøftet, fremgår ikke af kildematerialet. Man kan forestille sig, at
diskussionen især har kredset om den ikke særligt imponerende udvikling
i Aarhus Olies økonomiske resultater.
Schou og Watson var givetvis blevet enige om ikke at ville betale en
overkurs for at få andel i nyudstedte Aarhus Olie-aktier. Således ville gen
nemførelsen af Århus-forslaget have medført, at Maypole havde fået min
dre end en fjerdedel af de bestemmende aktier, dvs. ingen reel indflydelse
i Aarhus Olie. For dette skulle Maypole have betalt mellem 1,4 og 1,6
mill. kr. Omvendt ville de gamle aktionærer i Aarhus Olie have fået kon-

61. Brevet afsendtes imidlertid aldrig. I udkastet præciserer Schou, at forudsætningerne for
forhandlingerne med de nye regnskabstal helt er ændrede i forhold til Hotel Royal-mødet.
I bløde vendinger skriver Schou, at Maypole ikke vil betale en overkurs for aktier, som til
syneladende ikke er meget værd, samt at Aarhus Olie er »dangerously under-capitalized«.
Udateret og ikke afsendt brevudkast fra Einar V. Schou til Otto Mønsted, Einar V. Schous
privatarkiv.
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verteret hele nettooverskuddet for 1910 plus reserver til friaktier samt
have kunnet hæve et kontant udbytte på 200.000 kr. Dermed ville kapital
forholdene i Aarhus Olie ikke afgørende være blevet forbedret. På denne
baggrund meddelte Einar V. Schou i et telegram til Frederik Lausen, at
Maypole ikke ønskede at forhandle på grundlag af Århus-forslaget, men
at de selv ville udarbejde et nyt forslag, udfærdiget efter andre retningsli
nier.

Udgangen
Århus-interessenterne må have været »sultne«, for fredag den 25. august
ankom Lausen til London, hvor han standsmæssigt indlogerede sig på
Waldorf Hotel. Dagen efter mødtes han med Watson og Schou, der havde
udarbejdet et nyt forslag, dateret den 26. august 1910. London-forslaget »Private and Confidential and not binding for either Side« - gik i store
træk ud på, at aktiekapitalen skulle udvides til 4 mill. kr. De gamle aktio
nærer i Aarhus Olie skulle tilbydes at lade deres andelsbeviser (stamak
tier) med en pålydende værdi på i alt 2 mill. kr. konvertere til 15% præfe
renceaktier. Hver pålydende stamaktie på 1.000 kr. skulle udskiftes med
en præferenceaktie til en værdi på 1.000 kr. I tilfælde af selskabets likvi
dation opnåede præferenceaktionærerne en fortrinsstilling svarende til en
udbetaling på 2.000 kr. pr. aktie.
Samtidig blev det foreslået, at Aarhus Oliefabrik pr. 1. januar 1911
skulle udstede og sælge nye stamaktier til Maypole Dairy Co. for nomi
nelt i alt 2 mill. kr. til parikurs. Maypole tilbød at ville betale de gamle ak
tionærer i alt 1.385.566 kr., hvoraf 385.566 kr. skulle erlægges i kontanter,
svarende til henholdsvis udbetaling af reservefonden samt de sædvanlige
10% i udbyttebetaling. Resten - 1 mill. kr. - blev foreslået betalt i form af
en bonus, der skulle erlægges i 500.000 kr. nye 15% præferenceaktier
med enten en mulig indløsningskurs på 200, eller som Maypole Co. (de
ferred) aktier til markedskurs.
Ligeledes havde Schou udarbejdet en direktørkontrakt til Frederik Lau
sen, dateret den 25. august 1910. Kontrakten fastslog, at Lausen skulle
bevare sine privilegier som administrerende direktør i Aarhus Olie med
en årsløn på 20.000 kr. samt en garanteret minimumsbonus på 90.000 kr.
af årets overskud - en fyrstelig gage efter datidens forhold.
I Århus blev der gransket og regnet på London-forslaget. Bestyrelses
rådet med Otto Mønsted i spidsen blev indkaldt til møde den 3. septem
ber. I London ventede man spændt på en afklaring. Det drejede sig ifølge
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Schou om at have »is i maven«. Eller som han udtrykte det: »I am rather
inclined to think if we now stick out for our terms they will eventually ac
cept them, as, failing an arrangement of this kind, I think it is evident that
the shareholders will have to find more money, and this I believe they are
not much in favour of«.62 Tilsyneladende ville man ikke få problemer med
Maypoles bestyrelse, idet Watson allerede den 1. september havde fået
grønt lys til at gå videre med købet af Aarhus Oliefabrik.63
Op til mødet i bestyrelsesrådet havde Frederik Lausen opstillet et reg
nestykke, der viste, at gennemførelsen af det nye udspil ville medføre, at
de gamle interessenter i Aarhus Oliefabrik kom til at tabe på handelen,
når kontant købssum og opnåelse af præferenceaktier blev afvejet over
for selskabets aktivmasse plus udbetaling af hele overskuddet for 1910.
Lausens konklusion lød: »Hvis denne Opstilling er rigtig saa faar vi
1.385.566.- og giver derfor 3.627.024,57, faar intet for »good will«, men
faar Sikkerhed for Beløbet, giver derimod Afkald paa mulig Merfortjene
ste end 15%«.64
På denne baggrund havde Lausen udarbejdet et modforslag, der bygge
de på samme basis for aktieudvidelse og konvertering af de oprindelige
andelsbeviser til præferenceraktier. I hans forslag skulle de gamle aktio
nærer i Aarhus Oliefabrik - i stedet for at modtage 10% dividende samt
for 500.000 kr. i nye 15% præferenceaktier - kontant have udbetalt det
forhånden værende reservefondsbeløb (185.566 kr.) plus hele nettoover
skuddet for året 1910. Lausens opgørelser viste, at nettooverskuddet for 1.
halvår 1910 beløb sig til knap 1 mill, kr., mens der for 2. halvår var for
ventninger om et resultat svarende til knap 300.000 kr. Med fradrag for
tantiemer og de statutmæssige afskrivninger gav dette udspil en kontant
betaling på i underkanten af 1 mill. kr. - »lige ned i foret« til de gamle eje
re. Også overretssagfører Chr. Kier havde gjort sit hjemmearbejde, idet
han forud for bestyrelsesrådets møde havde udarbejdet et udkast til en
købskontrakt. Her opereredes med en købesum på 5.385.566 kr., hvoraf
de gamle aktionærer i alt skulle have en kontant betaling på 1.385.566 kr.
for Aarhus Oliefabrik med tilhørende søsterselskaber.
I dagene op til rådets møde var Mønsted, Kier og Lausen i nær kontakt
med hinanden, og den store »nød« i London-forslaget var tilsyneladende

62. Schou til George Watson, 29. august 1910. Einar V. Schous privatarkiv.
63. Watson til Schou, 1. september 1910, Einar V. Schous privatarkiv.
64. Udateret bilagsmateriale sandsynligvis forberedt til bestyrelsesrådets møde i Aarhus Olie
fabrik den 3. september 1910, Frederik Lausens privatarkiv.
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spørgsmålet om bonusbetalingen. De gamle aktionærer ønskede ikke at
modtage præferenceaktier som betaling. De ville se hårde kontanter! Hvis
forhandlingerne skulle fortsættes med udgangspunkt i London-udspillet,
måtte aktionærerne i Aarhus Olie mindst kræve, at bonussummen på 1
mill. kr. enten blev udbetalt kontant eller i form af stamaktier.65
Dette meddelte Lausen allerede den 1. september Einar V. Schou, dvs.
før bestyrelsesrådets møde.66 Begrundelsen var, at »Det vil blive allersværeste at vinde over, at Maypole selv vil have alle »Ordinary Shares«
og sætter de gamle helt ud af Spillet, og det er min personlige Mening i
Øjeblikket, at der skal det af mig foran nævnte til at overvinde dette«.
Herudover gjorde Lausen også en række andre krav gældende. Der blev
stillet krav om gennemførelse af en årlig serieudtrækning af præference
aktierne efter værdiforholdet 2.000 kr. for 1.000 kr. Desuden skulle May
pole uden forbehold acceptere balanceopgørelserne for Aarhus Oliefa
brik, således som det fremgik af det udsendte regnskabsmateriale med bi
lag. Endvidere skulle de gamle interessentlån holdes uden for handelen,
ligesom direktør Lausen skulle beholde sin tantieme for 1910 beregnet ef
ter de hidtil gældende regler. Herudover ønskede Århus-interessenterne
nogle mindre detaljer opklaret.
Den 5. september 1910 modtog Lausen svar fra Schou. Denne meddel
te, at Maypole ikke kunne gå ind på at udbetale hele nettooverskuddet for
1910 med de anførte fradrag. Schou fremlagde sine argumenter: »First of
all, we would not under any condition base a deal on a future Balance
Sheet as it is bound to lead to trouble, and secondly, we would not have to
pay out such large amounts as dividends had it not been according to your
statement, the profits will probably be a good deal more than these sums,
as it would certainly not do to scrape the bottom altogether«.67 Derimod
var Maypole nok villig til at forhandle om, at bonusudbetalingen kunne
foregå kontant. Ydermere ville spørgsmålet om serieudtrækningen for
præferenceaktierne kræve nogle forhandlinger afhængigt af, hvordan bo
nusbetalingen fandt sted. De øvrige krav fandt Schou uproblematiske.68

65. Jf. Lausens brev til Otto Mønsted, 30. august 1910. Frederik Lausens privatarkiv.
66. Dette fremgår af de to breve, som Lausen sender Einar V. Schou den 1. september. De fin
des både i Frederik Lausens privatarkiv og i Einar V. Schous privatarkiv.
67. Schou til Lausen, 5. september 1910, Einar V. Schous privatarkiv.
68. Med henblik på at sikre pålideligheden og rigtigheden af balanceopgørelserne i Aarhus
Oliefabrik tager Schou underhånden kontakt til sin svigerfader, bankdirektør Döcker,
Kjøbenhavns Handelsbank, hvor han forespørger, om Revisionskontoret i Aarhus er et so
lidt og respekteret revisionsfirma, jf. Einar V. Schous brev af 5. september. Dette bekræf
tes i Dockers svar af 7. september 1910, Einar V. Schous privatarkiv.
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Problemet var imidlertid størrelsen af den kontante betaling til de gamle
aktionærer. Schou foreslog derfor, at de sidste udestående »knaster« per
sonligt skulle forhandles mellem ham og Lausen.
Schou og Lausen mødtes den 9. september 1910 på Palsgaard, Schous
gods ved Juelsminde. Schou havde et nyt forhandlingsudspil i ærmet, som
stort set gik ud på at lade de gamle aktionærers stamaktier i Aarhus Olie
fabrik konvertere til 20% Maypole Co. præferenceaktier til parikurs, men
ellers med uændrede betingelser i forhold til London-udkastet.69 Det viste
sig et par dage senere, at Schou ikke havde dækning for sit forslag.
George Watson ville nemlig ikke gå med til en sådan aktiebytteordning.70
Også Lausen havde forberedt sig til mødet, idet han havde regnskabet for
1. halvår 1910 med. Det viste et rekordoverskud på godt 1 mill. kr. med
positive udsigter for 2. halvår - sandsynligvis et overskud på mere end
400.000 kr. Sandt at sige et godt udgangspunkt for Århus-folkene!
Det afgørende møde i forhandlingerne mellem Aarhus Olie og May
pole blev afholdt i Århus på Hotel Royal fredag den 14. september 1910.
Fra Aarhus Olie deltog Lausen, Kier, Kieler og Mønsted, dvs. hele besty
relsesrådet, mens Einar V. Schou ene mand repræsenterede Maypole. Mø
det var programsat til kl. 18, og der blev forhandlet til langt ud på aftenen
- fem timer i træk. Ifølge Schous mødereferat holdt Otto Mønsted og Al
fred Kieler hårdnakket fast på, at de gamle aktionærer var i deres gode og
legitime ret til kontant at få udbetalt hele nettooverskuddet for 1910, og at
det ikke skulle være i form af aktiebetaling. For så vidt angik ombytnin
gen af stamaktierne (pålydende værdi på 2 mill, kr.) ønskedes for ekstra
250.000 kr. i 15% præferenceaktier (dvs. en højere kurs end pari). Endelig
ville Aarhus Olie-folkene have en amortiseringsaftale for præferenceakti
erne med en årlig serieudtrækning på 1/10 af den pålydende aktieværdi.
Ellers var man villig til at acceptere London-udkastets øvrige betingel
ser.71 Dette var tilsyneladende Århus-interessenternes sidste og endelige
ultimatum.
Det var således ikke lykkedes Schou at overtale Otto Mønsted og de
øvrige Århus-aktionærer til at opgive deres krav om at få udbetalt en stor
kontant bonus. Ultimatumet indeholdt yderligere fordele for Århus-inte
ressenterne i forhold til deres hidtil fremsendte krav. Alligevel anbefalede

69. Udspil fra Einar V. Schou dateret den 9. september 1910, Einar V. Schous privatarkiv og
Frederik Lausens privatarkiv.
70. Watson til Schou, 12. september 1910, Einar V. Schous privatarkiv.
71. Jf. aftalepapir fra Aarhus-mødet dateret den 15. september 1910, Einar V. Schous privatar
kiv.
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Aarhus Oliefabriks sidste forhandlingsprotokol med de danske aktionærers underskrifter un
der aftalen om salget af virksomheden. (Frederik Lausens privatarkiv, Erhvervsarkivet. Foto:
Poul Pedersen).
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Schou over for Watson, at Maypole accepterede forslaget, også selv om
om det ville betyde en kontant merudgift på 500.000 kr. med den aftalte
indløsningskurs på 200.72 Den større købesum skulle angivelig kompen
seres af undervurderede aktiver i Teutonia-fabrikken i Hamburg.
Foreholdt det nye udspil meddelte George Watson i et brev dateret den
19. september 1910, at Schou igen skulle forsøge at overtale Århus-inte
ressenterne til at sælge præferenceaktierne til Maypole i stedet for at
amortisere dem. Selv ville han overtale de øvrige bestyrelsesmedlemmer
i Maypole til at gå ind på handelen. I øvrigt blev der planlagt besøg af
George Watson i slutningen af september med henblik på, at han ved
selvsyn kunne bese samtlige de til Aarhus Olie Limiteret hørende fabrik
ker.
»Colleagues agreed« tikkede det ind den 23. september kl. 3.34 på sta
tionen i Juelsminde. Telegrammet var tilskrevet Schou, Palsgaard, Juels
minde, Denmark. Afsenderen - George Watson - meddelte, at Maypolebestyrelsen havde accepteret Århus-aftalen.73 Kun manglede det endelige
dokument til en overenskomst mellem Maypole som køber og Aarhus
Oliefabrik som sælger. Udarbejdelsen af en »Overenskomst« samt »For
andringer i og Tillæg til Love for AARHUS OLIEFABRIK Limiteret«
tog overretssagfører Kier sig af de følgende dage. Der blev udarbejdet fle
re udkast. I overenskomsten fik Frederik Lausen bl.a. indføjet, at den ad
ministrerende direktør såvel som alle funktionærer skulle forblive i deres
stillinger på tilnærmelsesvis de samme vilkår som hidtil.
Den formelle del af handelen faldt på plads i begyndelsen af oktober,
efter at Maypole havde fået sikkerhed for, at der ikke var udækkede for
dringer eller dubiøse debitorer af betydning i Aarhus Oliefabrik. Overens
komsten (last copy) bestemte, at »Aarhus Oliefabriks Generalforsamling
vedtager med The Maypole Dairy Companys Samtykke at udbetale de
nuværende Interessenter i Aarhus Oliefabrik som Dividende for 1910
kontant og skadesløst 1.385.566 kr....« (§ 1), samt at »Generalforsamlin
gen godkender, at samtlige to Millioner Kroners Andele i Aarhus Oliefa
brik samtidigt med Dividendens Udbetaling ombyttes med 2.250.000
Kroners 15% Præference-Andele, der udleveres til Selskabets nuværende
Interressenter.... « (Overenskomstens §3).
I de ændrede love for Aarhus Oliefabrik Limiteret blev det fastslået, at
kapitalen skulle udvides til 4.250.000 kr. bestående af henholdsvis

72. Schous refererat af mødet tilsendt Watson den 15. september, Einar V. Schous privatarkiv.
73. Watsons telegram til Schou den 23. september 1910, Einar V. Schous privatarkiv.
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2.000.000 kr. ordinære aktier (dvs. stamaktierne) og 2.250.000 kr. 15%
præferenceaktier, hvoraf samtlige andele var på 1.000 kr.74 Om præfe
renceaktierne hed det, at »de ikke giver disses Ejere Ret til hverken per
sonlig eller ved Fuldmagt at overvære saa lidt som stemme paa nogen Ge
neralforsamling«. Undtagelserne herfor var dog de tilfælde, hvor der ske
te ændringer i selskabets kapitalforhold og lovbestemmelser, samt i for
bindelse med ændringer, der berørte præferenceaktionærernes stilling og
privilegier, dvs. typisk ved udbetaling af overskuddet.
Tirsdag den 3. oktober 1910 drog May poles bestyrelsesformand og
hovedaktionær George Watson til Danmark. Der var arrangeret et større
besøgsprogram, som ikke levnede meget tid til afslapning og fornøjel
ser. Først blev Aarhus Oliefabrik besøgt, senere kom turen til Kjøben
havns Oliefabrik i Glostrup, og turen fortsatte videre til Teutonia i Ham
burg med afslutning på Erith Oil Works uden for London den 6. okto
ber.75
Forløbet af denne »tour de force« faldt tilsyneladende heldigt ud. I et
brev dikteret fra Hotel Atlantic, Hamburg, udtalte Watson, at han især var
meget imponeret over fabrikken i Harburg.76 Ved at bese Aarhus Olies fa
brikker i Århus, Glostrup, Harburg og Erith havde Watson uden tvivl fået
et godt indtryk af denne store virksomheds aktiviteter. Ca. 500 medarbej
dere og en samlet omsætning i nærheden af 2-3 mill. kr. havde med et slag
skiftet ejer og var nu blevet underordnet det store og magtfulde Maypole
Dairy Co.
»Wer ist M.D. & Co.?«, spurgte Georg Tychsen, direktør i Oelwerke
Teutonia - og svoger til Frederik Lausen - i et brev dateret den 3. oktober.
I virkeligheden var det kun en lille personkreds, der havde kendskab til
handelen mellem Aarhus Oliefabrik og Maypole. Det var nemlig blevet
aftalt at holde handelen hemmelig over for både konkurrenter, kunder og
ansatte i Aarhus Oliefabrik. Man ønskede at gå på listesko - også over for
den anden front, den tyske oliemølle Schlinck - som Maypole endelig
havde fået lavet et indkøbssamarbejde med. Watson skrev: ».... not wise
to tell Dr. Schlinck anything but the fact that we have an arrangement
with AO. The English are not popular in Germany.... English Capital....

74. Endeligt udkast til »Forandringer i og Tillæg for Aarhus Oliefabrik Limiteret« dateret den
3. oktober 1910, Einar V. Schous privatarkiv.
75. Rejse- og besøgsprogram udarbejdet af Frederik Lausen, jf. brev til Schou, 3. oktober
1910, Einar V. Schous privatarkiv.
76. George Watson til Einar V. Schou, 8. oktober 1910, Einar V. Schous privatarkiv.
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may injure the Teutonia interests«.77 Selve betalingen og ombytningen af
aktierne foregik via flere bankforbindelser i London. Hemmeligholdelsen
lykkedes til fulde helt frem til 1918, da Aarhus Stiftstidende og et par an
dre Århus-aviser fik opsnuset, at Aarhus Oliefabrik tilsyneladende var
ved at komme på danske hænder igen. Rygtet ville vide, at det var direk
tør Lausen og lokale århusianske bankinteresser, der stod som initiativta
gere. Men det er en helt anden historie!

Konklusion
Denne fremstilling har vist, at eksterne såvel som interne forklaringsfak
torer i et tæt samspil resulterede i, at Aarhus Oliefabrik med søsterselska
ber blev solgt til den store engelske detailhandelskæde Maypole Dairy
Co. Virksomhedsovertagelsen skete som en udløber af den kraftige inter
nationale brancherivalisering, der foregik inden for den europæiske mar
garineindustri frem til 1. Verdenskrig, hvor der udspillede sig en magtpo
litisk kamp om råvareforsyningen, fremstillingen og adgangen til de en
delige forbrugere. Hovedaktørerne i denne kamp var den engelske bu
tikskæde Maypole Dairy Co., der så tidligt som i midten af 1890’erne
havde etableret en strategisk indkøbsalliance med Otto Mønsteds engel
ske margarinefabrikker, Godley og Southall, og de store hollandske mar
garineproducenter Jurgens og Van den Bergh. Sammen vandt Maypole og
Otto Monsted Ltd. i første omgang slaget om det britiske margarine
marked. Vegetabilske olier blev trukket med i dette europæiske bran
chespil af dimensioner, og det blev Aarhus Oliefabriks skæbne eller lyk
ketræf - alt efter hvordan man ser det. Og baggrunden var, at Oliefabrik
kens engelske datterselskab Erith Oil Works på blot få år var blevet ho
vedleverandør af vegetabilske olier til Southall.
Selv om Maypole Dairy Co. havde ønsker om at kontrollere råvarefor
syningen med vegetabilske olier for at kunne imødekomme det stærkt sti
gende efterspørgselspres for margarine, ville Aarhus Oliefabrik næppe
være blevet overtaget, hvis ikke selskabet havde befundet sig i en spændt
finansiel situation omkring 1909-10. Den forretningsmæssige kurs havde
været meget ekspansiv med etablering af udenlandske oliemøller og -raf
finaderier i henholdsvis Tyskland og Storbritanien. På hjemmemarkedet
var der ligeledes foretaget betydelige investeringer i nye anlæg. Desuden

77. George Watson til Schou, 9. oktober 1910, Einar V. Schous privatarkiv.
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var Kjøbenhavns Oliefabrik blevet overtaget i slutningen af 1909. Direk
tør Frederik Lausen havde stået i spidsen for denne kraftige vækstproces
godt understøttet af bestyrelsen og især Oliefabrikkens hovedaktionær,
Otto Mønsted.
Forhandlingerne fik imidlertid et andet forløb, end de to hovedaktører
havde forventet - og sikkert håbet på. Såvel Frederik Lausen fra Aarhus
Olie som Einar V. Schou fra Otto Monsted Ltd. (Maypole) var tidligt in
teresseret i at skabe tætte forretningsforbindelser mellem forsyningsvirk
somhed og færdigvareproducent. Lausen ønskede at fastholde Maypole
som storkunde i Erith Oil Works, men ønskede samtidigt at få Maypole
med som finansiel partner, da de daværende interessenter i Aarhus Oliefa
brik ikke ville indskyde flere penge. Einar V. Schou havde i en klarsynet
analyse af konkurrenceforholdene inden for margarineindustrien forudset
nødvendigheden af at sikre forsyningerne med vegetabilske spiseolier,
herunder ikke mindst at påvirke råvareprisdannelsen direkte. Efter hans
opfattelse kunne en overtagelse blive nødvendig - dog uden for stor en
kapitalbinding.
Hvad der startede som sonderinger om indgåelse af et mere engageret
samarbejde mellem Erith Oil Works og Maypole for løbende at tilføre
Southall-fabrikken rigelige mængder af planteolier til margarinefremstil
ling, udviklede sig til at blive et spørgsmål om et salg af Aarhus Oliefa
briks store engelske olieraffinaderi. Direktør Frederik Lausen håbede fra
starten at få overtalt May pole til at gå ind med kapital i Erith Oil. Han
havde næppe forudset, at forhandlingernes tema pludseligt ændrede sig til
et spørgsmål om, hvorvidt Maypole Dairy Co. skulle overtage hele Aar
hus Oliefabrik med søsterselskaber i henholdsvis Hamburg, Glostrup og
Erith.
For strategen direktør Einar V. Schou, der forhandlede på vegne af
Maypoles bestyrelsesformand George Watson, var det afgørende at opnå
forsyningssikkerhed i forbindelse med margarinefremstillingen. Under
forhandlingerne arbejdede han på, at Maypole skulle overtage Erith Oil
Works, men vel at mærke til den lavest mulige pris. Hvorvidt han også så
fordelene ved at overtage hele Aarhus Olie-koncernen er mere tvivlsomt.
Da han sent hen i forhandlingsforløbet blev forsynet med de relevante
regnskabsoplysninger og fandt ud af, at Aarhus Oliefabrik var stærkt un
derkapitaliseret, var han imod og frarådede en overtagelse. Schou mente
ikke, at Maypole burde betale en større goodwill for foretagendet, når
Aarhus Oliefabrik ikke var bedre til at tjene penge.
På trods af at kemien mellem de to jævnaldrende direktører Frederik
Lausen og Einar V. Schou slet ikke passede sammen, skulle det vise sig, at
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når det endeligt gjaldt, var det de pengestærke mænd bag henholdsvis
Maypole og Aarhus Oliefabrik, der traf de store beslutninger. I realiteten
var det George Watson og Otto Mønsted, der trumfede deres viljer igen
nem. Inden da blev forhandlingerne præget af taktiske spilfægterier og
maskepi med forhandlingsudspil og modspil fra både den ene og anden
part. Hvad der præcist var George Watsons motiv til at overtage hele Aar
hus Olie-koncernen, er svært gennemskueligt. Kapitalbindingen blev gan
ske betydelig. Otto Mønsted derimod havde på det nærmeste med udgan
gen af 1909 afviklet sine store margarineinteresser i England og var på
daværende tidspunkt over 70. Samtidig havde han ingen arving til sit mar
garineimperium og var mest optaget af at realisere sine aktiver. Herud
over havde han stillet en betydelig lånekapital til rådighed for Aarhus
Oliefabrik, som han givetvis ønskede tilbagebetalt.
Hvem der vandt på Aarhus Olie-handelen, lader sig vanskeligt opgøre. I
forhold til forhandlingsparternes udgangsposition kan det konstateres, at
Otto Mønsted og bestyrelsesrådet i Aarhus Oliefabrik trak det længste strå.
Den endelige pris for Aarhus Olie blev især bestemt af den høje indtjening i
1. halvår af 1910 (godt 1 mill, kr.), som var exceptionelt stor i forhold til tid
ligere år, samt af de fremtidige - og kunne man tilføje - usikre forventnin
ger om selskabets indtjening. Da George Watson endelig var blevet overbe
vist om, at Maypole Co. måtte overtage aktierne i Aarhus Oliefabrik med
tilhørende søsterfabrikker, holdt han ikke i forhandlingerne tilstrækkeligt
hårdt på, at Aarhus Oliefabriks realiserede nettooverskud for årene 1907,
1908 og 1909 havde været beskedne, jævnfør Einar V. Schous sønderknu
sende regnskabsanalyse fra midten af august 1910. Selskabet var samtidig
stærkt underkapitaliseret på grund af et alt for uhæmmet vækstforløb.
For Århus-interessenterne var handelen indbringende. F.eks. havde
Otto Mønsteds samlede investering indtil 1910 været på knap 1 mill. kr. i
aktiekapital, ligesom han havde ydet et større lån, der blev tilbagebetalt
med udgangen af 1910. For Mønsted betød handelen en udbetaling af den
nette sum af 630.000 kr. - endda i kontanter - idet han som hovedaktio
nær havde 72 ud af i alt 160 andele. Bonusen var stor i forhold til det sam
lede udbytte, Otto Mønsted havde hævet i de 18 år, han var aktionær i
Aarhus Oliefabrik (akkumuleret i størrelsesordenen 2,5 mill. kr.). Hertil
fik han pålydende præferenceaktier for godt 1 mill. kr. med fortrinsret til
at få andel i de efterfølgende ti års overskud. Dvs. som kuponklipper kun
ne Mønsted se frem til at hæve omkring 340.000 kr. i årligt udbytte. For
Mønsted og de gamle interessenter havde salget af Aarhus Oliefabrik
også en pris. Som »betaling« for handlen måtte de helt opgive deres ind
flydelse på Oliefabrikkens udvikling.

Den ældre danske enevælde 16601730
Et historiografisk essay
Af Sebastian Olden-Jørgensen
Den ældre danske enevælde, dvs. perioden 1660-1720/30, var omkring århundred
skiftet genstand for intensiv udforskning. Siden da har danske historikere brugt det
meste af deres energi på andre perioder. I anledning af en fornyet international og
nordisk interesse for den tidligt moderne tid gør forskningsstipendiat, ph.d. Sebasti
an Olden-Jørgensen status over udforskningen af den ældre danske enevælde,
sådan som den formuleres og opsummeres i serien af Danmarkshistorierfra Edvard
Holm til Knud J.V. Jespersen. Betragtningerne afsluttes med nogle overvejelser om
grænser og muligheder for udforskningen af den ældre danske enevælde.

Betegnelsen den ældre (eller den tidlige) danske enevælde dækker nor
malt tiden fra enevældens indførelse 1660 til afslutningen af Store Nordi
ske Krig 1720, subsidiært Frederik IV’s død 1730. Det er ikke en tid, der
konstant har stået i forskningens søgelys på samme måde som reforma
tionstiden, Christian IV’s tid eller landboreformernes tidsalder. Efter en
frugtbar periode omkring århundredskiftet, hvor forskere som Edvard
Holm, A.D. Jørgensen, J.A. Fridericia, Carl Christiansen og Knud Fabricius skrev en række stadig grundlæggende værker, har forskningen kun
på isolerede felter gjort fremskridt, ikke over en bred front.
Både i Norden og i resten af Europa er en fornyet interesse for den tid
ligt moderne tid imidlertid ved at tage form, og det synes nærliggende at
åbne sig for denne inspiration.1 I den sammenhæng udgør årene 16601730 ingen parentes, snarere tværtimod! Det er Ludvig XIV’s, kejser
Leopold I’s og den Store Kurfyrstes manddomsår; det er den engelske re
staurations og the Glorious Revolutions tid, det er overgangen fra den

1. Bare et par eksempler: Med basis i København er der dannet et nordisk netværk for tidligt
moderne historie. I det tyske sprogområde formidler »Arbeitsgemeinschaft fiir Friihneuzeithistoriker« kontakt mellem historikere og arrangerer kongresser (senest i septem
ber 1997 i Jena).
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konfessionelle tidsalder til jansenismens, pietismens og oplysningsfiloso
fiens tid. Det bliver derfor relevant at gøre status over traditionen, sådan
som den efter dansk sædvane formuleres i de Danmarkshistorier, der med
jævne mellemrum udgives. Det er denne opgave, der her skal søges løst.
Til slut vil jeg i mere essayistisk form give et bud på grænser og mulighe
der for udforskningen af perioden.

Den ældre danske enevælde i Danmarks Riges Historie
Den moderne videnskabelige udforskning af den ældre danske enevælde
begynder med tre af de store navne fra perioden omkring det kritiske gen
nembrud i dansk historieforskning ved slutningen af forrige århundrede:
A.D. Jørgensen (1840-97), Edvard Holm (1833-1915) og J.A. Fridericia
(1849-1912).2 Alle tre har arbejdet selvstændigt med perioden, men det er
- ikke overraskende - J.A. Fridericias syntese, som han fremlagde i Dan
marks Riges Historie, bd. 4: 1588-1699 (Kbh. 1896-1902), der stærkest
har præget den senere tradition. Det synes dog hidtil at være undgået den
historiografiske forskning, at Fridericias syntese blev til i nært samspil
med de to andres indsats.3 For det første kunne Fridericia, uden at der der
ved på nogen måde frakendes ham selvstændig og umiddelbar indsigt i
perioden, trække på resultaterne af Holms jernflid, sådan som de fremlagdes for offentligheden i Danmark-Norges indre Historie under Enevælden
fra 1660 til 1720, bd. 1-2 (Kbh. 1885-86). For det andet formedes Frideri-

2. C.F. Allen lagde sin selvstændige forskning i det 15. og 16. århundrede, og hans Hciandhog i Fædrelandets Historie, Kbh. 1840 (og senere udgaver) repræsenterer for den ældre
enevælde mere et standpunkt end en forskningsindsats. I modsætning til Knud J.V. Jesper
sen lægger jeg mindre vægt på kontinuiteten fra Hojer, Riegels og Allen, idet jeg vurderer
Jørgensens, Holms og Fridericias arbejder som en ny begyndelse, ikke mindst på grund af
den kvalitative og kvantitative forskel i kildegrundlaget; Knud J.V. Jespersen: Danmarks
historie, bd. 3: Tiden 1648-1730, Kbh. 1989, s. 30-33.
3. Erling Ladewig Petersen: »Omkring Erik Arup: Struktur og grænser i moderne dansk hi
storieforskning (ca. 1885-1955)«, Historisk Tidsskrift, 1978, s. 138-182, særligt s. 148160; Harald Ilsøe & Kai Hørby: »Historie«, Københavns Universitet 1479-1979, bd. 10,
Kbh. 1980, s. 426-457 (forfattet af Kai Hørby); Aksel E. Christensen: »Fra Kr. Erslev til
Erik Arup«, Linier i dansk historieskrivning i nyere tid (ca. 1890-1950), Kbh. 1976, s. 1234; Søren Mørch (red.): Danmarks historie, bd. 10: Historiens historie, Kbh. 1992, s. 275286 (forfattet af Jens Henrik Tiemroth). Ingen af disse arbejder har fokuseret på det nævn
te samspil mellem Holm, Jørgensen og Fridericia. Særlig Tiemroth synes at operere med
en »Berlinmur« mellem det kritiske gennembruds mænd (Erslev, Fridericia) og den fore
gående generation (Jørgensen, Holm, Steenstrup).
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cias syn på perioden i bevidst opposition til Holms og Jørgensens opfat
telser. Det følgende kan derfor i en vis forstand kaldes »historien bag den
ældre danske enevælde i Danmarks Riges Historie«.
Edvard Holm
I den moderne videnskabelige udforskning af den ældre danske enevælde
indtager Edvard Holms Danmark-Norges indre Historie under Enevæl
den fra 1660 til 1720. Indledning til den dansk-norske Stats Historie fra
1720-1814, bd. 1-2 (Kbh. 1885-86) en central plads. De to bind danner
indledningen til monumentet over Holms arbejdsevne og overblik: stor
værket om det dansk-norske dobbeltmonarki 1720 til 1814 i syv bind
(Kbh. 1891-1912). Det har været bestemmende for værkets form: Dets
formål er at skildre et udgangspunkt, nemlig Danmark-Norge ved Store
Nordiske Krigs afslutning, og i langt mindre grad at forklare den ældre
danske enevælde i sig selv eller i forhold til den forudgående adelsvælde.
Et andet formelt træk, der præger værket, er den særegne og ikke helt hel
dige disposition, som allerede J.A. Fridericia i sin ellers rosende anmel
delse ankede over: Første bind skildrer systematisk, hvad enevælden vil
le, mens andet bind registrerer, hvor langt den nåede på de pågældende
punkter.4
Holm opfatter først og fremmest den ældre enevælde som en genop
bygningsperiode efter adelsvældens fallitbo, hvor landet var blevet ført ud
i økonomisk, politisk og administrativt kaos. Enevældens grundtræk ser
han i en centralisation og regulering af alle menneskelige forhold ud fra
statsinteresse og ordenstrang.5 Hans kildemateriale består i overvejende
grad af centralforvaltningens egne arkiver, hvilket næppe har været uden
indflydelse på den nævnte helhedsforståelse. På grund af det overordnede
sigte anskuer han perioden som en helhed præget af en gradvis, men
grundlæggende set ensrettet udvikling. Med hans egne ord er det udvik
lingen af »det enevældige System«, der skildres. Denne systemopbygning
kan notere »tydelige Fremskridt«, der dannede »et godt Grundlag for en
videre Udvikling«, selv om »det Fremskridt i de indre Forhold, som Ene
vælden havde indskrevet paa sit Banner, netop allermest som en Følge af

4. Tilskueren, 1886, s. 762-786. Anmeldelsen rummer i meget klare ord også Fridericias syn
på den ældre danske enevælde, og det er derfor en skam, at den ikke fandt optagelse i Kil
deskriftselskabets antologi: J.A. Fridericia: Studier over adelsvældens historie. Udvalgte
afhandlinger og anmeldelser, Kbh. 1979 (med indledning af Erling Ladewig Petersen). Jf.
i øvrigt nedenfor om Fridericia.
5. Holnhbd. 1, s. 178f.
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Krigene maatte udeblive«.6 Disse ord, der er taget fra værkets afsluttende
kapitel, viser tydeligt, i hvor høj grad Holm ser fremad og skriver sig frem
mod sit mål. Holm ved, hvad vej det af krigen hæmmede fremskridt går,
han kender det enevældige »systems« væsen og dets opgaver og ved,
hvilke forjættelser det vil opfylde, når freden sænker sig.
Det er denne teleologiske tendens, der i forening med det sparsomme
kildemateriale fra Frederik Ill’s tid fører til, at det let undgår opmærk
somheden, at den enevælde, Holm skildrer, på mange måder først begyn
der med Christian V. Det er hans og tronfølgeren Frederik IV’s tid, der i
realiteten præger Holms billede af den ældre danske enevælde. Værkets
tvedelte og tematiske opbygning bidrager ligeledes til, at den ældre dan
ske enevælde for læserens øjne næsten uvægerligt smelter sammen til én,
kontinuerlig og målrettet genopbygning fra et politisk og økonomisk nul
punkt hen mod ordnede forhold, fremskridt og - efter 1720 - velstand.
Følgerne af denne synsvinkel bliver ikke kun en underbetoning af konti
nuitetstræk hen over 1660, men også en manglende evne til at forklare ud
viklingen på anden måde end med reference til slutpunktet: enevældens
»system«. Dermed bliver det, der skulle forklares, til forklaring på sig
selv, og den slags er ret beset en betænkelig cirkelslutning.
Gennem sin fremstillings bredde, sin store og solide kildebasis og sine
velfunderede og afvejede vurderinger har Holms to bind om den ældre
danske enevælde imidlertid bevaret deres værdi som referenceværk for
enhver senere beskæftigelse med perioden. Edvard Holm er positivisme,
når den er bedst.
Om Holms bind af Danmarks Riges Historie, der dækker årene 16991814, er der i denne sammenhæng ikke meget at sige. Bindets første 138
sider behandler perioden frem til Frederik IV’s død, og man genfinder de
samme standpunkter som i Danmark-Norges indre Historie under Ene
vælden fra 1660 til 1720. Strukturen er selvfølgelig helt anderledes, idet
Danmarks Riges Historie er udformet som en sammenhængende fortæl
ling bygget op om den politiske historie og kongens person med efterhængte afsnit om sociale, økonomiske og kulturelle forhold. Det nationa
le og moralske har også større vægt, sådan som man må forvente det i en
populær fremstilling, men bevidstheden om de indenrigspolitiske opga
ver, enevælden var kaldet til at løse, når først - endelig! - de evindelige
krige var slut, er den samme.7
6. Holm, bd. 1. s. 476 og 480.
7. Edvard Holm: Danmarks Riges Historie, bd. 5: 1699-1814, Kbh. 1896-1907; f.eks. s. 9395, 112-127, 137-138.
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Edvard Holm (1833-1915) står i den historiske erindring som den konservative positivist og
gentleman, der ved sin ufattelige arbejdsomhed næsten ene mand grundlagde vor historiske
forståelse af det 18. århundrede. J.A. Fridericia kunne bygge på Holms resultater, men reage
rede i øvrigt kraftigt mod Holms helhedsforståelse. (Foto: Det kgl. Bibliotek).
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A.D. Jørgensen
A.D. Jørgensen indtager en særstilling blandt de danske historikere. Ikke
alene var han selvlært og stod livet igennem i en vis modsætning til de
universitetsuddannede historikere, men som historisk forfatter ejede han
et litterært talent, en indlevelsesevne og et nationalt engagement, der ad
skiller ham fra flere af hans samtidige kolleger.8 Ingen har mere rammen
de karakteriseret Jørgensen som historiker end Fridericia, der i sin korte
nekrolog i Historisk Tidsskrift med rette fremhæver »de nye og selvstæn
dige Synspunkter, den store Kærlighed til Fædrelandet og den liv- og fan
tasifulde Fremstillingsevne, og disse stærke sider overskygger Svaghe
derne ved flere af hans Arbejder: Den bestemte Hævden af ikke altid lige
godt begrundede Hypoteser og det enkelte Standpunkts Fremhersken paa
Bekostning af dermed stridende Forhold«.91 forbindelse med biografier
ne Nils Stensen (Kbh. 1884) og Peter Schumacher Grijfenfeld, bd. 1-2
(Kbh. 1893-94) og i kraft af sit arbejde som rigsarkivar gjorde Jørgensen
selvstændige studier i den ældre danske enevælde. Resultaterne fremlagde han i form af en række artikler, de nævnte biografier og et historiefilo
sofisk foredrag fra 1884 med titlen Den historiske Udvikling i Danmark i
Henseende til 'Magtens Tyngdepunkt".10
Foredraget om »Magtens Tyngdepunkt« spænder fra Danmarks kristning til Jørgensens aktuelle samtid, så der er altså virkelig tale om de lan
ge linjer. Enevældens indførelse 1660 ser Jørgensen som den anden af tre
store revolutioner, der brød de magtfaktorer, der var opstået i middelalde
ren, og som efter tur havde domineret udviklingen: kirkens fald ved refor
mationen 1536, adelens fald ved enevældens indførelse 1660 og enevæl
dens (kongemagtens) fald i 1848. Hver enkelt trin i udviklingen er for Jør
gensen »et naturligt udvilklingsled og en historisk berettiget form«, og det
skyldes, at magtens tyngdepunkt (altid? heldigvis?) ligger dér, »hvor ar
bejdet for folkets opgaver som folk udføres«. Denne opgave havde adelen
med held varetaget indtil begyndelsen af 1600-tallet, men herefter var den
ikke længere opgaven voksen. Den havde svigtet, og ingen af de ufri
stænder (borgerskab, gejstlighed eller bondestand) var i stand til at løfte
arven. Det kunne derimod kongemagten, der ifølge Jørgensen »holdt sine
løfter« og skaffede »landet et tidssvarende værn«, der var svenskerne
8. Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg. (biografi ved Lorenz Rerup).
9. Historisk Tidsskrift, 7. rk. 1. 1897-99, s. 233-235. citat s. 234.
10. Artiklerne, mest af administrationshistorisk art, findes samlet i A.D. Jørgensen: Historiske
Afhandlinger, bd. 1-4, Kbh. 1899, hvor også foredraget er trykt (bd. 4, s. 47-58). Foredra
get er oprindelig holdt i Studenterforeningen den 16.2.1884 og trykt i Dagbladet den
24.2.1884.
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A.D. Jørgensen (¡840-97) er i historiografien bedst kendt som biograf, kirkehistoriker og for
fatter af Fyrretyve Fortællinger af Fædrelandets Historie (1882), der gennem lange tider var
en af skolernes foretrukne flidspræmier. At den selvlærte og stærkt nationale (men ikke natio
nalistiske) historiker med sine markante synspunkter også provokerende og inspirerede J.A.
Fridericia er derimod mindre kendt. (Foto: Det kgl. Bibliotek).
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voksent, og sikrede »Sønderjyllands generhvervelse«. Desuden skabte
enevælden lighed mellem kronens lande og gjorde et »udjævnende arbej
de i samfundet«, der gav det »et væsentligt demokratisk præg«, og som
kulminerede i »bondens frigørelse«. Jørgensen er dog ikke blind for sy
stemets skyggesider. De store resultater var dyrekøbte: »hele det offentli
ge liv var ødelagt, folkets selvfølelse undergravet, ansvarsbevidstheden
brudt« etc. I marts 1848 var enevælden »fuldstændig kørt fast«, og Jør
gensen tilskriver det den danske nationalkarakter, at også denne tredje re
volution gik fredeligt for sig.
Dette er Jørgensen historiesyn skåret ud i pap. Det er præget af en ikke
ringe portion nationalt farvet udviklings- og fremskridtstro. Enevælden
var både naturlig, berettiget og grundlæggende i stand til at løse den hi
storisk betingede opgave: overlevelseskampen mod Sverige og Sønder
jyllands (Slesvigs) inkorporation i kongeriget.
I Griffenfeld-biografien nuanceres disse grundstandpunkter noget, bl.a.
fordi Jørgensen opfattede Griffenfeld (ligesom Steensen) som en tragisk
skikkelse. Jørgensen mener fortsat, at adel og rigsråd havde spillet fallit,
men han begræder, at Schumacher »manglede dybere historisk sans«,
både hvad angår den forfatningsretlige udvikling og nødvendigheden af
en »national politik overfor Sønderjylland«.11 Jørgensen opfatter enevæl
dens første årti som præget af en langstrakt »forfatningskamp« mellem et
absolutistisk og et konstitutionelt parti og tillægger Schumacher ansvaret
for den kompromisløse enevældes sejr.12 Her blev han korrigeret af Fridericia og senere Fabricius.13
På trods af en til tider svigtende dømmekraft er Jørgensens Schuma
cher-biografi i kraft af sin Danmarkshistoriske bredde og sine mange

11. A.D. Jørgensen: Peter Schumacher Griffenfeld, bd. 1-2, Kbh. 1893-94, bd. 1, s. 90-93,
138, 207, citat s. 348-350. Med »manglende dybere historisk sans« mener Jørgensen, at
Schumacher ikke følte den kompromisløse enevælde som et unødvendigt kontinuitets
brud, der afskar en naturlig udvikling mod større folkelig deltagelse i regeringen. Med
»den nationale politik overfor Sønderjylland« hentyder Jørgensen til, at Schumacher efter
tronskiftet 1670 ikke videreførte de ansatser til Slesvigs administrative integration i kon
gerigets forvaltning, som findes i Frederik Ill's sidste år. Tanken er tydeligvis den, at hav
de man fra 1660’erne søgt at knytte Sønderjylland (Slesvig) til kongeriget, ville danskhe
den have stået stærkere og hele udviklingen i Slesvig-Holsten have laet en anden og mere
lykkelig drejning (ikke noget 1864’).
12. Jørgensen 1893-94, bd. l,s. 93IT., 148ff., 207.
13. J.A. Fridericia: »Griffenfeld. Bemærkninger i Anledning af Rigsarkivar A.D. Jørgensens
nyeste Skrift«, Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri, 1894, s. 439-460; J.A.
Fridericia: »Har Kristian V paatænkt Indskrænkninger i Enevælden 1670?«, Historisk
Tidsskrift, 7. rk. 1, 1897-99, s. 571-573; Knud Fabricius: Griffenfeld. Kbh. 1910.

Den ældre danske enevælde 1660-1730

299

gode iagttagelser ikke til at komme udenom, men det kræver opmærk
somhed og kritisk sans at undgå at blive fanget af Jørgensens stilistiske
evner.

J.A. Fridericia
J.A. Fridericia er først og fremmest kendt som adelsvældens historiker, og
denne baggrund er bestemmende for hans syn på den ældre enevælde.
Hvor Holm så at sige nærmede sig den ældre enevælde oppefra - fra den
oplyste enevældes glansperiode i anden halvdel af det 18. århundrede - så
var Fridericias syn på perioden 1660-1720 dybt præget af hans store for
trolighed med tiden forud. Fridericia arbejdede dog også selvstændigt
med tiden efter 1660. Det fremgår ikke kun af en række artikler, anmel
delser og kildeudgivelser, men også af de mange pakker med kildeexcerp
ter blandt hans efterladte papirer på Det kgl. Bibliotek.14 Fridericias syn
på den ældre danske enevælde finder man dels i form af en række artikler
og store anmeldelser, dels i Danmarks Riges Historie, bd. 4: 1588-1699
(Kbh. 1896-1902), hvor tredje bog (s. 457-673) skildrer tiden 1660-1699.
Det er karakteristisk for Fridericia, at hans forskning voksede frem i
konfrontation med opfattelser, han søgte at imødegå. Det gælder f.eks.
hans lange artikel i Historisk Tidsskrift om enevældens indførelse 1660,
der er en reaktion på en artikel af Christian Bruun, og man kan iagttage
det samme i rækken af lange, stofmættede anmeldelser fra hans hånd.15
Fridericias syn på den ældre danske enevælde finder man skarpest og

14. F.eks. udgaven af Fyrstelig Tankering i Danske Magazin, 4. rk. 4, 1878, s. 274-285; uddrag
af brandenborgske gesandtskabsdepecher i Danske Magazin, 4. rk. 6, 1886, s. 74-99; Griffenfelds ungdomsbreve i Danske Magazin 5. rk. 2, 1889, s. 52-69; J.A. Fridericia: »En li
terær Protest mod Enevælden under Christian V«, Tilskueren, 9, 1892, s. 441-459; Det kgl.
Bibliotek, Add. 836-845 4° (oversigt i Alfred Krarup: Katalog over Universitetsbibliote
kets Haandskrifter, bd. 2, Kbh. 1935, s. 219-221).
15. Christian Bruun: »Et Bidrag til den rette Forstaaelse af Enevældens Indførelse i Danmark
1660«, Historisk Tidsskrift, 5. rk. 2, 1880-81, s. 635-700; J.A. Fridericia: »Frederik III og
Enevældens Indførelse«, Historisk Tidsskrift, 5. rk. 6, 1886-87, s. 715-816. En række af
disse anmeldelser er optrykt i J.A. Fridericia: Studier over adelsvældens historie. Udvalg
te afhandlinger og anmeldelser, Kbh. 1979. Fridericias nedenfor nævnte »Betragtninger
over Enevælden i Danmark fra 1660 til 1720«, Tilskueren, 1886, s. 763-786 og »Griffenfeld. Bemærkninger i Anledning af Rigsarkivar A.D. Jørgensens nyeste Skrift«, Nordisk
Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri, 1894, s. 439-460 har dog ikke fundet optagel
se i optrykket. Ladewig Petersen synes i øvrigt delvis at have misforstået modsætningen
mellem Fridericia og Bruun, når han i sin introduktion skriver, at Fridericia angreb Bruuns
postulat om et dansk-tysk modsætningsforhold omkring 1660 (introduktionen s. XI). Det
forholdt sig faktisk omvendt, som del fremgår af Fridericias anmeldelse af Bruuns biogra
fi om Gunde Rosenkrantz (optrykket s. 468-477).
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mest ideologisk eksplicit udtrykt netop i en sådan lang anmeldelse. Det
drejer sig om de allerede nævnte »Betragtninger over Enevælden i Dan
mark fra 1660 til 1720« fra 1886, der er en anmeldelse af Holms ovenfor
behandlede Danmark-Norges indre Historie under Enevælden fra 1660 til
1720, men som tillige er en imødegåelse af A.D. Jørgensens ovennævnte
foredrag om »Magtens Tyngdepunkt« fra 1884.16 Faktisk var der arrange
ret en offentlig debataften mellem Fridericia og Jørgensen, fordi Fridericia ønskede at tage til genmæle mod Jørgensens foredrag, men Jørgensen
blev på grund af stærk forkølelse forhindret, og det er grunden til, at Fridericias svar fik form af en anmeldelse.17
»Betragtningerne« er skrevet midt i provisorietiden, og det er givet
baggrunden for den skarpe sprogtone, der genfindes i Fridericias Adels
vældens sidste Dage (Kbh. 1894). Fridericia er retfærdigvis meget rosen
de over for Holms arbejde, men anmeldelsen er i øvrigt udtryk for en
læsning af Holm »mod hårene«. Hvor den konservative Holm understre
ger enevældens gode vilje og forklarer de dårlige resultater med ugunsti
ge økonomiske og sikkerhedspolitiske konjunkturer, er den radikale Fri
dericia sønderknusende i sin dom over styreformen, kongerne og embedsmændene. Næsten alle borgerstandens gode og progressive reformforslag
blev negligeret, og enevælden »savnede som Regel en rolig og udholden
de Dygtighed«. Regeringen manglede »Fasthed i Lovgivningen« og
»Sans for Folkets aandelige Udvikling«. Christian V var en »middelmaadig Begavelse«, Frederik IV »manglede Overlegenhed i Karakter«, og
»Embedsstanden talte mange uheldige Elementer, private Hensyn krydse
de offentlige Interesser, fra oven af gaves demoraliserende Eksempler på
Bestikkelighed«. Ja, sammenfattende hedder det: »Regeringen gennem
førte ikke for Alvor en eneste ny større Tanke til Fordel for Landets øko
nomiske Opkomst; i sine mange smaa Reformer stod den for største De
len på Fortidens Grund. Enevælden manglede Iderigdom i Sammenlig
ning med Borgerstanden 1660, Dygtighed og Initiativ i Sammenligning
med Enevælden i de betydeligste af Europas Stater«. Dette sidste citat vi
ser tydeligt, hvordan Fridericias beskæftigelse med, ja kærlighed til og
politisk betingede sympati med de borgerlige stændermødedeltagere i
1660 har været bestemmende for hans dom over den ældre enevælde. An
meldelsen, der rummer mange flere farverige udtryk for Fridericias syn

16. Tilskueren. 1886, s. 763-786.
17. Harald Jørgensen (udg.): A.D. Jørgensens Breve, Kbh. 1939, s. 139; om A.D. Jørgensens
syn på Fridericia se s. 364-365. J.A. Fridericias »Betragtninger« slår i Tilskueren, 1886. s.
762-786.
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J.A. Fridericia (1849-19/2) var den danske historiker i sin generation, der havde det bredeste
udsyn. A.D. Jørgensen tilskrev det Fridericias jødiske baggrund, men en række længere uden
landske arkivrejser har nok også bidraget til det. Hans historiske opfattelse fandt ikke sin form
i et mentalt enrum, men i dialog med og opposition til fagfæller, deriblandt Jørgensen og
Holm. (Foto: Det kgl. Bibliotek).

302

Sebastian Olden-Jørgensen

på den ældre danske enevælde, kulminerer i ordene: »Middelmaadigheden blev dens Særpræg«.
Fridericia begrænser sig dog ikke til holde dom. Efter at have skildret
den danske godsejers fortsatte stærke stilling - et faktum, der i nyere tid
er blevet beskrevet med ordene »den bortforpagtede statsmagt«18 - stiller
han ud fra den materialistiske antagelse, at de politiske og socioøkonomiske forhold ikke over længere tid kan forblive i disharmoni, dobbelt
spørgsmålet: »hvorfor kunde Enevælden, skøndt gennemført til Trods for
Godsejerne, ikke i højere Grad afkaste disses Aag? Det andet er det om
vendte: hvorfor kunde Enevælden trods Godsejernes sociale Magt poli
tisk hævde sig igennem en saa lang Tid paa en saa ubetinget Maade?«.
Fridericias svar er, at statens afhængighed af skatter tvang den til vidt
gående hensyn til godsejerne. Adelen mistede mange politiske og sociale
rettigheder i 1660, men det er Fridericias opfattelse, at godsejerne stadig
stod overordentligt stærkt. Når denne styrke ikke gav sig udslag i politisk
magt, var årsagen dels, at godsejerne på grund af de dårlige økonomiske
konjunkturer ikke var velhavende nok, dels at godsejerstanden i begyn
delsen af 1700-tallet »i Oprindelse og Aandspræg var en anden end den,
der levede før 1660«. Dette sidste skyldtes gamle slægters uddøen, ind
vandringen fra Tyskland og nyadlede og borgerlige godsejere. Fridericias
generelle forklaring på enevældens beståen er således den samme som
hans forklaring på dens indførelse: svækkelse og splittelse blandt de for
skellige stænder over for kongemagtens relative styrke og hensynsløs
hed.19
Fridericias skildringen af perioden 1660-1699 i Danmarks Riges Histo
rie bd. 4 synes ved første blik at repræsentere en betydelig afsvækning af
det ovenfor skitserede standpunkt. Det skyldes imidlertid alene den brede
Danmarkshistories fortællende stil, og at Fridericia afstod fra at afslutte
sin skildring af den ældre enevælde med en afrundende vurdering i stil
med hans slutning på afsnittet om adelsvældens tidsalder i samme bind af
Danmarks Riges Historie eller slutbemærkningerne i Adelsvældens sidste
Dage.2® Spredt rundt omkring i teksten finder man dog grundlæggende
det samme synspunkt, som ovenfor er skildret på grundlag af »Betragt
ningerne«.21

18. Birgit Løgstrup: Jorddrot og offentlig administrator. Godsejerstyret inden for skatte- og
udskrivningsvæsenet i det 18. århundrede, Kbh. 1983.
19. J.A. Fridericia: Adelsvældens sidste Dage, Kbh. 1894 (genoptryk 1969), s. 151, 549.
20. Fridericia 1896-1902, s. 454-456; Fridericia 1894, s. 548-550.
21. F.eks. Fridericia 1896-1902, s. 625-627, 634-635.
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Det blev altså Fridericia, der som den første af det kritiske gennem
bruds historikere fik lov til at »fortælle historien om den ældre danske
enevælde« frem til tronskiftet 1699. Gennem sin velfunderede, velskrevne fremstilling har han afgørende præget den senere tradition, både med
hensyn til den sociale og politiske udviklings hovedtræk og med hensyn
til stoffets vægtning.
Fælles for Holm, Jørgensen og Fridericia er, at de fælder dom over ene
vælden som system ud fra en klar forestilling om dens opgaver. De definerer
imidlertid disse opgaver forskelligt. For Jørgensen er opgaven stort set kun
den militære overlevelseskamp mod Sverige og den »nationale politik«
over for Slesvig. For Holm er det fred og velstand. For Fridericia er det fred,
velstand og åndelig (dvs. kulturel og politisk) udvikling i folket. Jørgensen
lader enevælden bestå med glans. Holm lader den bestå og undskylder den
svage præstation med de ugunstige vilkår, Fridericia lader den dumpe med
et brag i »Betragtningerne« og mere diskret i Danmarks Riges Historie.

Den ældre danske enevælde siden Danmarks Riges Historie
Ovenfor er arven fra det kritisk-videnskabelige gennembrud kort blevet
karakteriseret med vægt på de overordnede synspunkter. De nævnte histo
rikere kortlagde udviklingens hovedtræk, særligt med hensyn til den poli
tiske historie i bred forstand. Siden da er perioden jævnligt blevet skildret
i brede træk, men aldrig på grundlag en dybde og bredde i den forsk
ningsmæssige basis, der kan sammenlignes med Holms og Fridericias.
Selvfølgelig er der fortsat blevet forsket i perioden 1660-1720, mest på
det socialhistoriske og administrationshistoriske felt,22 men ikke med
samme intensitet som før, og de nye overordnede synspunkter på perioden
kan kun i begrænset grad siges at være vokset frem af en indgående be
skæftigelse med perioden selv.

22. Se f.eks. rækken af disputatser: Svend Aage Hansen: Adelsvældens grundlag, Kbh. 1964;
Johan Jørgensen: Rentemester Henrik Midler. En studie over enevældens etablering i Dan
mark, Kbh. 1966; J. Boisen Schmidt: Studier over statshusholdningen i kong Frederik IVs
regeringstid 1699-1730, Kbh. 1967; Karl-Erik Frandsen: Vang og tægt. Studier over dyrk
ningssystemer og agrarstrukturer i Danmarks landsbyer 1682-83, Esbjerg 1983; Lotte
Dombernowsky: Lensbesidderen som amtmand. Studier i administration affynske grev
skaber og baronier 1671-1849, Kbh. 1983; Birgit Løgstrup: Jorddrot og offentlig admini
strator. Godsejerstyret inden for skatte- og udskrivningsvæsenet i det 18. århundrede,
Kbh. 1983; Birgit Bjerre Jensen: Udnævnelsesretten i enevældens magtpolitiske system
1660-1730, Kbh. 1987.
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I det følgende skal hovedetaperne i den historiografiske udvikling skit
seres via en gennemgang af de store Danmarkshistorier af Knud Fabricius, Gunnar Olsen & Finn Askgaard, Benito Scocozza og Knud J.V.
Jespersen. En anden historiker, der ikke har skrevet en bred Danmarkshi
storie, kræver i det mindste en kortfattet karakteristik: C.O. Bøggild-Andersen. Derimod vil Erik Arup, Vilhelm la Cour, Johan Jørgensen, Paul
Ries, Svend Ellehøj og Ole Feldbæk ikke få selvstændig behandling. Erik
Arup nåede ikke at skildre den ældre enevælde i sin Danmarkshistorie, og
jeg finder det ikke berettiget at inddrage ham på grundlag af hans Rids af
Danmarks Historie (Kbh. 1921) og fragmenterne i det posthumt udsendte
bind III af hans Danmarks Historie (Kbh. 1955). Afsnittet om den ældre
enevælde i Vilhelm la Cours Danmarks Historie, bd. 2, fra 1940 er for
kortfattet og uoriginalt til at fortjene selvstændig analyse.23 Johan Jør
gensen er for snæver i sin synsvinkel (pengenes suveræne magt!) og for
koncentreret om 1660.24 Paul Ries’ engelske Ph.D. dissertation med den
lidt omstændelige, men oplysende titel: An Account of Denmark as it was
in the Years 1660 - 1703. An Enquiry into some Political, Legal, Religi
ous and Literary Aspects of Early Danish Absolutism, with Special Refe
rence to Ideas about God, Man and the Universe (Cambridge 1969) for
tjener ikke selvstændig behandling.25 På trods af en lovende titel og en
frugtbar indfaldsvinkel kan afhandlingen på grund af sin heterogene kil
debasis (stort set British Museums bestand af ældre dansk sekundærlitte
ratur og trykte kilder), manglende kildekritiske analyse og essayistiske
stil ikke gælde som et seriøst bidrag til forståelsen af »Political, Legal,
Religious and Literary Aspects of Early Danish Absolutism, with Special
Reference to Ideas about God, Man and the Universe«. Svend Ellehøj, der
oprindelig skulle have skrevet bind 3 af Gyldendals Danmarks historie,
nåede aldrig at formulere en helhedsopfattelse af perioden, og på trods af
mange gode iagttagelser og spidsfindige bemærkninger spredt rundt om
kring i hans forfatterskab ville det være uforsvarligt at forsøge en rekon-

23. Vilhelm la Cour: Danmarks Historie, bd. 2, Kbh. 1940, s. 111-171.
24. Johan Jørgensen: Det københavnske patriciat og staten ved det 17. århundredes midte,
Kbh. 1957; »Bilantz 1660. Adelsvældens bo«, Svend Ellehøj m.fl. (red.): Festskrift til
Astrid Friis, Kbh. 1963, s. 153-171; »Patriciat og enevælde«, Historiske meddelelser om
København, 1963, s. 11-62; 1964, s. 7-89; Rentemester Henrik Midler. En studie over ene
vældens etablering i Danmark, Kbh. 1966.
25. Afhandlingen er tilgængelig på en række universitetsbiblioteker, og Ries henviser selv til
den; Paul Ries: »Robert Molesworths Analyse des dänischen Absolutismus«, Dieter Lohmeier (red.): Arte et marte. Studien zur Adelskultur des Barockzeitalters in Schweden,
Dänemark und Schleswig-Holstein, Neumünster 1978, s. 43-66, henvisning i note 6.
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struktion.26 Ole Feldbæks bind af Gyldendals og Politikens Danmarkshi
storie falder også uden for rammerne, fordi det er bygget op om udviklin
gen fra »det gamle samfund« til »det nye samfund« og derfor ikke temati
serer den ældre danske enevælde i et omfang, der gør en selvstændig ana
lyse af Feldbæks opfattelse påkrævet.27

Knud Fabricius
Afløseren for Danmarks Riges Historie blev Det danske Folks Historie.
Skrevet af danske Historikere, bd. 1-8 (Kbh. 1926-29), hvis femte bind
dækker perioden 1648-1766. Afsnittet »Enevældens Dæmring og den
ældre Enevælde« (1648-1730) er skrevet af den konservative og natio
nalt sindede Knud Fabricius (1875-1967), der må siges at have været
selvskreven til opgaven i kraft af en række større bidrag til periodens po
litiske, forfatningsretlige og administrative historie. I 1910 havde han
udgivet biografien Griffenfeld (i øvrigt tilegnet Troels Lund), i 1920 ud
kom Kongeloven. Dens Tilblivelse og Plads i Samtidens natur- og arve
retlige Udvikling. En historisk Undersøgelse og 1921 »Kollegiestyrets
Gennembrud og Sejr 1660-1680«.28 Dertil kommer livsværket Skaanes
Overgang fra Danmark til Sverige, bd. 1-4 (Kbh. 1906-58). Allerede i
forordet til Griffenfeld-biografien havde Fabricius varslet, at han arbej
dede på en samlet skildring af perioden. Det blev til det ovennævnte af
snit af Det danske Folks Historie, hvor lange passager af Griffenfeldbiografien går næsten ordret igen. I let revideret form og med samme ti
tel udkom det endnu en gang under Anden Verdenskrig i Schultz Dan
markshistorie, der her vil blive lagt til grund for en karakteristik af Fa
bricius’ standpunkt.29
Typisk for Fabricius er en organisk-evolutionistisk historieopfattelse
og en markant national-moralsk synsvinkel. For Fabricius var enevælden

26. Jeg tænker her på følgende bidrag fra hans hånd: »Forfatningsspørgsmålet i Danmark fra
oktober 1660 til januar 1661«, Historiallinen Arkisto, 63, 1968, s. 175-184; »Rettens
grundlæggelse«, »Rettens virkefelt« og »Rettens forhold til regeringen. Tiden indtil
1746«, Povl Bagge, Jep Lauesen Frost & Bernt Hjejle (red.): Højesteret 1661-1961. Kbh.
1961. bd. 1, s. 1-52, 53-127 og 218-301: »Danske Lov og Kongeloven«, Ditlev Tamm
(red.): Danske og Norske Lov i 300 år, Kbh. 1983, s. 1-17.
27. Ole Feldbæk: »Den lange fred 1700-1800«. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie.
bd. 9, Kbh. 1990.
28. Aage Sachs (udg.): Den danske Centraladministration, Kbh. 1921. s. 115-251.
29. Knud Fabricius: »Enevældens Dæmring og den ældre Enevælde (1648-1730)«, Schultz
Danmarkshistorie. Vort Folks Historie gennem Tiderne skrevet af danske Historikere, bd.
1 -6. Kbh. 1941 -43. bd. 3, s. 233-524.
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en nødvendighed, fordi »virkelighedsgrundlaget« for en med stændersty
re afbalanceret statsmagt simpelthen ikke eksisterede.30 I hans øjne var
midten af det 17. århundrede en opløsningstid kendetegnet ikke alene ved
adelens forfald, men af overdreven selvtilfredshed, fordærvelig trang til
luksus, manglende sans for fædrelandet og tøjlesløs individualisme blandt
alle stænder.31 Sådan tegner Fabricius »Tidens Fysiognomi«, og selv om
han ikke viser begejstring for enevældens »ustyrlige Trang til at organise
re og regulere«, anerkender han enevældens arbejde for »Samfundets Op
hjælpning« og lighed mellem borgerne.32 Da han gør status over enevæl
dens første generation, falder dommen positivt ud: »Enevælden har af
gjort virket højnende. Skønt Tiderne blev daarligere og daarligere, rettede
Befolkningen sig samtidig i ikke ringe Grad. De indvandrede Tyskere og
andre Udlændinge var ganske sikkert ofte brutale, men synes ved siden
heraf at have tilført Landet en Sum af Karakterfasthed, Disciplin og Hæ
derlighed«. Lidt senere hedder det: »Det mest karakteristiske for den sid
ste Halvdel af Aarhundredet er dog en Tilbagetrængen af Individualismen
og en større Forstaaelse af Helhedens Ret over for den enkelte. Baggrun
den herfor er de store politiske Begivenheder, der maatte vække den
sløveste og fremkalde Forstaaelsen af det materielle og aandelige Fæl
leseje«. Alt dette kom fuldtonende til udtryk i Thomas Kingo, »Tidsalde
rens skønneste Blomst; han har i Ulykkernes Tid lært Folket den store og
stærke Følelse, og den mandige Tone, som han slog an, klinger fra ham
gennem Johannes Ewald ned til det 19. Aarhundredes store Digtere, først
og fremmest N.F.S. Grundtvig«.33
Som stilist tåler Fabricius ikke sammenligning med A.D. Jørgensen el
ler J.A. Fridericia. Hvor han skrev på grundlag af egen forskning, breder
fremstillingen sig. I andre afsnit hviler arven fra Danmarks Riges Historie
tungt, og visse passager som f.eks. afsnittene om Skånske Krig og Store
Nordiske Krig er så knapt afmålte, at de i realiteten forudsætter, at læse
ren har Fridericias og Holms skildringer præsent.
I forhold til Danmarks Riges Historie er det tydeligt, at Fabricius ikke
delte Fridericias negative syn på perioden, men snarere stod A.D. Jør
gensen og Edvard Holm nær. Det er dog karakteristisk, at Fabricius’
national-moralske interesse i modsætning til Jørgensen og Holm mere

30. Schultz Danmarkshistorie, bd. 3, s. 340-354. Standpunktet genfindes hos Fridericia, men
Fabricius deler ikke Fridericias beklagelse over kendsgerningen.
31. Schultz Danmarkshistorie, bd. 3, s. 248-264.
32. Schultz Danmarkshistorie, bd. 3, s. 358, 368, 374, 458, 476.
33. Schultz Danmarkshistorie, bd. 3, s. 515-521.
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knytter sig til hele folket end til betydningsfulde enkeltpersoner. I sin
trang til at moralisere over hele folk eller befolkningsgrupper har Fabricius faktisk en del til fælles med Fridericia, blot med omvendt fortegn.

C. O. Bøggild-Andersen
Før gennemgangen af Danmarkshistorier fortsættes, er det nødvendigt at
præsentere en forsker, hvis stort anlagte bidrag til den ældre danske ene
vældes historie ender i apori. Det er C.O. Bøggild-Andersen, hvis Hanni
bal Sehested, bd. 1-2 (Kbh. 1946/Århus 1970) indeholder en fyldig gen
nemgang af den indenrigspolitiske udvikling 1660-66, bl.a. bygget på det
diplomatiske materiale. Når denne gennemgang imidlertid ikke er til
fredsstillende, har det to årsager. For det første lykkes det ikke C.O.
Bøggild-Andersen at tegne et overbevisende helhedsbillede af udviklin
gen, der forbliver noget kalejdoskopisk. Dette skyldes ikke kun, at værket
forblev en torso og selvfølgelig slutter med Sehesteds død i 1666, men i
lige så høj grad at udviklingen, trods al mulig bredde i skildringen, ses i
for snæver sammenhæng med Hannibal Sehesteds person og dermed i
takt med Sehesteds livsvej også skifter fra en indenrigspolitisk grundet til
en udenrigspolitisk grundet forklaring. Der var andre rytmer i Danmarks
politiske liv end dem, der udgjordes af Sehesteds labile forhold til Frede
rik III og rivaliseringen med skiftende fjender, ifølge Bøggild-Andersen
til start martialisterne Hans Schack og Paul Tscherning og siden først og
fremmest den hollandsk-venlige Christoffer Gabel. Selv om fremstillin
gen er bredere og bedre underbygget, afviger den i øvrigt ikke væsentligt
fra det billede, Fridericia tegnede i Danmarks Riges Historie.
Til Dansk Biografisk Leksikons anden udgave skrev Bøggild-Andersen
en lang række artikler, der vidner om hans store fortrolighed med den æl
dre danske enevælde, og særligt det posthumt udgivne bind af Sehestedbiografien dokumenterer en bred orientering i den alment europæiske
baggrund. Der er således næppe tvivl om, at man efter udsendelsen af
første bind af Sehested-biografien (1946) måtte regne Bøggild-Andersen
for landets bedste kender af den ældre danske enevælde. Ifølge forordet til
første bind lå andet bind næsten færdigt, og man havde al mulig grund til
at vente, at han dér i afrundet form ville fremlægge resultaterne af sin
forskning - en forskning, hvis næsten intimiderende grundighed hans dis
putats Statsomvæltningen 1660 (Kbh. 1936) med dens over 1200 stofmættede fodnoter havde givet en prøve på. Af personlige og faglige grun
de måtte det danske historiker-laug vente næsten en menneskealder, indtil
det posthumt udgivne andet bind af Sehested-biografien (1970) gjorde det
klart, at man havde ventet forgæves. Selv om jeg ikke kan føre håndfaste
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beviser for det, er det mit indtryk, at Bøggild-Andersen i disse mange år
»sad tungt« på den ældre danske enevældes historie og dermed til en vis
grad kom til at blokere for ny forskning på området, særligt med hensyn
til den politiske historie.
Gunnar Olsen & Finn Askgaard
Om Gunnar Olsen & Finn Askgaards »Den unge Enevælde 1660-1721«
(Politikens Danmarks historie bd. 8, her benyttet i 2. udg., Kbh. 1970) gæl
der det, at den er et udtryk for traditionel dansk, »kumulativ« historieskriv
ning i bedste forstand. Arven fra Danmarks Riges Historie videregives, og
materiale og synspunkter fra den nyere forskning indføjes på passende ste
der efter nøje afvejning. F.eks. er der i afsnittene om statsomvæltningen
1660 og årene umiddelbart derefter tydeligvis blevet taget udstrakt hensyn
til C.O. Bøggild-Andersens synspunkter, mens Johan Jørgensens stand
punkter ikke har fundet synderlig genklang.34 Værket er præget af Gunnar
Olsens store fortrolighed med landbohistoriske forhold og af Finn Ask
gaards krigshistoriske indsigt. Den brede fortællende stil har givet plads til
mange små portrætter, spændende episoder og illustrative citater, en del
endda på vers. Derimod udmærker værket sig ikke ved klare overordnede
synspunkter. Den del af arven fra Danmarks Riges Historie er langsomt
visnet bort. Kun på de indledende sider finder man antydningen af en tan
ke om historisk lovmæssighed i kapiteloverskrifterne, »Erhvervskrisen«,
»Finanskrisen«, »Moralkrisen og Tillidskrisen«, og i ordene om, at ade
lens »skikkelighed« ved statsomvæltningen egentlig er »det bedste bevis
for denne omvæltnings nødvendighed« (min understregning).35 De afslut
tende sider rummer ingen opsummering eller afsluttende dom, men kun
den konstatering - i Edvard Holms ånd - at elimineringen af den svenske
fare ved Store Nordiske Krigs afslutning pegede fremad mod varig fred og
politisk samarbejde mellem de nordiske magter.36

Benito Scocozza
Året 1989 bød på hele to nye Danmarkshistorier, der på hver deres måde
afviger fra traditionen, men som i øvrigt er markant forskellige. Den

34. C.O. Bøggild-Andersens synspunkter spores talrige steder på bogens første 70 sider i kun
let afsvækket form, og han fremhæves i den kortfattede litteraturvejledning s. 510-512.
Dér nævnes Johan Jørgensen: Henrik Miiller, Kbh. 1966 også, men hverken hans syns
punkter eller resultater inddrages i synderlig grad, se f.eks. s. 13f. og 63.
35. Olsen & Askgaard. s. 11. 13, 14 og 36.
36. Olsen & Askgaard, s. 509.
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første er Benito Scocozzas bind 8 i Gyldendal og Politikens Danmarkshi
storie med titlen »Ved afgrundens rand 1600-1700«. Kronologisk dækker
bindet næsten præcis samme periode som J.A. Fridericias bind i Dan
marks Riges Historie. Årene 1660-1700 fylder hos Scocozza side 229350, dvs. at perioden er noget forfordelt, eftersom afsnittet også dækker
statsomvæltningen.
I modsætning til, hvad man måske ville forvente, er Scocozzas frem
stilling ikke præget af et markant helhedssyn på perioden eller dens plads
i den historiske sammenhæng. Med veloplagt fortælleglæde kæder han
derimod stort og småt sammen til en kalejdoskopisk helhed uden tydelige
overordnede synspunkter og vurderinger bortset fra en markant social in
dignation på vegne af samfundets svageste. Scocozza forstår at anvende
den illustrative lille historie, der fører os tæt på fortidens mennesker, og
han viger ikke tilbage for smarte formuleringer og håndfaste moralske
domme, der kører lige på kanten til klicheen. På dette punkt repræsenterer
Scocozza en tilbagevenden til Fridericias og Fabricius’ linje.
Fremstillingen er af og til upræcis i detaljen,37 og på trods af at den
umiddelbart synes ganske klar, kan det være svært at få en præcis forestil
ling om Scocozzas stillingtagen til den historiske traditions omstridte
spørgsmål.38
Scocozzas udgave af den ældre enevælde adskiller sig ikke fra traditio
nen ved i nævneværdig grad at inkorporere ny forskning. En vis mentali
tetshistorisk og »historie-fra-neden« præference lader sig dog uddrage af
den generelle disposition, men på værkets afsluttende sider sammenfatter
Scocozza udviklingen i mere materialistiske termer. Landbefolkningen
levede hele århundredet igennem »under nogenlunde de samme grund-

37. I det her relevante afsnit er jeg faldet over følgende: Kongeloven forpligtede ikke kun kon
gen på den augsburgske konfession og til at overholde Kongeloven (s. 284), men desuden
til at bevare sin magtfuldkommenhed og - ikke mindst - til at bevare rigel samlet (Konge
loven §§ 26 og 19). Johan Wandals værk De juris regiis er skrevet i 6 »bøger«, ikke 6 bind
(s. 288). Statskollegiet fungerede i perioden 1661-70 ikke som et »overkollegium« (s.
294), og et uformelt gehejmeråd eksisterede allerede under Frederik III. Jacob Worms sa
tiriske latinske disputats Idola Jeroboami havde Uppsala, ikke Lund, som fingeret trykke
sted (s. 314). Niels Steensen konverterede 1667, ikke 1671, til den katolske kirke (s. 343),
og han holdt faktisk offentlige dissektioner i vinteren 1672-73. Den omtalte del af Chris
tian V’s testamente fik kongens underskrift i 1683, ikke 1684 (s. 348).
38. Det er f.eks. i forbindelse med statsomvæltningen 1660 ikke nemt at se, hvordan han stil
ler sig til spørgsmålet om, hvornår tanken om at tilbyde Frederik III arveriget opstod. Der
tages ligeledes heller ikke klart stilling til det omdiskuterede spørgsmål om de politiske og
forfatningsretlige forskydninger i tiden mellem arvehyldningen i oktober 1660 og Enevoldsarveregeringsakten i januar 1661.
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læggende vilkår«. Krigene og det stigende skattetryk hvilede tungt på be
folkningen, og med de store krongodsudlæg efter enevældens indførelse
»blev Danmark storgodsejernes eldorado i et omfang, den gamle adel al
drig i sin vildeste fantasi havde forestillet sig. Og den nye enevældige
statsmaskine forsvarede og sikrede de nye storgodsejere langt bedre end
adelsvælden havde evnet det«. Man mærker her sporene afen forestilling
om absolutismen som feudalismens »indian summer«.39 Dette var dog
overfladefænomener, for Scocozza fortsætter i overensstemmelse med sin
mentalitetshistoriske og socialhistoriske emfase: »For flertallet af befolk
ningen blev 1600-tallet armodens århundrede, et koldt århundrede, hvor
alt frøs til, som sundene og bælterne gjorde det vinter efter vinter. Ingen
hofpragt og intet herligt selskab på herresæderne kunne skjule stilstanden
i landsbyerne og i de fleste af rigets købstæder«. Dette sættes i umiddel
bar sammenhæng med tidens bodskristendom, hvor man bag Scocozzas
ord om »livsens brød« aner »opium for folket«.
Det er svært at forholde sig kritisk til en så heterogen og personlig
præget bog som Scocozzas. Ofte kan man undre sig over, at dette eller
hint ikke er omtalt, og anmelderne har da også anket over den svage
dækning af udenrigspolitikken som f.eks. forholdet til Nederlandene og
til Gottorp.40 I en populær fremstilling må man altid begrænse sig, men
det kan være vanskeligt at se de tilgrundliggende kriterier, med mindre
man selv supplerer med de manglende elementer af en marxistisk hi
storieopfattelse.41 Dette tilsyneladende fravær af overordnede synspunk
ter, interessen for illustrative enkeltskæbner og gode historier kombineret
med den gennemgående moralisme kan virke næsten postmodernistisk,
men er nok snarere udtryk for en falmet marxisme i populariseringens
overmægtige favntag.

39. Rudolf Vierhaus: »Absolutismus«, Ernst Hinrichs (red.): Absolutismus, Frankfurt 1986, s.
35-62, særligt s. 37-50 (oprindelig skrevet til Sowjetsystem und demokratische Gesell
schaft, bd. 1, Freiburg 1966); Perry Anderson: Lineages of the Absolutist State, London
1987, s. 15-42 (oprindelig udgivet 1974). Forestillingen om Danmark som storgodsejernes
eldorado er ikke helt uproblematisk, sådan som Scocozzas egen gennemgang af statsleve
randørernes skæbne viser (s. 278-282). Jf. også Olsen & Askgaard, s. 318-324.
40. F.eks. nævnes den fransk-nederlandske krig 1672-79 ikke i omtalen af skånske krig (s.
296-309). Jf. Knud J.V. Jespersens anmeldelse i Historie. Jyske Samlinger, ny rk. 19,
1991-93, s. 527-530 og Steffen Heibergs i Historisk Tidsskrift, 1992, s. 169-171.
41. Disse elementer finder man derimod i Benito Scocozza: Klassekampen i Danmarks histo
rie. Feudalismen, 2. udg., Kbh. 1977, særligt s. 290-303.
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Knud J. V. Jespersen
Det andet bud på en ny Danmarkshistorie er Knud J.V. Jespersens bind 3
om tiden 1648-1730 i Gyldendals Danmarks historie (Kbh. 1989). Den
adskiller sig fra Fridericias, Fabricius’, Olsen & Askgaards og Scocozzas
Danmarkshistorier ved at være en universitetslærebog, hvor forsknings
diskussionen spiller en central rolle. Værket udmærker sig ved sproglig
klarhed, overskuelighed, en høj grad af pålidelighed42 og et præcist for
muleret teoretisk grundlag, der strukturerer fremstillingen og repræsente
rer et nybrud i forhold til traditionen. Dette teoretiske grundlag er magt
statsteorien, der med inspiration fra ældre tysk absolutismeforskning er
udviklet af Leon Jespersen, Erling Ladewig Petersen og Knud J.V. Jesper
sen.43
Magtstatsteorien kan karakteriseres som en materialistisk, ikke-marxistisk, strukturel forklaringsmodel. I korte træk går teorien ud på, at udvik
lingen inden for militærteknologien (den militære revolution) og de euro
pæiske staters intense rivaliseringer krævede stadig større hære på perma
nent basis (militærstaten). Dette stillede staterne over for finansielle krav,
der sprængte rammerne for den hidtidige finansiering af statsudgifterne
via krongodset (domænestaten). Det blev nødvendigt at gå fra en stats
husholdning baseret på kronens traditionelle indtægter (krongodset, kon
getiende, toldindtægterne) til en finansiering grundet på direkte skatter
(skattestaten). Denne strukturelle tvang begunstigede både militært og ad
ministrativt centralmagten, men udløste også konflikter med lokale og re
gionale interesser.
Selv om magtstatsteorien er ny, har den lighedspunkter med J.A. Fri-

42. Jeg er faldet over følgende faktuelle fejl: Kongelovens fortale nævner i modsætning til
Enevoldsarveregeringsakten ikke undersåtternes taknemlighed med ét ord (s. 181), men
indskrænker sig til at notere den for legitimiteten afgørende »frivillighed«. Kongeloven
foreskriver ingen kroningsceremoni (s. 180, 182), men netop udtrykkelig kun en salving.
Rangforordningen 1679 optoges ikke i Danske Lov (s. 205), men Danske Lov tog selvføl
gelig hensyn til den. Oluf Rosenkrantz udsendte i 1663 ikke skriftet De ordine subditorum
in regno Dan ice (s. 215), men derimod svarskriftet Nobilitatis responsum cid famosum factiosi calumnitoris libellum. Poul Juel, der 1723 intrigerede med Rusland, var ikke gam
meladelig, men en borgerlig plattenslager (s. 317).
43. Leon Jespersen: »1648 - Magtstat eller minimumsstat?«, Leon Jespersen & Asger SvaneKnudsen: Stænder og magtstat. De politiske brydninger i 1648 og 1660, Odense 1989, s.
9-42. Teorien har også været styrende for fremstillingen i Erling Ladewig Petersen: »Fra
standssamfund til rangssamfund 1500-1700«, Dansk socialhistorie, bd. 3, Kbh. 1980. Jf.
også Erling Ladewig Petersen: »1600-tallets kriser i Europa«, Historisk Tidsskrift, 1994, s.
337-349, specielt s. 341-342. Af hensyn til plads og overskuelighed tages her kun hensyn
til Knud J.V. Jespersens »udgave« i hans Danmarks historie, bd. 3: Tiden 1648-1730, Kbh.
1989.
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dericias analyse af de politisk-sociale modsætningsforholds dynamik og
med A.D. Jørgensens betoning af det naturlige og nødvendige i udviklin
gen af en stærk militærstat i kampen mod Sverige.
I modsætning til den ældre tradition opfatter Jespersen ikke enevæl
dens indførelse 1660 som et brud, men blot som en etape i en systemtil
pasning, der fra 1620’erne til 1680’erne forvandlede det dansk-norske
dobbeltmonarki til en magtstat. Udviklingen opfattes som strukturelt be
tinget, ja nærmest nødvendig, eftersom en autokratisk statsmagt som
f.eks. det enevældige kongedømme langt bedre var i stand til at honorere
militærstatens krav end en styreform med stændersk eller aristokratisk islæt som det danske »monarchia mixta«. Udviklingens slutpunkt, magt
staten, defineres som »en statsmagt, som eksisterede i kraft af sig selv og
for sig selv, udenfor og hævet over samfundets stænder«.44 Magtstatens
gradvise opbygning fra 1620’erne af tillægges afgørende forklaringskraft
for hele periodens politiske, administrative og finansielle udvikling.
Handlingsforløbet omkring enevældens indførelse 1660 forklares som
resultatet af en overbudspolitik fra alle stænder. At statsomvæltningen end
te med enevælde, var ikke resultatet af nogen masterplan, men snarere frug
ten »af en dygtig og yderst bevidst udnyttelse af de politiske muligheder, ef
terhånden som de opstod«. Og disse muligheder opstod ifølge Jespersen
virkelig gradvist: først muligheden for arvekongedømme (månedsskiftet
september/oktober), siden muligheden for enevælde (sidst i november).45
Knud J.V. Jespersens nye syn på Danmarkshistorien skyldes ikke i
nævneværdig grad ny forskning i den ældre danske enevælde. Magtstats
teorien er forskningsbaseret, men det er udforskningen af Christian IV’s
tid, der har dannet grundlag for teoriens formulering. Det er gennem dette
overordnede, strukturerende synspunkt, Jespersen adskiller sig fra sine
forgængere. I detaljerne genfindes traditionen tilbage fra Fridericia, be
hørigt justeret i overensstemmelse med nyere forskningsresultater og ret
tet ind efter magtstatsteorien.
For A.D. Jørgensen blev erfaringen af nederlaget 1864 både personligt
og fagligt afgørende. J.A. Fridericias forståelse af den ældre enevælde var
farvet af hans politiske standpunkt (radikal) under provisorietiden. Hvis
man i forhold til magtstatsteorien skulle pege på befrugtende elementer i
samtiden, er det nærliggende at henvise til udfordringen fra 1970’ernes
universitetsmarxisme og koldkrigstidens fastfrosne fronter.

44. Knud J.V. Jespersen 1989, s. 17-21, 174-175, citat s. 18.
45. Knud J.V. Jespersen 1989, s. 158-170.
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Magtstatsteorien honorerer en række af de vigtigste krav, man kan stil
le til en teori: Den er enkel, omfattende og operationel. Spørgsmålet er,
om den også kan falsificeres, eller om dens abstraktionsniveau er for højt.
Det hidtil eneste stort anlagte forsøg på at kritisere magtstatsteorien er
Gunner Linds disputats Hæren og magten i Danmark 1614-1662 (Odense
1994). Linds tese er, at den militære revolution satte den danske adel un
der et voldsomt tilpasningspres. Dette pres truede med at skabe en split
telse i samfundets elite, hvor de fremmede officerer og officerer af bor
gerlig herkomst fremstod som kongens naturlige forbundsfæller mod den
lukkede danske adelstand. Ifølge Lind kulminerede krisen i Christian IV’s
sidste år, og på dette tidspunkt burde enevælden så være indført, hvis
magtstatsteorien skulle »virke«. Det skete imidlertid ikke. Den danske
adel viste i de følgende år en stor tilpasningsevne, og i social og politisk
forstand »erobrede« den hæren. Den splittede elite var ved at vokse sam
men igen, og alt tydede på, at Danmark ville følge Sveriges eksempel,
hvor stærk centralmagt, stor hær, adelsdominans og rigsrådsvælde ikke
var uforenelige størrelser. Når det alligevel gik anderledes i Danmark,
skyldes det ifølge Lind ikke de strukturelle trends, der som nævnt pegede
mod en ny ligevægt og integration, men mere kortsigtede, konjukturelle
udviklingslinjer. Efter den første svenskekrig 1657-58 og under den an
den svenskekrig 1658-60 skabte en række uforudsete og utrolige begiven
heder (rigsmarsk Anders Billes død, Karl X Gustavs togt over bælterne,
Københavns belejring) et markant brud i hærens historie, der afgørende
svækkede den danske adels greb om hæren. Det var dette forhold i for
ening med, at Sverige under Karl XI’s formynderstyrelse ikke længere
havde styrke til at gribe ind i dansk indenrigspolitik, der gjorde det muligt
for Frederik III at kuppe sig til enevælden. Og Frederik III greb chancen.
Selv om Knud J.V. Jespersen var officiel opponent ved forsvaret, tog han
ikke egentlig udfordringen op, men nøjedes med at rekapitulere sit eget
standpunkt.46
Også med hensyn til tolkningen af enevældens indførelse er Jesperserns opfattelse blevet modsagt, ikke så eksplicit og ikke systematisk,
men alligevel. Samme år som Jespersens Danmarkshistorie udkom, fremlagde Asger Svane-Knudsen sin detaljerede analyse af borgerstandens

46. Oppositionen er trykt i Historie, 1995, s. 102-118, Linds opgør med magtstatsteorien dis
kuteres s. 114-117.
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rolle i den politiske proces på stændermødet 1660 frem til dagen for arvehyldningen (13. oktober).47 Her afdækker han ikke kun borgerstandens in
terne splittelser, men giver også ny næring til den gamle teori om, at en
sammensværgelse mellem hoffet og borgerstandens og gejstlighedens le
dere allerede på et tidligt tidspunkt styrede slagets gang. Desværre kom
binerer Svane-Knudsen sine overbevisende analyser af det politiske spil
med en teori om et politisk mord på adelsmanden Christian Ulrik
Steensen, der hos flere anmeldere har draget opmærksomheden bort fra
undersøgelsens øvrige solide resultater. Sammenholder man imidlertid
Svane-Knudsens analyse af perioden før arvehyldningen med nærværen
de forfatters analyser af perioden efter, tegner der sig et billede af en »vil
je til magt«, som aktivt skabte et politisk spillerum og handlemuligheder,
der langt overstiger den af Jespersen skitserede gradvise konjunkturud
nyttelse i harmoni med overordnet strukturel systemtilpasning.48
Ovenfor er magtstatsteorien blevet sat i sammenhæng med universitets
marxisme og koldkrig. Jeg skal være den første til at indrømme, at mit eget
syn på statsomvæltningen 1660 ikke forblev upåvirket af sammenbruddet i
Øst, der fandt sted netop under specialeskrivningen. Det var lærerigt at se,
hvordan strukturer, der syntes støbt i jernbeton og bestemt for evigheden,
til alles overraskelse kunne smuldre bort på ufattelig kort tid. Det fik mig
til at mene, at strukturel tvang ikke til alle tider hviler lige knusende tungt
på menneskene, men at der findes tider og steder, hvor viljens spillerum og dermed politikkens spillerum - er væsentlig større end andre. Efter min
opfattelse er København i efteråret 1660 et sådant tid og sted.
Knud J.V. Jespersen har i øvrigt ved en anden lejlighed givet en supple
rende forklaring på, at enevældens indførelse først kom i 1660: Christian
IV var i kraft af sin opdragelse mentalt set en »herremand i kongeklæder«
og derfor så at sige psykisk ude af stand til at indføre enevælden. Den
tyskorienterede Frederik III led derimod ikke af disse socialiseringsbetin 
gede hæmninger og kunne derfor gribe chancen, da den bød sig.49 Efter
47. Asger Svane-Knudsen: »Borgerstanden og arverigeforslaget på stændermødet 1660«,
Leon Jespersen & Asger Svane-Knudsen: Stænder og magtstat. De politiske brydninger i
1648 og 1660, Odense 1989, s. 77-222.
48. Sebastian Olden-Jørgensen: »Den politiske proces på stændermødet 1660«, Historie.
Jyske Samlinger, ny rk. 20, 1993, s. 44-71; Sebastian Olden-Jørgensen: »Enevoldsarveregeringsakten og Kongeloven. Forfatningsspørgsmålet i Danmark fra oktober 1660 til no
vember 1665«, Historisk Tidsskrift, 1993, s. 295-321; Sebastian Olden-Jørgensen: Poesi
og politik - Lejlighedsdigtningen ved enevældens indførelse 1660, Kbh. 1996, s. 29-58,
107-110.
49. Knud J.V. Jespersen: »Herremand i kongeklæder. Christian IV, rigsrådet og adelen«,
Svend Ellehøj (red.): Christian IV’s verden, Kbh. 1988, s. 123-145.
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min mening eksisterer der et uformidlet gab mellem denne individ-centre
rede, psykologiserende forklaring og magtstatsteoriens strukturelle tvang.
Dette gab kunne udfyldes med mere nuancerede analyser af den sociopolitiske og forfatningsretlige udvikling, men dem er der ikke umiddelbart
plads til i Jespersens håndfaste magtstatsteori.
Sammenfattende må man sige, at magtstatsteorien fremhæver nogle
økonomiske og politiske rammebetingelser, hvis betydning de seneste år
tiers internationale forskning på ny har understreget, og som stillede de
politiske, sociale og kulturelle strukturer under et voldsomt tilpasnings
pres.50 Jeg finder imidlertid ikke, at man ved at identificere dette pres og
kortlægge tilpasningen på det administrativt-politiske og socio-økonomiske plan har forklaret udviklingen. Udfordringen er identificeret, men i
sin nuværende form er magtstatsteorien både for deterministisk og for reduktionistisk. Deterministisk fordi den alt for stærkt underbetoner kon
junkturelle forholds indflydelse over for strukturelle trends. Reduktionistisk fordi en hel række politiske, sociale og kulturelle forhold, der spille
de en vigtig rolle i den tids liv, presses i baggrunden til fordel for »skatte
trykkets historie«. At skattepresset steg, at hær og flåde svulmede, at
statsmagten langsomt løsrev sig fra traditionelle standsbindinger og grad
vist indtog en mere dominerende rolle i samfundet, alt dette kan ikke
nægtes, men når magtstatsteorien tillægges den forklaringskraft, den har i
Jespersens fremstilling, medfører det en markant underbelysning og for
vridning af andre udviklingslinjer.

Konklusion
På grundlag af det ovenfor anførte må man konkludere, at den sidste syn
tese af den ældre danske enevælde på grundlag af en nogenlunde bred
konfrontation med kildematerialet ligger godt 80 år tilbage, eftersom
Knud Fabricius’ forskellige arbejder afspejler resultaterne af hans forsk
ning frem til ca. 1920. Siden er der selvfølgelig skrevet Danmarkshisto
rier, men det nye syn, de har bragt, grunder sig ikke på ny, bred forskning,
men på integration af specialundersøgelser (Askgaard & Olsen), idio-

50. Johannes Kunisch: Staatsverfcissung und Mcichtepolitik. Zur Genese von Staatskonflikten
ini Zeitalter des Absolutismus, Berlin 1979 og - endnu mere pointeret - Johannes Kunisch:
»La guerre - c’est moi! Zum Problem der Staatenkonflikte im Zeitalter des Absolu
tismus«, Zeitschrift flir historische Forschung, 14, 1987, s. 407-438.
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synkrasi (Scocozza) eller ny teorier baseret på forskning i Trediveårskrigens tidsalder (Jespersen).
Som antydet finder jeg ingen af de refererede helhedssyn helt tilfreds
stillende. Metodisk forekommer det mig, at J.A. Fridericia egentlig er
inde på det mest givende spor, når han sammenligner den ældre enevælde
med adelsvældens sidste dage og med tilsvarende regimer i resten af Eu
ropa. Hans politisk betingede foragt for enevælden og vel også den euro
pæiske absolutismeforsknings daværende stade har gjort, at det er blevet
ved ansatser, men Fridericias syn på den ældre danske enevælde er ikke
låst fast i udviklingsmæssige nødvendigheder i stil med Holms teleologi
ske systemopbygning eller Fabricius’ nationalt-organiske udviklingslinje.
Selv om Jespersens magtstatssteori har udenlandsk inspiration, er den
ikke i sit væsen komparativt anlagt, og må man konstatere, at ingen dansk
historiker over en bred front har forsøgt at konfrontere den ældre danske
enevælde med de seneste årtiers europæiske absolutismeforskning. Et en
kelt tysk forsøg må karakteriseres som mislykket.51
Vejen ud af dødvandet synes for det første at bestå i en besindelse på, at
årene efter 1660 faktisk var efterspillet på en revolution. I lighed med an
dre revolutionære regimer fandt den danske enevælde først gradvist sin
form under påvirkning af indre og ydre kræfter. Grundlæggende set er der
dog tale om en konsolideringsfase, hvor de gamle eliter efter bedste evne
neutraliseres, og den erobrede magt befæstes. Konsolidering betyder
imidlertid også opbygning, for alting kræver sin form, og presserende po
litiske opgaver måtte løses. Denne opbygning er dog ikke foregået med
blikket fast rettet mod et præcist aftegnet idealbillede (et »enevældigt sy
stem«), men med nervøse blik i bakspejlet og spejdende blik til siderne.
Ved at tilegne sig denne optik skulle det være muligt at nå til en dybere
forståelse af den tidlige enevældes dilemmaer og valg.
Dette indebærer også nødvendigheden af, at studiet af konsoliderings
processen går komparativt europæisk til værks. Den europæiske absolu
tismeforskning er ikke kommet frem til et fælles teoretisk grundlag med
hensyn til udviklingsfaser eller typologisering. Desto stærkere føles beho-

51. Kersten Krüger: »Absolutismus in Dänemark - ein Modeli flir Begriffsbildung und Typologie«, Ernst Hinrichs (red.): Absolutismus, Frankfurt 1986, s. 65-94 (trykt første gang i
Zeitschrift flir Schleswig-holsteinische Geschichte, 10, 1983, s. 129-148). Desuden bør
nævnes Peter Brandt: »Von der Adelsmonarchie zur königlichen ‘Eingewalt’. Der Umbau
der Ständegesellschaft in der Vorbereitungs- und Friihphase des dänischen Absolutismus«,
Historische Zeitschrift, 250, 1990, s. 33-72. Sidstnævnte er en udmærket forskningsover
sigt på grundlag af magtstatsteorien, men uden egentlig komparativt sigte.
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vet for sammenlignende og sammenlignelige studier, der afdækker væ
sentlige strukturelementer og -problemer med blik for den europæisk
sammenhæng.52
Det siger sig selv, at der ikke består nogen logisk modsætning mellem
hermeneutisk tilegnelse af fortidens horisont og strukturelle forklaringer
med moderne inspiration. Den metodiske forskel er imidlertid betragtelig,
og selv om enhver historiker mere eller mindre benytter begge spor, er
valget også et spørgsmål om personlig tilbøjelighed. Det turde dog være
indlysende, at forskningen som helhed må gå frem ad begge spor.

Udblik - muligheder og grænser for forskningen
Som afslutning på denne kursoriske karakteristik vil jeg anføre nogle
mere essayistiske betragtninger om muligheder og grænser i udforsknin
gen af den ældre danske enevælde. Det siger sig selv, at disse betragtnin
ger ikke gør krav på at være udtømmende, men afspejler personlige ind
tryk og præferencer efter nogle års beskæftigelse med materialet.
Med hensyn til den indenrigspolitiske historie vil enevældens første ti
år under Frederik III nok også i fremtiden ligge hen i et halvmørke, hvor
dulgte kampe anes, men hvor aktørerne kun bliver synlige i glimt, uden at
et sammenhængende mønster kan skelnes klart. Det skyldes den politiske
beslutningsproces’ uformelle karakter. Først under Christian V opbygge
des de bureaukratiske, kildeproducerende og -bevarende strukturer, der
gør en tæt analyse mulig. Det er også først fra Christian V’s tid, at de di
plomatiske kilder når en mængde og karakter, der gør det muligt at kom
binere indenlandske og udenlandske kilder til et sammenhængende møn
ster. En mindre begivenhedsorienteret granskning af de spredte kilder fra
enevældens første tid ville sandsynligvis kunne danne grundlag for en
bedre forståelse af de strukturelle vilkår og udfordringer, som prægede
enevældens allerførste år.
Adminstrationshistorien lider under de samme vanskeligheder som den
indenrigspolitiske historie: Kildematerialet er for periodens første tid me
get fragmentarisk, og mange vigtige afgørelser blev truffet uden om de

52. Heinz Duchhardt: Das Zeitalter des Absolutismus, München 1989, s. 166-171; Ernst Hin
richs: »Zum Stand und Aufgaben gegenwärtiger Absolutismusforschung«, Ernst Hinrichs
(red.): Absolutismus, Frankfurt 1986, s. 7-32; nyeste nyt: Ronald G. Asch & Heinz Duch
hardt (red.): Der Absolutismus - ein Mvthos? Strukturwandel monarcliischer Herrschaft,
Köln 1996.
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formelle bureaukratiske strukturer, der er historikernes vindue. På det finanshistoriske felt er det tvivlsomt, om det er muligt at nå væsentligt fle
re og pålideligere resultater end Carl S. Christiansen.53 Selvfølgelig ville
det være dejligt at få stillet Christiansens materiale op i tabelform, men
det ville ikke hjælpe meget på pålideligheden. F.eks. bygger han ofte på
overslag (budgetter), der jo er notorisk misvisende, fordi de går ud fra, at
kongens embedsmænd fik deres løn udbetalt.54 Desuden ville et realistisk
budget skulle tage hensyn til diverse naturalieydelser, der kun sjældent la
der sig kvantificere. Det er et godt spørgsmål, om selv nok så stor økono
misk indsigt og regnskabsmæssig finesse vil kunne afhjælpe kildemate
rialets svagheder. Under alle omstændigheder vil arbejdsindsatsen være
enorm. I nær fremtid (1998-99) vil en Dansk administrationshistorie i tre
bind se lyset (tiden 1660-1720 dækkes af Gunner Lind). Den er frugten af
et millionprojekt i Statens Humanistiske Forskningsråds regi under ledel
se af Ditlev Tamm og Tim Knudsen, og som sådan er den et typisk udtryk
for det seneste årtis forskningspolitiske trend: Man satser på at få velre
nommerede seniorforskere suppleret med enkelte stipendiater til at skrive
praktiske sammenfatninger af den bestående forskning i stedet for at inve
stere i primærforskning. Men nyttigt bliver det da.
Den ældre enevældes udenrigspolitik har længe været underbelyst, idet
man stort set har måttet støtte sig til de brede Danmarkshistorier suppleret
med Laursens (og Christiansens) indledninger til Danmark-Norges Trak
tater bd. 5-11, der dækker tiden 1651-1700. Her er Carlsbergfondet imid
lertid trådt hjælpende til, og en gruppe velmeriterede historikere under le
delse af Carsten Due-Nielsen, Ole Feldbæk og Nikolaj Petersen vil i de
kommende år udarbejde en Dansk udenrigspolitiks historie i seks bind,
der skal sammenfatte og gennemreflektere den eksisterende viden (plan
lagt udgivet 2001-2004). Senest når dette værks bind om perioden 16481720 (ved Knud J.V. Jespersen) foreligger, vil det stå klart, hvor meget
der endnu mangler på dette felt.
Mens adelens sammensætning og økonomiske forhold har været gen
stand for intensiv forskning, er gejstligheden og borgerstanden blevet no
get forsømt. Johan Jørgensens arbejder om storkøbmændene, Nils G.

53. Carl S. Christiansen: Bidrag til dansk Statshusholdnings Historie under de to første Ene
voldskonger, bd. 1-2, Kbh. 1908-22.
54. Et blik i Skatkammerets besoldningsbog på Rigsarkivet, Rentekammeret 216.153, burde
række.

Den ældre danske enevælde 1660-1730

319

Bartholdys og Knud J.V. Jespersens undersøgelse af forholdet mellem
adel og rang og Leon Jespersens analyse af luksuslovgivningen peger på
socialhistoriske perspektiver, der langt fra er udtømt.55 En bred analyse af
enevældens regulering af offentligheden, der strakte sig langt videre end
rangforordningerne, mangler stadig. Prosopografiske undersøgelser i stil
med Gunner Linds analyse af enevældens embedsmænd i hans bidrag til
ovennævnte administrationshistorie er måske vejen frem til en bedre ka
rakteristik af den tidlige enevældes elite og dens forhold til kongemagt,
regeringsapparat og samfundets økonomiske ressourcer.
Kulturhistorien i bred forstand udgør et lovende, men krævende forsk
ningsfelt. Lovende fordi et stort materiale kun i begrænset grad er blevet
undersøgt ud fra moderne historiske problemstillinger, og fordi en rig,
men også vildtvoksende, international forskning byder sig til som inspira
tionskilde.56 Krævende fordi beskæftigelsen med kilderne kræver evne og
vilje til tværfaglighed i forhold til kunsthistorie, litteraturhistorie, idehi
storie og kirkehistorie.57

55. Nils G. Bartholdy: »Adelsbegrebet under den ældre enevælde«, Historisk Tidsskrift, 12.
rk. 5, 1971, s. 577-648; Knud J.V. Jespersen: »For dyd, tro tjeneste og mandige bedrifter.
De danske ridderordener og enevældens rangdelte samfund«, Mogens Bencard & Tage
Kaarsted (red.): Fra Korsridder til Ridderkors. Elefantordenens og Dannebrogsordenens
historie, Kbh. 1993, s. 57-102; Johan Jørgensen: »Patriciat og enevælde«, Historiske med
delelser om København, 1963, s. 11-62 og 1964, s. 7-89; Johan Jørgensen: Rentemester
Henrik Midler. En studie over enevældens etablering i Danmark, Kbh. 1966; Leon Jesper
sen: »Statuskonsumption og luksuslovgivning i Danmark og Sverige i 1600-tallet - en
skitse«, Sten Åke Nilsson & Margareta Ramsay (red.): 1600-tallets ansikte, Nyhamnsläge
1997, s. 169-195.
56. Peter Burke: The Fabrication of Louis XIV, New Haven 1992; Anthony Pagden (red.): The
Languages of Political Theory in Early-modern Europe, Cambridge 1987; Peter Burke
(red.): New Perspectives on Historical Writing, Cambridge 1991; Sean Wilentz (red.):
Rites of Power. Symbolism, Ritual and Politics since the Middle Ages, Philadelphia 1985;
Lynn Hunt (red.): The New Cultural History, Berkeley 1989; Roy Strong: Art and Power.
Renaissance Festivals 1450-1650, London 1984; Dieter Breuer (red.): Religion und Religiosität im Zeitalter des Barock, Wiesbaden 1995. Bernard Eric Jensens lidt futile polemik
mod kredsen bag Den Jyske Historiker fører derimod ingen steder hen, Bernard Eric
Jensen: »Kulturhistorie - et nyt og bedre helhedsbegreb?«, Historisk Tidsskrift, 1990, s.
83-107.
57. I et par artikler har jeg i al beskedenhed forsøgt at vise, hvilke muligheder der gemmer sig
i det danske materiale: Fortid og Nutid, 1996, s. 3-20 og 1997, s. 239-253.

Debat
National identitet i dansk senmiddelalder?
Af Mette Brønserud Larsen

Dansk historieskrivning har traditionelt
udfoldet sig inden for nationalstatslige
rammer, således også middelalderforsk
ningen.1 Det har imidlertid kun været
diskuteret ganske lidt i dansk forskning,
om indholdet passer til rammen. Inspi
reret af en stor international interesse
for spørgsmålet om det nationales natur
er det dette indlægs formål at søge at af
dække, om det er muligt at tale om en
national identitet i dansk senmiddelal
der.
Dette er ikke uden vanskeligheder
materiale- og fremgangsmæssigt. Sidst
nævnte drejer sig om det rimelige og
mulige i at ville forsøge at begrebslig
gøre fortiden på vore præmisser. Den
oplagte fælde at falde i, er den, at man
læser sin egen tid ind i fortiden og kom
mer frem til et resultat hentet i den ver
den, man aktuelt er omgivet af. I tilfæl
det med det nationale handler det dog i
lige så høj grad om ikke at lukke af for
nogle forståelsesmuligheder ved at lade
sig begrænse af et begrebssæt designet
til vor tid. Helt undslippe disse pro
blemstillinger kan man ganske givet
ikke, men de er her forsøgt imødekom
met ved en indledende gennemgang af
de centrale teoretiske standpunkter, en
gennemgang der samtidig skal tjene
som analyseredskab i undersøgelsens
videre forløb.
Ved et diffust begreb som identitet
byder der sig ikke umiddelbart et oplagt
kildemateriale til, særligt ikke i dansk

middelalder, hvor variationen i kilder
nes art og antal er forholdsvis begræn
set. Det er ligeledes et problem i under
søgelsen af en fælles identitet, at be
folkningen er meget skævt repræsente
ret i kilderne. I det følgende skal der fo
retages nogle nedslag på områder, hvor
man om ikke direkte så indirekte kunne
forvente at finde spor af en forholden
sig til Danmark og sig selv som dansker.
Disse nedslag er først og fremmest en
læsning af Rimkrøniken og en under
søgelse af Knudskulten.
Håbet er, at det vil lykkes at samle de
spredte stumper til en helhed og nå lidt
videre i svaret på, hvad dansk identitet
var i senmiddelalderen.

Hvad er national identitet?
Når man beskæftiger sig med temaer
som national identitet, nation og natio
nalisme, bevæger man sig i et minefelt
af teoretiske diskussioner og definitio
ner. Dermed understreges nødvendighe
den af en begrebsmæssig afklaring som
udgangspunkt for enhver undersøgelse
af disse emner.
Hoveddiskussionen i forskningen om
kring det nationale drejer sig om fæno
menets oprindelse, herunder hvorvidt
man overhovedet kan tale om noget »na
tionalt« i middelalderen. Fronterne i
denne diskussion er traditionelt de så
kaldte »perenialister« over for moderni
sterne.

Debat
Perenialisterne ser nationen som en
størrelse, der har eksisteret stort set til
alle tider. Skærpet til det yderste bety
der det en opfattelse af nationen som
den naturligste organisationsform for
mennesker. Nationen er altså oprinde
lig, på engelsk primordial, hvorfor den
ne opfattelse også benævnes »primordialism«.2
Modernisterne er en stor flok at
skære over en kam, da de står for mange
forskellige teorier og tilgange til nationen/nationalisme. Fælles for dem er, at
de opfatter nationen og nationalismens
fremkomst som værende forbundet med
den moderne verden og de processer,
den står for - opkomsten af den moder
ne bureaukratiske stat, kapitalisme, se
kularisering, massekommunikation osv.
Det er dermed ikke muligt at tale om
nation og nationalisme før omkring
slutningen af det 18. århundrede. I skarp
kontrast til en primordialistisk nations
opfattelse anlægger modernisterne i
stærkere eller svagere grad en instru
mentalistisk opfattelse af nationen, iføl
ge hvilken nationstænkningen er kon
strueret med det formål at legitimere en
elites magt i massernes navn.3 Nationen
får således status af en til lejligheden
opfundet myte.
En hovedeksponent for modernister
ne er Benedict Anderson. Andersons
definition af begrebet nation er, som tit
len på hans hovedværk afslører, at en
nation er et »forestillet fællesskab«.4
Forestillet, fordi det er et fællesskab
større end den direkte individuelle erfa
ring, men stadig et bevidst fællesskab
klart afgrænset i folkets bevidsthed.3
Anderson pointerer, at alle større fælles
skaber er forestillede, og man skal der
for se på måden, et sådant fællesskab
forestilles på, for at definere det som en
nation. I den forbindelse opstilles tre
nøgleord: afgrænsning, suverænitet og
fællesskab. Afgrænsning betyder, at en
nation er sammenlignelig med et be
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stemt territorium. En nation vil ikke
som et imperium brede sig over nye og
fjerntliggende landområder. Grænserne
er ikke tilfældige, men opfattes som
værende naturlige og sammenfaldende
med folket og sproget. I suveræniteten
ligger, at nationen som statsprincip har
løsrevet sig fra ideen om at være givet
af Gud. Nationen, der som ide ifølge
Anderson er barn af oplysningstiden, vil
manifestere sig som fri. Fællesskabet er
centralt i og med, at det bibringer natio
nen en horisontal struktur; den opleves
som et broderskab, hvor alle er lige uanset de faktiske forhold. Den yderste
konsekvens af dette fællesskab er viljen
til at dø for nationen.6
Benedict Anderson mener ikke, at
denne definition er forligelig med de
præ-moderne samfund og i særdeleshed
ikke med den før-reformatoriske mid
delalder. Ifølge Andersons historieop
fattelse består verden af en række kul
tursystemer, og i middelalderen var kul
tursystemet religiøst og dynastisk. I det
dynastiske politiske system legitimeres
»lederen« af Gud - ikke af borgerne.
Den middelalderlige stat er derfor ikke
suveræn som en nation. Borgerne er un
dersåtter, hvilket understreger samfun
dets vertikale struktur i skrap kontrast
til nationens horisontale fællesskab. At
borgerne ikke udgør et folk i betydnin
gen nation, ses bl.a. ved, at en konge
uden videre kunne føre to folk sammen
under et rige, fx gennem de hyppigt fo
rekommende strategiske ægteskaber.
Først og fremmest var det herskende
kultursystem dog religiøst, for Europas
vedkommende altså kristent. Latin spil
ler her en afgørende rolle, da det er her
igennem, at den religiøse kultur repræ
senteres. Latin var sandhedssproget, si
ger Anderson, hvilket vil sige, at det var
en direkte og hellig afspejling af virke
ligheden. Tegnene var ikke tilfældige,
og de hellige skrifter kunne derfor ikke
umiddelbart oversættes. Latin havde på
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den måde monopol på sandheden og var
dermed bærer af den overlegne og
grænseoverskridende kristne kultur. Det
te er vigtigt i Andersons argumentation,
for nationalisme er i hans optik ligele
des en kultur og ikke en ideologi. Når
det nationale kultursystem vinder frem,
hænger det netop snævert sammen med,
at latin og den hertil knyttede kultur
svækkes. Svækkelsen begynder for al
vor efter reformationen, hvor Biblen
oversættes til lokalsprog. Kulturskiftet
væk fra det latinske hegemoni accelere
rer for alvor med den såkaldte »bog
trykningskapitalisme« (print capitalism),
igennem hvilken der bliver mulighed og
interesse for at »gøre lokalsprogene til
skæbne«.7 Nationalsprogene ligger på et
niveau under latin, men samtidig over
dialekter, og da de nye sprog bliver cen
trale i opbygningen af de nye bureau
kratiske stater, er grobunden for en ny
enhed, nationalstaten, på vej til at blive
skabt. Den bygger på helt andre værdier
og principper end de middelalderlige.
Anderson daterer konkret nationernes
opkomst til at være i tidsrummet 17781838 i kølvandet på den franske revolu
tion og den amerikanske frihedskamp.8
Den første nation, der herefter kunne
tjene som rollemodel og forbillede for
andre, var ifølge Anderson USA.9
Den kritik, der rettes mod Anderson
og de øvrige modernister, går på, at
skellet mellem den traditionelle og den
moderne verden overdrives, og at deres
syn på den ikke-moderne verden er for
unuanceret. Især middelalderen frem
stilles ofte som værende en homogen
verden, hvor religionen er den enerå
dende kultur med et meget simplificeret
verdenssyn til følge.10 Som eksponent
for denne kritik skal jeg i det følgende
drage Adrian Hastings frem.
I sin bog The Construction of Nation
hood søger Hastings at påvise, at det
middelalderlige England var at betegne
som en nation. Hastings er ikke »pri
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mordial ist«; hans ærinde er ikke at føre
bevis for, at England eller andre lande
har eksisteret som naturlige enheder til
alle tider, men han tager afstand fra mo
dernisterne og deres syn på nationen
som en moderne konstruktion.11 Helt
modsat Anderson mener Hastings ikke,
at et kristent verdenssyn og nations
tænkning udelukker hinanden. Tvært
imod finder han nationens idegrundlag i
Biblen og påviser, hvordan begrebet i
middelalderlige engelske bibelskrifter
anvendes i overensstemmelse med vor
forståelse af ordet.12
Hastings hovedtese er, at nationer ud
vikler sig ud fra såkaldte »etniciteter«,
en teori formuleret af en anden nationa
lismeforsker, A.D. Smith. En etnicitet
er ifølge Hastings et folk med fælles talt
sprog og kulturel identitet.13 Smiths de
finition er mere specifik, en »ethnie«,
som han taler om, er et kulturelt fælles
skab fokuseret på en bevidsthed om fæl
les ophav, myter og historie. Derudover
har en »ethnie« objektive fælles kende
tegn såsom religion, sprog, visse institu
tioner osv. Gruppen må også have en fo
restilling om, at den er eller burde være
tilknyttet et bestemt territorium.14 Det er
vigtigt, at »ethnie«-begrebet ikke for
stås i racemæssige termer. Det fælles
ophav er ikke et biologisk faktum, men
en subjektiv opfattelse, der legitimerer
en identitet. En etnisk gruppe udvikler
sig langt fra i alle tilfælde til en nation.
Det er Hastings tese, at transformatio
nen først og fremmest beror på, at etnicitetens mundtlige sprog bliver skriftligt
og dermed fikseret. Et skriftligt sprog er
stabilt og virker identitetsskabende i og
med, at det både forbinder folk, der be
nytter sig af det, og afgrænser denne
gruppe udadtil. Et skriftligt nationalt
sprog viser sig ofte først i forbindelse
med bibeloversættelser, og når det også
benyttes som administrations- og lov
givningssprog, i folkelitteratur m.m.,
har det dannet grundlag for en ny enhed,
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nationen.15 Andre faktorer indvirker og
så på nationalbevidstheden, bl.a. ude
frakommende pres og muligheden for
en statsdannelse, selv om Hastings un
derstreger, at en nation ikke på dette tid
lige stadium nødvendigvis er sammen
faldende med en stat og omvendt.16
Hastings definerer en nation som ad
skillende sig fra en etnicitet ved at være
et langt mere selvbevidst fællesskab,
der enten har eller føler sig berettiget til
politisk og kulturel autonomi forbundet
med et specifikt territorium. Nationen
er et horisontalt struktureret samfund,
hvor den fælles identitet binder folk
sammen - i modsætning til et vertikalt
struktureret samfund, der er baseret på
loyalitet mod den ledende person/gruppe. I en nation er den fælles identitet
altså en vigtigere sammenholdende fak
tor end fx statsmagten.17
A.D. Smith, som Hastings bygger på,
vil også godt være med til at karakteri
sere etniske grupper som nationens for
løbere, og han er dermed heller ikke af
visende over for, at den nationale identi
tet har rødder i middelalderen. Hans na
tionsdefinition placerer imidlertid nati
onen i nyere tid, idet han definerer en
nation på følgende måde: »A named,
human population sharing a historie ter
ritory, common myths and historical
memories, a mass, public culture, a
common economy and common legal
rights and duties for all members«.18
En nation bygger på etnicitetens kul
turfællesskab, men den behøver også et
bestemt territorium og et politisk/økonomisk fællesskab, der bygger på lige
rettigheder og pligter. Smiths hoved
konklusion er, at nationen med alle dens
facetter indeholder flere elementer, som
man først kender i moderne tid, selv om
den trækker på forestillinger om og ele
menter fra fællesskaber, der har eksiste
ret langt tilbage i tiden.
Vi kan konstatere, at der er markante
forskelle i opfattelsen af, hvad en nation
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og national identitet er, og som følge
heraf, hvornår man kan tale om noget
nationalt. På trods af forskellene er det
på baggrund af de tre her præsenterede
indgangsvinkler muligt at opstille nogle
nationale kategorier:
En etnicitet er en gruppe, der først og
fremmest definerer sig selv subjektivt
ved hjælp af historisk-kulturelle argu
menter, men desuden er det nødvendigt
for etniciteten med objektive adskillen
de elementer i forhold til omverdenen,
fx sprogligt. For at tale om en nation
kræves tillige et fast territorium og soci
al, politisk og økonomisk organisation
og en horisontal samfundsstruktur. Na
tionen må ikke forveksles med natio
nalstaten med dens nationalisme, der
bygger på en forestilling om, at en na
tions grænser naturligt er sammenfal
dende med statens grænser. Den er af
gjort et 1800-tals fænomen.
De tre udskilte og alligevel sammen
hængende fællesskabsformer har det til
fælles, at de alle er mere end strengt po
litiske former for statsorganisation. Sna
rere repræsenterer de en mangefacette
ret opfattelse af samfundets sammen
hæng, som ikke er selvfølgelig og na
turlig, men som behøver repræsentation
og bevidsthed for at eksistere. Det er
denne bevidsthed, der er den nationale
eller etniske identitet.

Den danske diskussion
Nyere dansk historieskrivning synes at
bygge på den modernistiske antagelse,
at nationen og national identitet hører
hjemme i det 18. århundrede og altså
ikke vedkommer middelalderen. Det er
en antagelse, der mest markant kommer
til udtryk i den af Ole Feldbæk redige
rede Dansk identitetshistorie fra 1991,
der lader 1700-tallet være det kronolo
giske udgangspunkt, »ud fra en anta
gelse om, at national identitet først på
det tidspunkt bliver et anliggende for
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samfundsgrupper uden for magthaver
nes kreds«.19 Af samme Feldbæk kan
man i antologien The Birth of Identities
fra 1996 læse en artikel, der meget
kortfattet og uden henvisninger åbner
mulighed for, at man alligevel godt kan
tale om en form for national identitet i
middelalderen. Feldbæks tese går dog
ud på, at national identitet kun er at
spore hos en meget begrænset sam
fundselite, der bruger danskheden til le
gitimation af privilegier.20
Troels Dahlerup har ligeledes for ny
lig forfattet en artikel om emnet. Med
hensyn til middelalderen argumenterer
Dahlerup for, at danskerne har været na
tionalt bevidste, men denne bevidsthed
trænger først op til overfladen og kom
mer direkte til udtryk, når landet er tru
et. Det naturlige eksempel er holstener
vældet i 1300-tallet, hvorfra digtet »Do
lorosa Dacia«, som i rørende stil begræ
der landets skæbne, stammer. For den
egentlige senmiddelalders vedkommen
de erkender Dahlerup, at kilderne er ret
tavse i besyngelse af den nationale iden
titet, et forhold, der er helt modsat Sve
rige, hvor man oplever en national blom
string. Med bemærkningen »such a
thing is of course totally un-Danish, as
there is no need to convince Danes of
their Danishness«, tolker Dahlerup kil
detavsheden i retning af, at danskerne
ikke havde behov for nationale manifes
tationer, da danskheden ikke var truet
og i øvrigt også var en selvfølgelighed.21
Kan Danmark i senmiddelalderen be
tegnes som en nation, og følte dansker
ne sig som del af en sådan? Analysen i
det følgende er i overensstemmelse med
teoriafsnittet inddelt i en afklaring af
objektive og subjektive kriterier. Objek
tive kriterier vil sige forhold, der ikke
umiddelbart kræver menneskelig fore
stilling for at eksistere. De subjektive
elementer betegner det, man ikke kan se
med det blotte øje - forestillinger om
historie, ophav, tilhørsforhold osv.
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Objektive kriterier: religion, sprog
og samfund
Religion er en forholdsvis ukompliceret
faktor at tage stilling til for Danmarks
vedkommende. Kristendommen var et
indiskutabelt vilkår gældende for hele
befolkningen, høj som lav. Forholdet til
kristendommen har muligvis varieret
fra bonde til biskop, men ikke på en
måde, der har skabt enklaver i befolk
ningen. Udadtil har kristendommen dog
ikke afgrænset Danmark, for naboerne
var på det felt i samme båd.
Sprog er et vigtigt identitetsskabende
element. Ifølge Hastings er sproget og
dets skriftliggørelse den afgørende fak
tor i etniciteternes mulighed for at ud
vikle sig til nationer. Dansk har eksiste
ret i en eller anden form siden runeind
skrifterne. Med kristendommens ind
førelse blev latin dog anvendt som
skriftsprog både i officielle dokumenter
og i litterære værker som krønikerne og
Saxos Gesta Danorum. I sammenhæng
med den betydelige indvandring af ty
ske købmænd, håndværkere og adel
blev plattysk ligeledes benyttet flittigt
som dokumentsprog i perioden 13251425. I senmiddelalderen begynder det
te billede at ændre sig. Det første doku
ment på dansk fremkommer i 1371 og
under dronning Margrete styrkes udvik
lingen for alvor.22 Fra og med 1396-forordningen udstedes alle love på dansk,
og omkring 1425 er dansk blevet det
helt dominerende diplomsprog.23
Udviklingen betød ikke i første om
gang, at man pludselig havde et homo
gent dansk sprog. Det skriftlige danske
sprog, der nu anvendtes i diplomer, var
tæt knyttet til hoffet og centraladmini
strationen, og den sproglige ensartethed
her var ikke lige så udpræget inden for
anden litteratur.24 I modsætning til høj
middelalderen var der i senmiddelalde
ren ikke den store hjemlige litterære
produktion, bl.a. stoppede krønikeskriv-
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ningen, men til gengæld blev flere
udenlandske værker oversat til dansk.
Det drejer sig bl.a. om forskellige reli
giøse tekster og bibeluddrag, populær
naturvidenskab, ridderfortællinger m.m.
Rimkrøniken, som vi vender tilbage til,
er et eksempel på dansk forfattet og
dansksproget litteratur fra perioden.
Først med bogtrykkerkunstens indtog i
København i slutningen af det 15. år
hundrede blev det danske sprog fastere i
sin form og kvalitativt forbedret igen
nem et stadig større ordforråd, så selv
om sproget især mundtligt var præget af
dialekter og andre variationer, må det
være rimeligt i overensstemmelse med
Hastings’ fordring at sige, at dansk i
senmiddelalderen var et sprog, der tal
tes af en gruppe over det lokale plan, og
som adskilte sig fra nabosprogene, og
dermed kunne anvendes til national iden
tifikation.
Et interessant eksempel finder man i
forbindelse med Erik af Pommerns
kamp for Sønderjylland. De holstenske
grever gjorde i 1400-tallets begyndelse
krav på Sønderjylland, hvilket Erik af
Pommern naturligvis afviste. Spørgs
målet skulle afklares juridisk, og kardi
nalpunktet i striden var, hvorvidt Sles
vig var et arvelen og dermed ville tilfal
de holstenerne, eller om Slesvig, som
Erik hævdede, var en del af det danske
rige, inden for hvilket arvelen ikke
fandtes.25 Sagen blev afgjort til dansker
nes fordel af den tyske kejser Sigis
mund i 1424, og Eriks argumenter, som
bliver fremført både ved et voldgiftsmø
de på Femern i 1421 og i 1424 ved den
tyske kejsers ret, er interessante i denne
sammenhæng. Af akterne fra Femernmødet citeres her i Huitfeldts oversæt
telse: Sønderjylland tilhører med rette
Danmark, »hvilket deraf er at bevise at
de udi Sønderjylland bruger dansk ret
og haver den holdt siden loven gjordes.
For det andet at alle gamle privilegier
som kapitlet og Guds hus haver til Sles
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vig, Ribe, Haderslev dem haver rigets
konger udgivet. Ligeledes er købstædernes privilegier givne af den danske
konge. For det tredie da ved man hvor
grænserne er at Danmark og Holsten
skilles ad, det er jo deres sprog. Sproget
udi Sønderjylland er dansk på denne
dag...«.26 At Erik bruger sproget som ar
gument, viser, at man har været bevidst
om sproget som noget kendetegnende
for landets indbyggere, som noget der
adskilte danskere fra tyskere, og som
derfor kunne bruges som argument for,
at sønderjyderne var danske. Der anty
des altså en forbindelse mellem sprog
og identitet. Hvorvidt man var bevidst
om sproget som noget særegent for det
danske rige i de bredere lag af befolk
ningen, er derimod svært at svare på.
Senmiddelalderens samfund er en
svær størrelse at redegøre for på meget
lidt plads. På trods af en styrket konge
magt og en tiltagende rigslovgivning
under Valdemar Atterdag og dronning
Margrete, kan man endnu ikke betragte
Danmark som en homogen, centralise
ret stat. Loyaliteten har i mange sam
menhænge været rettet mod forskellige
instanser: bystyre, kirke eller godsejer,
og ikke mod et horisontalt fællesskab.
Omkring lovgivningen kan man konsta
tere, bl.a. i ovennævnte eksempel fra
Erik af Pommerns styre, at Danmark af
grænser sig udadtil med retten som ar
gument. Det bekræftes i unionsbrevet,
hvor der står, at de tre nordiske lande
indgår i en union, men beholder hver sin
lov og ret.27

Subjektive kriterier: forestillinger
om historie, ophav og tilhørsfor
hold
Centralt i opbygningen af en fælles
identitet står den subjektive forestilling
om et fælles ophav eller i det mindste en
fælles historie. Danmark får tidligt en
sådan historieskrivning med Saxos store
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værk om danernes bedrifter fra omkring
år 1200. Der er ikke meget berettende
materiale fra senmiddelalderen, men
der er dog undtagelser, og en af disse er
Rimkrøniken.
Der har blandt forskerne hersket delte
meninger om Rimkrønikens oprindelse
- både med hensyn til tid og forfatter.
Diskussionen har drejet sig om, hvorvidt
krøniken er forfattet af en eller flere per
soner, og om, over hvor lang tid den er
blevet skrevet. Sikkert er det dog, at den
er fra senmiddelalderen, og at den stam
mer fra Sorø kloster, hvor munkene hav
de fået betroet »at digte om fædrelandets
historie«.28 Rimkrøniken bygger hoved
sageligt på Saxokompendiet og Rydannalerne både med hensyn til materiale
og tradition, men den adskiller sig stilis
tisk ved at være skrevet i monologform:
De enkelte konger fortæller selv deres
historie - og naturligvis på rim. Der er
bevaret flere forskellige tryk eller frag
menter af krøniken, men i denne sam
menhæng benyttes udelukkende det
såkaldte Ghementryk fra 1495.
Formålet med den følgende under
søgelse er at finde ud af, hvad krøniken
afslører omkring dansk identitet. Krøni
ken tages her som et udtryk for en offi
ciel holdning til Danmark i senmiddel
alderen, og værket læses i sin helhed
som sådan, idet det er forfattet inden for
en relativt kort periode, og der ikke sy
nes at ske en udvikling over tid i krøni
kens forhold til de centrale begreber.
Rimkrøniken er traditionelt blevet
læst som en national manifestation; i
Helge Thodbergs indledning står såle
des, at værkets ånd er en »lige betoning
af det kirkelige og det nationale«.29 De
centrale begreber for den følgende gen
nemgang af Rimkrønikken er Danmark,
danskerne, kongerne - alt hvad der kan
ses i en mulig national diskurs.
Rammen om Rimkrøniken er utvety
digt dansk, idet den, som der står skre
vet i fortalen, vil berette om de danske
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konger. Ordet Danmark optræder 242
gange igennem krøniken, hvilket svarer
til, at der gennemsnitligt står »Dan
mark« i hver 21. linie. Ordet »danske«
optræder endnu hyppigere, så alt i alt
bliver man ret massivt mindet om »det
danske«. Men hvordan indgår Danmark
og det danske i teksten, hvad er Dan
mark, og hvem repræsenterer det?
Territorielt defineres Danmark i over
ensstemmelse med virkeligheden ikke
som en fast størrelse, men som det land,
hovedpersonerne, kongerne, gennem ti
den har kontrol over. Der er intet i Rim
krøniken, der taler for en opfattelse af,
at Danmark naturligt ligger, hvor det
gør, eller burde indbefatte så og så me
get land, altså en legitimering af landet
som en fast enhed. I den første monolog
fortæller kong Humble om sin søn Dan,
som landet er opkaldt efter, og her er
måske en beskrivelse af, hvad man kun
ne kalde kernelandet: »Saa hylde the
hannum for en forman och neffndæ theris land saa allæ aff dan/Som ære iutland bode frysland oc fyn/siæland skone
halland oc møen/laaland langeland oc
faister meth/och manghe smaaland som
liggæ ther weth...«.30 Derudover følger
vi kongernes erobringer og tab af land
og altså rigets skiftende grænser og
størrelse.
Hvem udgør Danmark ifølge Rim
krøniken? Den naturlige hovedperson er
kongen. I monologerne indgår ofte se
kvenser som »Tha jeg hade danmarks
rigæ foth...« eller »Da jeg Danmarks
krone bar...«, og i øvrigt oplever man
hyppigt, at kongen regerer, forsvarer, er
til gavn for Danmark osv. Derudover
indgår i krøniken de danske mænd. De
res vigtigste funktion er gennemgående
at levere mandat til at sikre en konge
kronen eller direkte at betro kongen ri
get. Der er ingen tvivl om, at det er stormændene, de der senere betegnes adíen,
der menes med de danske mænd. De
øvrige danskere i de lavere hierarkier
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spiller ikke nogen rolle i Rimkrøniken.
En gang nævnes de i indledningen til en
monolog, hvor der ofte lægges ud med
nogle generelle betragtninger om den
gode kongegerning, og hos kong Skjold
lyder det således: »The bør hwer koning
at haffue til sedh/beskerme syne land
och holdhæ fred/Och Wide och gøre syn
almw gaffn/ffor hwilkæ han ber sit koningæ naffn/Iegh ælgstæ mit rigæs gode
men/iegh halp och trøste them hwer oc
en/Fattigæ folk giorde ieg och soo/thi
mwnne the meg wel med allæ goo«.31
Sentensen her taler om et samfund,
der udgør et fællesskab og en helhed, og
antyder et ideal om en regerende konge
til gavn for landets samlede befolkning.
En sådan sentens må dog læses som et
ideal eller som en beskrivelse af den
gode konge; man kan ikke tage det til
indtægt som en præcis afspejling af de
sociale strukturer i det danske samfund.
Tværtimod kan man konstatere, at den
overvejende tendens i Rimkrønikens
fremstilling af et dansk fællesskab ikke
lægger nævneværdig vægt på at inddra
ge samfundet i sin helhed. Og når »fol
ket« ikke er bragt på banen, fremstår der
en meget tæt forbindelse mellem Dan
mark og kongen, så tæt at man tilnær
melsesvis kan opfatte Danmark og kon
gen eller kongeinstitutionen som en og
samme ting. Dette kommer bl.a. til ud
tryk på et tidspunkt, hvor Danmark er
uden kongeslægt: »Ther konninghe
slæcht Wor slawen dødh, tha wore
danskæ i fare og nødh...«.32 Fokuserin
gen på kongen hænger delvis sammen
med Rimkrønikens form, hvor det er
kongerne, der fortæller historien, og der
for er de naturligt i centrum, men at kon
gens forhold til folket stort set ikke ind
går, viser, at dansk ikke er noget, kongen
er i kraft af at tilhøre et nationalt fælles
skab, men i stedet noget man er, når man
hører under den danske konge. Kongen
får sin autoritet fra Gud, ikke fra folket.
Det er således heller ikke først og frem
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mest danskeres og Danmarks dyder,
Rimkrøniken besynger, men kongens.
Sammenfattende om den danske
identitet, der kommer til udtryk i Rim
krøniken, kan man sige, at den er snæ
vert bundet op på en dynastisk traditi
on. Som historieværk skaber krøniken
en forestilling om, at danskere og Dan
mark kan føres langt tilbage i tiden tilbage til Biblen faktisk.33 Hermed er der
skabt en kontinuitet, måske ligefrem et
oprindelighedselement, i danskheden,
selv om det er en forestillet kontinuitet
både biologisk og territorielt. Samtidig
indeholder krøniken en afgrænsning
udadtil i form af en masse sammenstød
med især Sverige og Tyskland. Rim
krøniken indeholder alle de klassiske
elementer, der kendetegner etnicitetens
kulturfællesskab, men at den er så fo
kuseret på det dynastiske element, at
den lader den brede befolkning ude af
billedet, og at den ikke definerer dansk
som et kvalitativt begreb med en betyd
ning i sig selv, gør det problematisk at
opfatte den som et udtryk for national
identitet.
Helgendyrkelse var et populært indslag
i middelalderen. Derfor kunne man for
mode, at man gennem en undersøgelse
af helgendyrkelsen kunne få en del af
befolkningen i tale, som i middelalder
kilderne normalt er tavse. Formodnin
gen om, at en national identitet kan
komme til udtryk gennem helgendyr
kelse, ses især i Norge og specielt Sveri
ge, hvor rigshelgenerne Olav og Erik
nyder stor popularitet.
Olav er en af Nordens ældste og mest
dyrkede helgener, og han er den første
kongehelgen i Skandinavien og bliver
på den måde model for Danmarks Knud
og Sveriges Erik, der snart følger efter.
Olavs tidlige fremkomst betyder, at han
i starten særligt spiller en rolle som for
midler mellem hedensk kultur og den
nye kristendom. I det 12. århundrede,
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da Norge blev en selvstændig kirkepro
vins med Nidaros som hovedsæde, vok
sede dyrkelsen af Olav, og hans politi
ske stilling som rigshelgen blev under
streget.34 At dømme ud fra afbildninger,
liturgi, mirakelberetninger m.m. var
Olav dyrket gennem hele middelalde
ren. Senmiddelalderen udskiller sig ved,
at Olav afbilledes som kriger og ofte
sammen med Knud og Erik.3:>
Kong Erik dræbes i Sverige i 1160 af
en dansk prins, og allerede i 1198 har
man optegnelser, hvor han indgår som
helgen. Dyrkelsen af Erik har hele tiden
været stærkt forbundet med rigets inte
resser, og det kan derfor ikke overraske,
at dyrkelsen af ham topper i senmiddel
alderen omkring 1430’ernes oprør mod
det danske unionsstyre. Det er et fak
tum, at Erikskulten, aflæst på mængden
af kalkmalerier, blomstrer i disse år. Li
geledes optræder Erik nu på rigsrådets
stempel, domkirken i Uppsala indvies i
1435 bl.a. til ham, Eriksgilder stiftes, og
i officielle dokumenter anvendes for
muleringen »med Gud og Skt. Erik«
hyppigt.36 Peter Reinholdsson tolker det
te som, at rigsrådet i Sverige i en situa
tion uden konge bruger Skt. Erik som
legitimeringsgrundlag. Hvor kongen tid
ligere var symbol på riget og loyalitets
objekt, skulle riget nu i sig selv være
målet for loyalitet, og det blev altså med
Erik den Hellige som symbol.37
I lyset af de norske og svenske helgenkulte omkring Olav og Erik skal
kulten omkring Knud den Hellige i
Danmark nu være genstand for under
søgelse.
Danmarks rigshelgen, Knud den Hel
lige, blev myrdet i Skt. Albani kirke i
Odense i 1086 og blev kanoniseret af
paven i 1100. En Knudslegende (passio)
blev tidligt forfattet, men det er mun
kens Ælnoths legende om Knud fra
1122, der er den mest kendte. Knud fej
res i 11 -1200-tallet i flere dødebøger,
hvor han nævnes under den 10. juli -
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hans dødsdag (passionsdagen). I sen
middelalderen trykkes breviarer og mis
saler, og i Odense kan man således se, at
Knud fejredes både på translationsda
gen (kanoniseringen 19. april) og pas
sionsdagen 10. juli samt den følgende
uge. I breviarerne fra Lund, Roskilde,
Slesvig og Århus fejres passionsdagen
samt den følgende uge. Derudover er
Knud opført i billedkalendere og enkel
te bønnebøger.38 Bl.a. dette materiale
har Thelma Jexlev brugt i sin under
søgelse af dateringshelgener. Fra om
kring år 1300 begyndte man at datere li
turgisk i stedet for romersk, hvilket vil
sige, at man betegnede navne på dagene
med helgennavne i stedet for tal. Thel
ma Jexlev har gennemgået breve, kalen
dere m.m. fra middelalderen i en under
søgelse af, hvilke helgener man datere
de efter i Norden. Der er optegnelse på
over 20 helgener, herunder Knud den
Hellige.39
Thelma Jexlevs tal viser en tendens,
der må siges ret tydeligt at pege på, at
Knud som dateringshelgen bliver benyt
tet i hele 1400-tallet, med overvægt i
århundredets sidste halvdel, og begyn
delsen af 1500-tallet. Adskillige andre
helgener er benyttet oftere end Knud,
men Knud er den hyppigst benyttede
danske helgen.
Til brugen af Knud som dateringshel
gen kommer en række afbildninger.40 På
kalkmaleri er Knud med sikkerhed kun
afbildet et sted i det nuværende Dan
mark, i Skive gamle kirke på et billede
fra 1522. Derudover er Knud afbildet i
Fødselskirken i Bethlehem 1150-1200,
Dädesjö kirke i Småland, Sverige 11751200 og i syv kirker i Skåne i tidsrum
met 1430-1522. På de sikre afbildninger
af Knud identificeres han af en ind
skrift. Sandsynlige afbildninger af
Knud i kalkmalerier bærer ingen ind
skrift, men identificeres enten ved, at
Knud optræder sammen med Olav og
Erik, hvilket er hyppigt forekommende,
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eller ved hans attributter, som er sværd
og skjold eller oftere rigsæble og strids
økse.41 Et sådant maleri findes i et kapel
i Roskilde domkirke malet i 1460’erne,
i fire kirker i Skåne fra perioden 14301500 og i en enkelt kirke i Finland fra
1510-20. Om disse 16 kalkmalerier kan
man bemærke, at billederne fra Bethle
hem og Dädesjö skiller sig ud tids
mæssigt og geografisk. De resterende
14 billeder er fra 1430-1522 og er cen
treret omkring Østdanmark på nær bil
ledet fra Skive og det fra Finland.
Ud over på kalkmalerier er der tre
sikre afbildninger af Knud, en træskulp
tur fra Finland fra 1400, en kannikestol i
Roskilde domkirke fra 1420 og en bial
tertavle i Skt. Peders kirke i Næstved fra
1500. Derudover er der sandsynlige af
bildninger af Knud på altertavlerne i
Århus domkirke (1479), i Sakskøbing
kirke (1500) og i Nørholm kirke (151030). Disse afbildninger følger den sam
me tidsmæssige tendens som kalkmale
rierne, da de ligeledes er udfærdiget i
14- og 1500-tallet; geografisk er bille
det lidt mere spredt.
Ser man på motiverne i de i alt 22 af
bildninger kan man se, at Knud stort set
altid afbi Ides med krone og som regel
også andre kongeattributter, hvilket un
derstreger hans status som rigshelgen.
På altertavlen i Nørholm og på kannikestolene i Roskilde optræder Knud med
det danske rigsvåben, altså en dansk
rigshelgen. På 8 af kalkmalerierne, alle
fra Skåne, optræder Knud sammen med
Olav og Erik, i et tilfælde kun med Erik
og i 6 tilfælde med Olav; tilbage bliver
7 tilfælde, hvor Knud afbildes alene.
Heraf er det ene kalkmaleriet fra Däde
sjö, et andet fra Fulltofta, et træskærer
arbejde fra Finland og resten fra det nu
værende Danmark.
Et interessant aspekt omkring afbild
ningerne er, hvem der bestemte, at de
skulle udføres. Det er desværre et meget
vanskeligt spørgsmål at besvare, men
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man har dog nogle oplysninger. Kannikestolene fra Roskilde og altertavlerne
fra Århus domkirke og Nørholm kirke er
udført på initiativ af henholdsvis Jens
Andersen (Lodehat), Jens Iversen (Lan
ge) og Jens Andersen Beldenak, tre
magtfulde bisper med tætte forbindelser
til kongen. Kalkmaleriet i Roskilde dom
kirke er placeret i et kapel bestilt af Chri
stian 1. som gravkapel. I Skive gamle kir
ke har man fundet påmalede våbenskjol
de fra slægterne Høg og Reberg: Niels
Høg var lensmand på Skivehus på det
tidspunkt, hvor kalkmaleriet blev udført.
Af øvrige vidnesbyrd om dyrkelse af
Knud skal nævnes Knudsgilderne. De
havde oprindeligt Knud Lavard som
skytshelgen, men omkring år 1300 blev
skytshelgenen imidlertid i visse tilfælde
ændret til at være Knud den Hellige.42
Motivet bag ændringen er svært at opnå
klarhed over, men om ikke andet må det
afsløre en fornyet interesse for Skt.
Knud konge.
Det kan ligeledes være af en vis be
tydning at spørge, hvor man ikke finder
vidnesbyrd om en dyrkelse af Knud.
Her er det påfaldende så få overleverin
ger af Knuds legende, der findes, lige
som der stort set ingen vidnesbyrd er
om Knuds helgenkraft og mirakler i den
forbindelse. En udbredt del af helgen
dyrkelsen var hellige kilder, men bortset
fra to mulige kilder i Jylland kender
man ingen kilder opkaldt efter Knud.
Om Knudskulten kan man sammen
lagt konkludere, at den overvejende er et
senmiddelalderligt fænomen. Dette taler
først og fremmest afbildningerne for,
men også dateringerne og liturgien, selv
om materialet fra tidligere perioder for
dateringernes vedkommende slet ikke
fandtes og med hensyn til liturgien er
sparsomt, hvilket vanskeliggør en egent
lig kontrastering. Alligevel synes det ri
meligt at udpege den senere del af sen
middelalderen som den periode, hvor
Knud alt i alt er hyppigst repræsenteret.
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Geografisk synes Østdanmark, specielt
Skåne, at have en overvægt af tegn på
Knudsdyrkelse, men billedet er ikke en
tydigt og lægger op til flere tolkningsmu
ligheder. Den svage repræsentation af
Knud i Jylland kan fx være et resultat af,
at man der havde nogle meget dyrkede
lokalhelgener, Niels og Keld. På spørgs
målet om, hvem der dyrkede Knud, og
hvem der stod bag opblomstringen af
kulten i senmiddelalderen, må svaret bli
ve, at der - ganske vist ud fra et meget
begrænset materiale - tegner sig et bille
de af, at bisperne og kongen har spillet en
rolle. Dyrkelsen af Knud synes at have
været forholdsvis udbredt gennem litur
gien, men til gengæld er der ikke meget,
der tyder på en stor folkelig dyrkelse. En
delig er det vigtigt at holde sig for øje, at
Knudskulten i det hele taget, sammenlig
net med dyrkelsen af andre helgener,
ikke har været særligt udbredt. Næsten
enhver anden helgen er hyppigere afbil
det end Knud, og i en tid, hvor kalkmale
rier var det gængse massemedie, er de få
billeder et vægtigt vidne om en ikke
særlig udbredt kult.
Ikke desto mindre handler det sidste
centrale spørgsmål omkring Knudskul
ten om, hvordan den skal placeres i den
større sammenhæng, i hvilken kontekst
den skal forstås. Det er oplagt at forsøge
at se Knudskulten i en politisk ramme,
der enten kan være national eller unions
ideologisk. Sammenstillingen af Olav,
Erik og Knud er det oplagte udtryk for
en slags unionsideologi. Der er også an
dre vidnesbyrd om, at de tre helgener
blev fejret i sammenhæng, bl.a. er et al
ter i Nidaros-domkirken i 1497 viet til
dem, og dronning Margrete har i sam
menhæng udsendt pilgrimme til Nidaros, Uppsala og Odense, de respektive
hjemsteder for helgenerne.43 At tre-helgenmotivet er mere populært i Skåne
end i det øvrige Danmark, kan ud
lægges som en opbakning om unions
tanken eller som en advarende påmin

delse om tingenes rette sammenhæng i
et område landfast med de oprørske
svenskere.44 Der er også andre udlæg
ninger af brugen af helgenkongerne,
bl.a. at de skulle repræsentere de hellige
tre konger. Jeg synes dog ikke, at man
på baggrund af ovenstående kan se bort
fra, at brugen af rigshelgener i senmid
delalderen må have haft en vis politisk
betydning, men om den betydning for
Danmarks vedkommende også har
været national, er sværere at besvare.
Opblomstringen sker i slutningen af
1400-taIlet, efter at Skt. Erik har spillet
en stor rolle i Sverige som samlende
symbol på foranledning af rigets øverste
mænd. Noget kunne tyde på, at rigets
øverste mænd i Danmark med kongen i
spidsen på tilsvarende måde forsøger at
fremme Knudsdyrkelsen. Situationen i
de to lande giver imidlertid meget for
skelligt udfald. I Sverige har man i
modsætning til i Danmark ingen konge,
og man er i en union, som man er util
freds med, men som man fra Danmarks
side som initiativtager har interesse i at
bevare. Hvor den svenske brug af Erik
er mere entydig national og tillige stør
re, er Knudskulten i Danmark mindre
udbredt og mindre klar i sin symbolvær
di. Ses som et udtryk for folkelig opbak
ning om en national identitet, kan den
ikke.

Konklusion
Hvad ville en fæstebonde fra Arhuseg
nen i senmiddelalderen svare på spørgs
målet om, hvem han var, og hvor han
var fra - at han var dansk, jysk, århusi
ansk, skandinavisk, kristen eller et med
lem af den og den slægt? Ville hans her
remand svare på samme måde? Ville
biskop Jens Iversen (Lange)? Det er
spørgsmål som disse, dette indlæg har
kredset om, og som det nu er på tide at
forsøge at besvare. I teoriafsnittet fast
sattes nogle identitetskategorier, idet
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formålet var at placere Danmark i for
hold til disse. Med Rimkrøniken som et
senmiddelalderligt eksempel på en tra
dition for at se Danmark som en til alle
tider eksisterende størrelse territorielt
og befolkningsmæssigt, med sproget som
sammenholdende og afgrænsende ele
ment og med en vis institutionel udbyg
ning, er der med A.D. Smith klar basis
for at betegne Danmark som en etnicitet. Set med Adrian Hastings’ øjne ville
Danmark, bl.a. bedømt på sprogstadiet,
være i nærheden af at kunne kaldes en
nation, men en horisontal samfunds
struktur er langt uden for rækkevidde.
Det forekommer mig derfor ikke rime
ligt at betegne Danmark som en nation.
Vælger man at kalde Danmark en etnicitet, er det dog klart, at det er en meget
fastetableret udgave af slagsen. Skønt
grænserne ofte forandres, har Danmark
langt tilbage haft et fast kerneområde og
dermed en konkret territoriel tilknyt
ning. Institutionelt ser man netop i sen
middelalderen en udvikling mod centra
lisering.
Bevæger man sig fra de objektive kri
terier til de subjektive og ser på, hvor
dan det at være dansk fremstilles, må
man med Rimkrøniken svare, at det er
en identitet, der udgår fra oven, som
bygger mere på kongen end på folket.
Det leder over i spørgsmålet om, hvor
bred en identitet danskheden var, og
hvorfor den blev dyrket. Jeg tror, man
må give Ole Feldbæk ret så langt, at be
vidstheden om at være dansk har været
mest »påtrængende« og artikuleret i
samfundets øverste lag omkring kon
gen, hvor det at være dansk i krige, di
plomatiske forbindelser osv. har været
stillet over for svensk og tysk. Adelen
har påberåbt sig danskheden, når privi
legier og embeder ikke skulle falde i
hænderne på udlændinge. Set fra den
vinkel har danskheden været knyttet til
materielle interesser og til indflydelses
rige personer.
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Før man lader dette være den endeli
ge konklusion, må man holde sig for øje,
at dette er de eneste steder, en danskhed
kan aflæses direkte i kilderne. Spørgs
målet er, om man på den baggrund kan
konkludere, at noget andet ikke eksiste
rede. Undersøgelsen af Knudskulten var
et forsøg på at nærme sig det svar fra en
anderledes vinkel, men svaret bragte os
ikke videre: Knudskulten indeholder et
politisk, muligvist nationalt budskab,
men var uden den store gennemslags
kraft. Sammenlignet med situationen i
Sverige rejser den det spørgsmål, der i
nogen grad stemmer overens med Tro
els Dahlerups hypotese, om en natio
nalfølelse i højere grad havde været af
læselig, hvis de omgivende forhold hav
de været mere truende. Det er en kontra
faktisk hypotese, man må forholde sig
til med alle slags forbehold, men som
nok kan besvares med et forsigtigt ja ud
fra den antagelse, at en dansk bevidst
hed er en latent identitet, der har været
et delelement i et middelaldermenne
skes selvopfattelse, og som var mere
fremtrædende i særlige situationer. Slut
teligt skal det påpeges, at da dansk iden
titet i dag er kvalitativt forskellig fra
dengang, er det muligt, at man for at
undgå misforståelser skal overveje en
anden identitetsbenævnelse end natio
nal, når man taler om at være dansk i
middelalderen.
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Enevældens amtmænd
Af Michael Bregnsbo
Karl Peder Pedersen: Enevældens amt
mænd. Danske amtmænds rolle og
funktion i enevældens forvaltning
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Under enevælden var amtmændene om
drejningspunkt i kommunikationen mel
lem på den ene side det absolutistiske
styre og dets centraladministration i
København og på den anden side pro
vinserne og deres befolkning ude i lan
det. Amtmændene indtog således en
central position i forvaltningssystemet
og var af afgørende betydning for den
danske enevælde i al almindelighed.
Enevældestyrets topjurist Henrik Stam
pe (1713-89) ytrede således, »at amt
mændene så at sige er kollegiernes øjne
[som] de skulle se med, når det kommer
an på at vide en sags omstændigheder
eller beskaffenheden på et eller andet
sted i landet. Dersom deres erklæringer
eller efterretninger er enten urigtige el
ler manglende, er det ikke vel muligt
andet, end at kollegierne endog med de
res bedste overlæg og indsigt må forse
sig, hvorunder Hans Majestæts tjeneste
og undersåtterne nødvendigvis må lide«
(s. 225). Og tilsvarende fastslog jura
professor J.E. Larsen i sine forelæsnin
ger i 1840’erne, at »der gives næsten in
gen gren af den indvortes statsstyrelse,
hvori amtmanden ikke har andel, enten
som umiddelbart besluttende eller som
tilsynshavende med de underordnede
embedsmænd, eller som den, der i de

forekommende sager skal meddele op
lysning og afgive betænkning til kongen
og kollegierne« (s. 374).
Amtmændene er altså nøglepersoner i
forhold til forståelsen af det enevældige
styre og tillige mange aspekter af sam
fundslivet på den tid. Men dette til trods
har der hidtil ikke foreligget nogen sam
let monografi over amtmændene og de
res virke. Karl Peder Pedersens værk må
derfor hilses varmt velkomment. Karl
Peder Pedersen er i dag arkivar og senior
forsker ved Landsarkivet for Sjælland
m.m., og bogen er hans ph.d.-afhand
ling, som er blevet til inden for rammer
ne af det store forvaltningshistoriske
projekt Stat - Forvaltning - Samfund.
Amterne som administrative enheder
og med kongeligt udnævnte amtmænd
som chefer blev indført i 1662 og var et
produkt af enevældens indførelse. Der
redegøres for, hvorledes den hidtidige
lensforvaltning i takt med magt- og
skattestatens vækst i 1650’erne i stigen
de grad ikke længere virkede efter hen
sigten: Statsmagtens voksende krav om
skatter og andre udskrivninger betød, at
de adelige lensmænds indtægter af lene
ne blev mindre og mindre lukrative
samtidig med, at visse grene af lokalfor
valtningen, nemlig post- og toldvæse
net, kom til at foregå uden om lensmændenes kontrol, ligesom disse også
fratoges militære beføjelser.
Amtmændene blev fastlønnede, kon
geligt udnævnte embedsmænd og ikke
som foreslået af Hannibal Sehested forpagtningslensmænd. Hensigten var, at
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kongen ville kunne holde sådanne embedsmænd i »kort snor«.
Efter Christian 5.s tronbestigelse
gennemførtes i 1671 en omlægning af
amtsstrukturen, en del amter blev ned
lagt, og der blev skabt stiftamter ledet af
stiftamtmænd, der stod over amterne.
Foruden at kontrollere amtmændene
skulle stiftamtmændene sammen med
den lokale biskop virke som overøvrig
hed i gejstlig henseende. Endelig, og
nok så vigtigt, kom købstæderne under
direkte tilsyn af stiftamtmanden og blev
således unddraget den lokale amtmands
kompetence. Ligeledes skabtes der en
særlig hof- og lensadel (grever og baro
ner), som fik amtmandsmyndighed over
befolkningen på deres grevskaber og
baronier. Også på de såkaldte ryttergod
ser, der blev oprettet ved denne tid, blev
amtmændenes beføjelser beskåret, såle
des at der var tale om en generel svæk
kelse af de kongelige amtmænds positi
on. Alt dette ses som en »del-oghersk«-politik fra centralstyrets side,
der skulle hindre, at nogen lokal em
bedsmand eller godsejer voksede sig for
stærk og derved kom til at true det ene
vældige regeringssystem. Det var am
ternes centrale betydning for skattesy
stemet, som var grunden til, at de kom
til at bestå så længe. Ganske vist var det
ikke amtmanden, der i særlig høj grad
forestod oppebørsels- og regnskabsar
bejdet, det var overladt til amtsforval
terne, men amtmændene havde en vig
tig tilsyns- og kontrolfunktion, der var
af vital betydning for enevældens fi
nansförvaltning.
Igennem 1700-tallet øgedes den
statslige integration. Statsmagten påtog
sig efterhånden at iværksætte og regule
re et offentligt fattig- og skolevæsen,
hvorved stiftamt- og amtmændenes til
syns- og kontrolfunktioner blev udvi
det. Styret udbad sig i stigende grad ind
beretninger om allehånde forhold ude i
landet, og også her var det stiftamt- og
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amtmændene, der som »statens øjne«
måtte træde til. Landboreformerne i an
den halvdel af 1700-tallet medvirkede i
høj grad til at forøge kontakten mellem
styret i København og store dele af ri
gets befolkning, og også i denne proces
kom amtmændene til at udgøre krum
tappen. Hidtil havde de private godseje
re varetaget en række offentlige forvalt
ningsopgaver vedrørende godsbefolk
ningen for staten (bl.a. skatteopkræv
ning og soldaterudskrivning), men i takt
med at flere og flere af disse funktioner
på landboreformtiden blev frataget
godsejerne, måtte amtmændene træde
til. Den så højt priste forordning af 20.
juni 1788 om stavnsbåndets afskaffelse
betød således, at hvor det hidtil havde
været de private godsejere, der havde
ansvar for at stille et antal bondekarle
som soldater alt efter godsets hartkorn,
blev det nu amtmændene, der fik ansva
ret for soldaterudskrivning og den deraf
følgende administration. Når Danmark i
denne periode i modsætning til Frankrig
ikke oplevede en voldsom og blodig re
volution, er forklaringen ifølge Karl Pe
der Pedersen, at »man i datidens Dan
mark rådede over en stærk forvaltning,
der havde god indføling med, hvad der
rørte sig i befolkningen - som evnede at
reagere - og som ikke mindst også var i
stand til at garantere, at de nødvendige
reformer, blev sat i værk og gennemført
på en for alle parter fuldt betryggende
måde« (s. 275). Denne opfattelse lyder
interessant, men som den står her er der
kun tale om et postulat; der er ingen
komparationer med forholdene i andre
lande.
De mange nye opgaver betød en for
øget arbejdsbyrde for amtmændene,
hvad der igen måtte stille nye krav til
indehaverne af disse embeder. Men
denne omstilling af amterne fra at være
en kontrolinstans til i højere og højere
grad at blive et serviceorgan for befolk
ningen førte også til ændringer i amt-
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mændenes selvforståelse og til ændrin
ger af det øvrige samfunds opfattelse af
amtmændene og deres forvaltning (her
om mere senere).
Alle disse nye kompetenceområder
nødvendiggjorde reformer af amterne
og deres forvaltning. Ved amtsreformen
1793 blev der således gennemført en ny
struktur, hvorefter de hidtidige 24 amter
sammenlagdes til 18. Disse nye amter
var inddelt på en sådan måde, at der til
stræbtes nogenlunde ensartethed mel
lem hvert amt i befolknings-, areal- og
hartkornsmæssig henseende, og denne
amtsinddeling bestod frem til kommu
nalreformen i 1970. 1793-reformen in
debar også forskellige kompetenceom
lægninger i amtsforvaltningen, ligesom
købstæderne nu kom under amtmændenes tilsyn. Stiftamterne og stiftamtmændene bibeholdtes dog, men nu var
det bare titlen på den amtmand, der resi
derede i en domkirkeby, og som foruden
sine ordinære amtmandsopgaver tillige
var pålagt gejstlige overøvrighedsfunk
tioner. Allerede fra slutningen af 1700tallet og i hvert fald efter år 1800 blev
den amtslige forvaltning bureaukratise
ret (i Max Webers betydning af dette be
greb).
Mod slutningen af enevælden indfør
tes forskellige valgte organer: 1831/34
de rådgivende provinsstænderforsam
linger, 1837 valgte borgerrepræsentatio
ner i købstæderne (i kraft af lov om
købstædernes styrelse, der i øvrigt stil
lede købstæderne direkte under central
administrationens tilsyn uden om den
lokale amtmand) og 1841 sogneforstanderskaber med en del valgte medlem
mer samt amtsråd. Det betød en øget de
bat om offentlige anliggender, og netop
fordi amtmændenes administration om
fattede så mange sider af samfundslivet,
kom debatten til at berøre dem og deres
embedsgerning. Det valgte element i
sognekommunen og amtsrådet betød på
den ene side, at andre nu i hidtil uset
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grad fik medbestemmelse på amtman
dens administration, hvad der på den
anden side gav amtmændene »en folke
lig forankring«. Karl Peder Pedersen ser
1841-reformerne som »et led i den ene
vældige overlevelsestrategi« (s. 384).
Amtsrådsmedlemmernes mulighed for
at gøre nogen indflydelse gældende var
såre begrænset, men selv om der gives
eksempler på, at nogle amtmænd kunne
have svært ved at finde den rette rolle
med hensyn til deres nye, valgte samar
bejdspartnere, konkluderes dog, at »amt
mændene med reformen fik en ny folke
lig legitimitet, som styrkede deres posi
tion og forhindrede, at de gik under
sammen med enevælden« (s. 384).
Foruden amtmændenes forvaltnings
opgaver bliver deres ansættelses-, af
skedigelses-, lønnings-, pensions- samt
bolig-, kontor- og personaleforhold ind
gående beskrevet og uddybet. Det sker
dels på det generelle plan og dels ved
eksempler fra så forskelligartede områ
der som København, Fyn og Vestjyl
land, og i den forbindelse redegøres
også for aktivitetsniveauet i de pågæl
dende amter i udvalgte år fra perioden.
Selv om amtmændene som nævnt i
modsætning til deres forgængere, lensmændene, var på fast løn, var det dog
slet ikke muligt at leve aflønnen. Tvært
imod måtte amtmændene af egne midler
afholde de udgifter, der var forbundet
med embedet, herunder løn til fuld
mægtige, skrivere og andre ansatte, som
således slet ikke var statsansatte, men
ansat af amtmanden selv på eget an- og
tilsvar. Det var derfor nødvendigt for en
amtmand selv at have en betydelig for
mue, og derfor vedblev adelsmænd og
godsejere i det hele taget at dominere i
amtmandskorpset helt frem til begyn
delsen af 1800-tallet. Ofte var amt
mandsembedet et »bijob« for en af am
tets godsejere, og af samme grund be
fandt amtsforvaltningen sig rent fysisk
på amtmandens eget gods. Først fra om-
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kring år 1800 fik flere og flere af amt
mændene efterhånden embedsboliger
med tilhørende kontorer, men amtsfuld
mægtigene vedblev frem til 1939 at
være privatansatte hos amtmanden. Den
førnævnte bureaukratisering gjorde sig
ellers gældende ved, at det fra 1770’erne
i stigende grad var jurister, der besatte
stiftamt- og amtmandsposteme, og i
1821 blev det besluttet, at kun jurister
med førstekarakter for eftertiden ville
kunne opnå disse embeder. Ligeledes
ændredes udnævnelsespraksis fra oprin
delig at være en personlig gunstbevis
ning fra enevoldskongens side til i høje
re og højere grad at være en station i et
regelret karriereforløb i statens tjeneste.
Denne bureaukratisering og professio
nalisering blev også understreget ved, at
der i 1801 blev indført særlige amt
mandsuniformer med de karakteristiske
fjerprydede »sovsekander«.
Afhandlingen bygger på dybtgående
arkivstudier og kendskab til den mange
sidige relevante litteratur om emnet, og
i et vist omfang er der også benyttet
udenlandsk litteratur. Bogen er udstyret
med et omfattende tabelværk og et stik
ordsregister til allersidst. Afsnittene om
amtmændenes forskellige embedsfunk
tioner er mestendels baseret på normati
ve kilder. Hvorledes amtmændene så
forvaltede disse funktioner i praksis, er
der derimod ikke gået så meget i dyb
den med, og bogens formål taget i be
tragtning forekommer denne disposi
tion heller ikke ufornuftig. Værket rum
mer dog et afsnit om amtmændenes rol
le ved supplikbehandlingen. Enhver un
dersåt havde en lovfæstet ret til at indgi
ve en supplik til kongen. Supplikken
skulle forinden være påtegnet af den lo
kale amtmand, og var den ikke det, lod
centraladministrationen i København
foranstalte, at den lokale amtmand blev
afæsket en erklæring om sagens gen
stand. Supplikkerne fra Fyn mellem
1714 og 1718 bliver undersøgt som stik
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prøve på denne side af amtmandens
virksomhed. En stor del af de supplikker, der blev indleveret til amtmanden,
kunne denne selv afgøre uden at sagen
behøvede at blive sendt videre til
København. Men også supplik-institutionen, der indebar direkte appel til kon
gen om en nådes- eller gunstbevisning,
blev som 1700-tallet skred frem forma
liseret og bureaukratiseret og til sidst af
løst af mere regelrette ansøgninger og
klager.
Med Karl Peder Pedersens værk er et
vigtigt aspekt af enevældens forvaltning
og samfundsliv blevet kortlagt, og me
gen ny viden lagt frem. Og netop fordi
amtmændene var ansvarlige for så man
ge områder af samfundslivet, vil værket
være af stor nytte for arkivbrugere og
mange andre, der beskæftiger sig med
diverse sider af samfundshistorien på
enevældens tid. Men da bogen netop
angiver at omhandle amtmændenes rol
le og funktioner i enevældens forvalt
ning og ikke kun dens lokalforvaltning,
er der dog et aspekt, man kunne have
ønsket var blevet belyst lidt nærmere.
Jeg tænker her på de holdninger, de for
skellige amtmandspersonligheder lagde
for dagen i deres forvaltning. Det bliver
ganske vist anført, at »amtmændene op
gennem 1700-tallet i stigende grad op
trådte, og af centraladministrationen op
fattedes, som folkets stemme« (s. 392).
De fungerede altså som interessetalsmænd for befolkningen i deres amter.
Men i takt med den stigende professio
nalisering - hedder det efterfølgende blev det i løbet af 1800-tallet en em
bedsmandsdyd at være højt hævet over
lokale interesser, hvorfor denne funk
tion atter forsvandt. At amtmændene
kunne optræde som talerør for lokalbe
folkningen er uden tvivl rigtigt, men
man skal dog være opmærksom på, at
befolkningen i et amt i mange tilfælde
ikke alle har haft de samme interesser,
og at amtmanden selvfølgelig ikke har
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kunnet være fortaler for mere end én in
teresse ad gangen. Udtrykket »folkets
stemme« er derfor lidt for vidtgående.
Spørgsmålet om de holdninger, som
amtmændene lagde for dagen i deres
forvaltning, er ikke afklaret hermed.
Det er ikke nok at anføre, at de var loy
ale over for kongen og det enevældige
styre. Selvfølgelig var de det, men selv i
enevoldsstaten kunne forskellige hold
ninger og synsmåder gøre sig gældende
i administrationen og beslutningstag
ningen. I skildringerne af centralstyrets
politik med hensyn til lokaladministra
tionen gør Karl Peder Pedersen således
selv opmærksom på, hvordan de for
skellige grene af statsadministrationen
advokerede for henholdsvis besparelser
på statens udgifter, sikring af admini
strativ effektivitet og sikring af kongens
personlige enevælde. På samme måde
kunne de forskellige amtmænd som
nævnt - alt efter hvilket amt, de stod i
spidsen for og de problemer, som dér
var mest påtrængende, samt deres alder,
uddannelsesmæssige baggrund m.m. give udtryk for forskelligartede syns
punkter i deres indberetninger til Køben
havn. Derved medvirkede de til, at flere
forskellige meninger kom til udtryk, in
den der blev taget en beslutning i
København. I sin skildring af nogle pla
ner om at udstrække stavnsbåndet til
også at gælde kvinder i 1750’erne og
1760’erne har Johan Hvidtfeldt påpe
get, hvorledes mange af de amtmænd,
der selv var godsejere og boede i de
egne, hvor der var mangel på arbejds
kraft, varmt støttede idéen. Andre amt
mænd, der også var godsejere, men boe
de i egne, hvor der var overskud af ar
bejdskraft, var imod. Og endelig var der
amtmænd, der på grundlag af naturretli
ge argumenter tog til orde imod forsla
get.1 Historikeren Hans Jensen har tidli
gere henledt opmærksomheden på den
meningsudveksling, der foregik i ene
vældens regeringskollegier, ikke mindst
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på grundlag af indberetninger fra lokale
embedsmænd. I sin skildring af forhol
dene i Danmark efter 1814 skriver han:
»Paa den Maade kunde saa mange Men
nesker som et helt Folketing faa Lejlig
hed til at udtale sig om en Lovgivnings
sag under Enevælden«.2 Hans Jensen
mener endog at kunne påvise, hvorledes
Danske Kancelli var delt i en »højre
fløj«, anført af PC. Stemann, og en
»venstrefløj«, anført af A.S. Ørsted.3
Sven Henningsen hævder imidlertid, at
Jensens opfattelse ikke lader sig be
kræfte, for så vidt angår lovgivningen
om landhåndværkere. Her var Ørsted
nemlig enerådende, lovgivningen blev,
som han ville, afvigende synspunkter
blev mere eller mindre negligeret.4 Det
får være, men det ændrer ikke ved, at
der blev fremsat forskellige synspunkter
på sagerne, hvad Henningsens egen dis
putats i øvrigt til fulde bekræfter. Ene
vældens beslutningstagen var således
præget af en vis pluralisme og input
udefra, bl.a. fra amtmændene. Når dette
er sagt, må det dog samtidig understre
ges, at amtmændenes og andres stilling
som enevældens embedsmænd selvføl
gelig satte bestemte grænser for, hvilke
synspunkter det var muligt at fremsætte.
Og de forskellige synspunkter blev ikke
altid behandlet efter fortjeneste, der
blev ikke altid taget hensyn til dem, og i
sidste instans var det naturligvis den
enevældige konge, der traf den endegyl
dige beslutning. Det ville nok ligge
uden for Karl Peder Pedersens problem
stilling at gå i dybden med dette aspekt
af amtmændenes rolle og funktion i ene
vældens forvaltning, men det er da alli
gevel et aspekt, der hører med.
Amterne er produkter af den danske
enevælde, de blev kreeret til at udfylde
den enevældige administrations speci
fikke behov, og Karl Peder Pedersen har
med sin afhandling grundigt og sam
menhængende analyseret og klarlagt
hvordan. Amterne eksisterer som be-
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kendt den dag i dag. I ændret skikkelse
ganske vist: Ved kommunalreformen i
1970 blev antallet af amter reduceret til
de nuværende 14, og amtmændene op
hørte samtidig med at være fødte formænd for amtsrådene. I stedet deltes
amtsforvaltningen i amtskommuner, le
det af en folkevalgt amtsborgmester, og
statsamter med en statsamtmand i spid
sen. I den offentlige debat bliver det af
og til spurgt, om et land som Danmark
egentlig ikke er for lille til at have både
primærkommuner og amtskommuner,
ja om amterne overhovedet er hensigts
mæssige forvaltningsenheder (dette
spørgsmål var i øvrigt også oppe at ven
de allerede under enevælden, fremgår
det af Karl Peder Pedersens værk). Og
statsamterne i dag er i brede kredse
bedst kendt som de offentlige instanser,
der behandler sager om skilsmisser og
samkvemsret og lignende, dvs. familie
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retlige sager, som man i andre lande ty
pisk ville lade domstolene om. Bag
grunden for denne særegne danske
situation skal som nævnt søges i amter
nes og amtmændenes enevældige op
hav, og dette ved vi nu takket være Karl
Peder Pedersens værk langt mere om.
1. Johan Hvidtfeldt: »Kvindestavnsbaandet
i 1750erne og 1760erne«, Astrid Friis og
Albert Olsen (red.): Festskrift til Erik
Arup den 22. November 1946, Køben
havn 1946, s. 250-266.
2. Hans Jensen: De danske Stænderforsam
lingers Historie 1830-1848, bd. I,
København 1931, s. 17.
3. Hans Jensen: »Enevældens Afslutning
1814-1848«, Schultz Danmarkshistorie,
bd. IV, København 1942, s. 422.
4. Sven Henningsen: Studier over den øko
nomiske Liberalismes Gennembrud i
Danmark. Landhaandværket, Göteborg
1944, s. 313f.

Landskabets kulturhistorie
Af Søren Bitsch Christensen
Bo Fritzbøger: Det åbne lands kulturhi
storie ca. 1680-1980. (DSR Forlag,
1998). 307 s., 358 kr.

Bo Fritzbøger har skrevet en god bog.
Den er egentlig en lærebog til Veteri
nær- og Landbohøjskolens kurser i
skov- og landskabshistorie, men da den
er den første af sin art, og da økohistorie
under forskellige former er ved at rod
fæstes som historisk disciplin/forskningsfelt, vil den også falde i historike
res hænder. Mange historikere vil sik

kert endda gribe begærligt ud efter den.
Fritzbøger skriver selv, at bøger af den
ne art er i fare for at legitimere »vor tids
nye store religion« (økologien), men
denne fare styrer han udenom. Når han
vil, vel at mærke! For bogen afsluttes
med en opfordring til at arbejde for en
»processikrende« landskabsopfattelse
frem for en kulturhistorisk. Det vil sige
at arbejde for, at naturen bliver sikret
mulighed for en fortsat biologisk og
kulturel mangfoldighed ved hjælp af
økologisk drift, lavenergi og forure-
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ningsbekæmpelse i stedet for blot at ar
bejde for almindelig fredning af de ting
og landskaber, der ved historiens gunst
er blevet overleveret os fra fortiden.
Historieforskningens genstand er
»samfund i forandring« snarere end
»gamle dage«, skriver Fritzbøger, og
man må medgive ham, at det viden
skabssyn kan betyde, at historikeren har
pligt til at blande sig i samtidens debat:
for ved at undersøge samfundsforan
dringer over tid kan det lykkes at bringe
ellers delvist skjulte sammenhænge op
til overfladen og sætte dem til politisk
debat. Hvilken sammenhæng bringer
Fritzbøger da frem? Svaret er: tabet af
mangfoldighed. »Det er en gennemgå
ende tendens ved periodens landskabs
udvikling, at monofunktionelle landska
ber har afløst multifunktionelle. Fælles
skabstidens åbne marker og flersidigt
udnyttede græsningslandskaber er over
alt opdelt i skakbrætsmønstre efter be
siddelse og anvendelse. Landskabelig
mangfoldighed er generelt afløst af ens
artethed« (s. 258). Ensartethed er over
alt forudsætningen for rationelle pro
duktionsformer. Men det er også bag
grunden for den økonomiske vækst, der
fandt sted i bogens 300-årige periode,
og i kampen for naturens mangfoldig
hed frygter mange, at vi kan skrive den
økonomiske vækst på tabslisten. Bogen
giver et væsentligt bidrag til at forstå
samspillet mellem natur og økonomi
(samfund) i den danske historie. For alt
overvejende er det en historisk bog og
ikke en politisk.
Landskabshistorie er en tværfaglig
disciplin. Den er per definition ikke en
sidegren til andre hjælpediscipliner,
men en ny helhedsforståelse af den hi
storiske forandring. Den sigter mod at
belyse samspillet mellem de naturlige
omgivelser og samfundet og inddrager
opfattelsen og tolkningen af naturen
som »landskab«. Ideen er, at opfattel
sen af »landskab« spiller ind i samfun
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dets regulering af naturen, og at den
ændrede natur så igen har betydning for
dannelsen af samfundet. Denne pro
gramerklæring er en stor udfordring for
stoffets disponering. Skal den politiske
historie skrives parallelt med landska
bets? Skal man detaljeret redegøre for
baggrunden for samfundsforandringer
som industrialisering og urbanisering,
før man kan tegne linier mellem dem
og landskabshistorien? Og så videre.
Det er derfor interessant, hvordan Fritz
bøger griber sin opgave an. Først defi
nerer han den »tidslige og rumlige ska
la«, som er Danmark i perioden 16801980. Perioden må nødvendigvis tage
sin begyndelse, når det tillades af kilde
materialet, det vil sige de store matri
kelarbejder i anden halvdel af 1600-tallet. Dernæst opdeler han materialet ef
ter »regionalisering, typologisering og
periodisering«. Periodiseringen er det
afgørende princip i bogens opbygning.
Der er et kapitel om tiden før 1750, et
kapitel om reformernes tid 1750-1810,
dernæst kapitler om henholdsvis 181060, 1860-1920 og 1920-80. På den
måde bliver typologiseringen og regio
naliseringen indpasset i kronologiske
perioder. Det er imidlertid min opfattel
se, at hvad der herved vindes i kronolo
gisk oversigt, taber man i forståelse af
udviklingen af landskabsregioner og
-typer. Det bliver simpelthen for van
skeligt at sammenholde de mange op
lysninger om enkelte regioner og typer
bogen igennem.
Enhver fremstilling skal selvfølgelig
på en eller anden måde over vadestedet
mellem kronologisk eller tematisk dis
position. Men helst uden at skifte hest!
Fritzbøger gør det ikke nemmere for
læseren ved i det første kapitel at tage
det regionale først ved udtrykkeligt at
arbejde med forskellige bygdetyper,
som han beskriver en for en, for så i de
følgende kapitler først at beskrive et
overordnet forløb (f.eks. industrialise-
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ringen) og så de regionale effekter til
sidst. Altså den omvendte orden.
De bygdetyper, der anvendes i beskri
velsen af perioden 1680-1750, er Hans
W:son Ahlmanns skovbygd og slettebygd, Åke Campbells risbygd og Bjarne
Stoklunds hedebygd og kyst- og fjord
bygd. Fritzbøger supplerer selv med
marskbygden. Der er altså tale om stærkt
etnologisk inspirerede idealtyper, som
Fritzbøger sætter ind i velkendte histori
ske sammenhænge ved at sammenholde
dem med oplysninger fra matriklerne
om, hvilke varer man betalte landgilde
med, dyrkningssystemer, binæringer osv.
Desuden gør han forsøget med at opstil
le en model over energistrømmene in
den for hver bygdetypes agrosystem.
Det vil sige en tilnærmet model over de
tilgængelige og nødvendige ressourcer i
det pågældende dyrkningssystem, hvil
ken markdrift de tillod, ressourcernes
vandring fra natur til husdyr til menne
sker og tilbage til naturen. Resultatet er
en meget oplysende oversigt over det
danske landskab og dets kulturformer.
Jeg har kun enkelte kritiske kommenta
rer. Således finder jeg kyst- og fjordbyg
den utilstrækkeligt beskrevet. Fritz
bøger nævner korrekt, »at også handels
sejlads hørte kystbygden til« (s. 78), og
opregner eksempler fra den jyske vest
kyst. Men der fandtes adskillige andre
handelssamfund ved kysterne uden for
købstæderne. Først på de største af de
mindre øer og i det sydfynske, senere
f.eks. i Dragør.
I lyset af de senere års diskussion om
økologiens rolle for landboreformerne er
det selvfølgelig særlig interessant, hvad
Fritzbøger anfører herom. Som man
kunne håbe, rummer bogen oplysende
afsnit, der samler en række af landbore
formernes praktiske sider i overskuelige
afsnit med mange lokale eksempler. Men
hvad giver landskabshistorien af nyt til
diskussionen om reformperiodens bag
grund og bagvedliggende motiver?
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Fritzbøger tager hul på diskussionen
allerede i afsnittet om perioden 16801750 under overskrifter som »Stagna
tion og dynamik« og »Økologisk kri
se?«. Der var krise i landbruget i tiden
op til reformerne. Den var helt sikkert af
økonomisk art, om end kornpriserne var
begyndt at stige og befolkningen at vok
se, da landet blev ramt af den næsten
ufatteligt ødelæggende kvægpest i
1745-46 og senere år. Fritzbøger ud
lægger det sådan, at kvægpesten og de
stigende kornpriser i forening tilskynde
de til at lægge mere vægt på vegetabilsk
produktion. Herved skulle man tro, at
gødningsressourcerne ville blive trængt,
men det var ikke tilfældet. Med henvis
ning til S.P. Jensens undersøgelser var
det ifølge Fritzbøger slet ikke muligt på
de østdanske lerjorde inden for 1700tallets landbrugsproduktion. Alligevel
forsvarer Fritzbøger at kalde de lave
foldudbytter et tegn på økologisk krise.
Dels var de en økologisk trussel i sig
selv, dels udsprang problemet i høj grad
fra økologiske problemer med ukrudt,
grundvandsstigninger og den klimatisk
betingede korte dyrkningssæson. Hertil
kom andre krisetegn: Megen overskov
var blevet til underskov, tørveressourcerne var under alvorligt pres, heden
nåede sin arealmæssige kulmination i
15-1600-tallet, og sand- og muldflugt
blev alvorlige problemer i 16-1700-tallet. Menneskeskabt krise eller ej, de
økologiske betingelser for en ordentlig
landbrugsproduktion var ikke til stede,
og derfor måtte de skabes. Og det blev
de så med landboreformerne. Forsk
ningsmæssigt vil ikke mange i dag be
tvivle, at man ved midten af 1700-tallet
var stødt på den økologiske grænse for
fortsat demografisk og økonomisk vækst.
Men var det derfor »reformfædrene«
søsatte reformerne?
Her bliver bogen uskarp i konturerne.
Der er en helt ukritisk opbakning til
Thorkild Kjærgaards tese om, at »Land-
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boreformerne var i vid udstrækning
tænkt som gårdmandsstandens og sta
tens fælles sejr over den gamle, decen
trale godsejermagt« (s. 162). Det turde
dog være en af de mest omdiskuterede
teser i dagens historieskrivning, og selv
om bogen ikke eren forskningsbog, men
en lærebog, havde det været på sin plads
med en eller flere antiteser. Så meget
mere som Fritzbøger refererer Dan Ch.
Christensen for i Det Moderne Projekt
(1996) at mene, at reformerne kom »ude
fra« - fra innovative centre i Europa.
Udefra, ja-men til hvem? Fritzbøger re
fererer ikke, hvad Christensen siger i
samme åndedrag: »De konkrete refor
mer blev i Danmark iværksat decentralt
af pionerer i godsejerstanden« {Det Mo
derne Projekt, s. 556). Fritzbøger opere
rer i øvrigt med to mål for reformerne: et
idealistisk, der lagde vægt på bondestan
dens sociale og retslige stilling, og et
økonomisk-teknologisk, hvor tyngde
punktet dels var den forbedrede jord
dyrkning, dels den frie bondes ny vundne
virkelyst. Med hans egne ord: et »ene
stående sammenfald mellem filosofiske
værdisystemer og praktisk landskabsud
nyttelse« (s. 101). Han spørger sig selv,
hvad der skabte betingelserne for sam
menfaldet, og i sine svar lægger han stor
vægt på reformfædrenes idealisme. Vel
vidende, at idealismen førte til konkrete
reformer, der førte til konkrete handlin
ger og modhandlinger, og at idealismen
således vanskeligt kan skilles fra den vir
kelige verden, synes Fritzbøger at hælde
sit hoved til filosofien som prime mover.
Det er ganske spændende, men tager i
mine øjne ikke helt højde for det økono
miske imperativ, at konjunkturerne fra
midten af 1700-tallet var overvejende
positive, men at det danske landbrug
ganske simpelt ikke var i stand til at dra
ge fuld nytte af det, fordi det ikke kunne
levere salgbart korn til verdensmarkedet,
samtidigt med at det i øvrigt kunne sælge
næsten, hvad det skulle være, inden for
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helstatens grænser. Fritzbøger nævner
den gunstige nationaløkonomiske situa
tion fra 1740’erne som en nødvendig,
men utilstrækkelig forudsætning for
landboreformerne, men det er som om,
han ikke helt gør sig klart, hvilken akku
muleret virkning fortsat økonomisk
vækst kan have på produktionslivet. Så
ledes skriver han direkte (s. 128), at kun
(min tilføjelse) -»i et videre perspektiv
var bondefrigørelsen et led i den frisætning af hele det økonomiske liv, den øko
nomiske liberalisme...« Et andet sted
skriver han, at det kan diskuteres, om re
formerne på kort sigt bidrog til den
igangværende økonomiske vækst (s.
101), men jeg synes faktisk ikke, at han
gør det. Medens bogen ikke fremlægger
nogen forbindelse mellem ønsket om at
afhjælpe den økologiske krise på den ene
side og de idealistiske reformtanker på
den anden, så findes der belæg for, at
genopretningen af naturressourcerne
blev set som et middel til en bedre øko
nomi og indtjening for landbruget. Nem
lig i Jens Holmgaards udgivelse af »Ind
beretninger om kornavlen og forslag til
dens forbedring 1778« i Bol og By 1962.
Heri vrimler det med udsagn om, at op
løsningen af dyrkningsfællesskabet i
bredeste forstand var et nødvendigt mid
del til at frembringe korn af ordentlig
kvalitet og til at gøre bønderne markeds
orienterede og rationelle.
Fritzbøger har således ganske overbe
visende argumenteret for en økologisk
krisebaggrund for landboreformerne.
Og han beskriver indgående, hvordan
hele reformkomplekset rettede op på
ressourceproblemerne og ved hjælp af
det »geometriske« landskabs indretning
og udnyttelse støbte det økonomiske
fundament for Danmarks økonomiske
modernisering. I denne udgave af land
skabshistorie gives der således en god
funktionel forklaring på reformperio
den, men næppe en udtømmende analy
se på det politiske og intentionelle plan.

342
Efter reformerne var det danske land
skab ikke, hvad det havde været. Kom
positionen var så at sige lagt om fra det
uordnede, buede og blandede til det
ordnede, geometriske og ensrettede.
Denne udvikling følger Fritzbøger som
nævnt op til 1980, og det kan slet ikke
refereres udtømmende her. Men det er
en stor fortjeneste, at man nu har et
samlet billede af de spor i landskab og
økonomi, der blev trukket af industriali
seringen: etableringen af infrastruktu
rer, byers vækst og forstæders an
læggelse og så videre. Og denne udvik
ling gik helt konkret i sporene efter
landboreformerne, når f.eks. byerne i
deres vækst skød ud ad linier, der fulgte
landbrugets delelinier i naturen som
veje, skel og ejerlav.
Som nævnt præsenteres tiden fra og
med reformerne ikke ved hjælp af en
systematisk typologisk gennemgang.
Det kan måske ikke være anderledes,
men det giver problemer med at over
skue forløbet. Og det er ellers en af bo
gens pointer, at der på trods af alle om
skiftelserne kan trækkes lige linier gen
nem århundrederne og op til i dag i den
regionale udnyttelse og afhængighed af
naturens ressourcer. Dette skal ikke
sige, at der ikke anvendes samlende be
greber for udviklingen i 1800- og 1900tallet; fremstillingen er blot ikke bygget
op om dem. Som eksempel kan nævnes
kulturgeografen Aage Kampps klassi
ske opdeling af Danmark i landbrugsre
gioner 1940, der behandles på et par si
der. I den forbindelse havde det været
en mulighed at inddrage Jørgen Finks
bog Butik og værksted: erhvervslivet i
stationsbyerne 1840-1940 fra 1992, der
netop tager udgangspunkt i Kampps ty
pologi.
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Endelig et par kommentarer til den
idealistiske side af landskabshistorien:
opfattelsen og tolkningen af vores om
givelser som »landskab«. Dette aspekt
beskriver Fritzbøger løbende ved hjælp
af maleriets og litteraturens kunstopfat
telser. Til at begynde med dog uden det
store udbytte - for mig i hvert fald. Man
har svært ved at se relevansen af at få
beskrevet landboreformernes ideal land
skab på den ene side og kunstnernes og
borgerskabets på den anden side, når
der helt tydeligt kun var ringe sammen
hæng. Mens landskabet med vold og
magt blev tvunget i rette linier, dyrkede
kunsten i romantikkens tid det følelses
ladede og beåndede landskab som en
metafor for menneskets indre natur.
Men sammenhængen dæmrer efterhån
den. Først med guldaldermalerne, der i
tråd med borgerskabets selvforståelse
og den almindelige nationale begejst
ring opsøgte »det tabte land«, resterne
af tiden før landboreformerne. Dernæst
da disse guldalderbilleder af det »natur
lige Danmark« bliver til rodfæstede
mentale opfattelser af det »rigtige Dan
mark«. Disse mentaliteter kom til aktivt
udtryk i naturfredningssagen og turis
men, og derved fik man så forbindelsen
mellem naturopfattelse og naturindret
ning. Men skabte den modernistiske lit
teratur og billedkunst ikke nye billeder
af Danmarks landskaber? Dem hører vi
ikke meget til bortset fra et par bemærk
ninger om PH og Kritisk Revy.
Fritzbøger citerer ikke Karen Blixen,
men gør alligevel hendes ord til skam
me: »Uset af menneskers øjne, og ufor
styrret af deres færden, hvilede landet i
sig selv, og åndede et liv uden for tiden,
som menneskets sprog ikke har ord
for«. Nu er der sat ord på!
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Kampen om lyset
Af Claus Møller Jørgensen
Ove Korsgaard: Kampen om lyset dansk voksenoplysning gennem 500
år. (Gyldendal, 1997). 528 s., 398 kr.
Som undertitlen siger, handler denne
bog om voksen- eller folkeoplysning, to
begreber forfatteren bruger synonymt.
Kampen, der hentydes til i titlen, er en
kamp på tre fronter. For det første hen
tyder kampen til en grundlæggende tan
ke i fremstillingen: Der finder hele tiden
en kamp sted mellem forskellige dan
nelses- og oplysningsidealer, oplysnin
gen er en kampplads, som forskellige
sociale interesser forsøger at præge.
Men når denne kamp overhovedet fin
der sted, hænger det sammen med en
anden kamp, som er foregået fra refor
mationen og frem, kampen om befolk
ningens bevidsthed, en kamp der knyt
ter an til bredere interesser i samfundets
reform. Denne kamp har skolen som sit
hjemsted for børnenes vedkommende.
Men når man ikke »nøjes med at satse
på børneundervisning som led i en om
dannelse af samfundet, men også gør
voksne til målgruppe, skyldes det, at
samfundsmæssige reformer kræver
voksne mennesker med en særlig be
vidsthed. Voksenundervisning får der
for høj prioritet i alle reformbevægelser,
uanset om reformerne bliver presset
frem inden for det statslige system eller
uden for« (s. 21). Hermed åbnes en
tredje front, kampen om omdannelsen
af samfundet. Voksenoplysning indgår
altid i en konkret samfundsmæssig sam
menhæng, og nye banebrydende tanker
om dannelse udspringer af deres ophavsmænds bestræbelser på omdannel
se af samfundet.

Denne kamp har bragt fem forskelli
ge oplysnings- og dannelsestraditioner
til sejr efter 1536: kristen oplysning,
statsborgerlig oplysning, folkelig-natio
nal oplysning, arbejderoplysning og
personlig oplysning. Disse traditions
dannelser har spillet hovedrollen inden
for voksenundervisningen, en afgræns
ning der er vigtig at huske på, fordi
fremstillingen ikke sjældent har en me
get generel karakter. Vægten lægges på
brudperioderne. Det betyder ikke, at
f.eks. kristen oplysning ophører under
den statsborgerlige oplysning, men kun
at førstnævnte fra slutningen af 1700tallet indtager en mere perifer placering,
mens sidstnævnte spiller hovedrollen.
Hvad så med kampens genstand, ly
set? Lyset - oplysningen - opfattes
ikke snævert idehistorisk, men også
det. En idehistorisk kortlægning af dan
nelsestraditionernes ideer, idealer og de
personer, der formulerede dem, ses i
forbindelse med, hvilke sociale be
vægelser der har båret nye traditioner
frem. Dertil knyttes en institutionshi
storisk dimension, der undersøger be
vægelsernes institutionelle basis og
hvilke personer, der har særlig adgang
til lyset. Sidst lægges vægten på, hvilke
fag, medier og pædagogiske metoder
der anvendes i de forskellige oplys
nings- og dannelsestraditioner. Der er
altså tale om en bred samfundshistorisk
funderet undersøgelse af oplysningsog dannelsestraditioner, deres didakti
ske metoder og sociale og institutionel
le basis. Men der er til gengæld ikke
tale om nogen undersøgelse af den vok
senundervisning, der faktisk er fore
gået. Det er - i hovedsagen - kampen
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om lyset, ikke praktiseringen af oplys
ning, der er tale om.
Og så er der jo det lys, som Korsgaards fremstilling selv spreder. Det
springer især af hans ønske om at træk
ke de lange linier. Korsgaard vil både
trække langt og gå i dybden. Men det er
ikke dybden eller detailanalysen, der er
bogens force. Skal man måle bogen på
en traditionel videnskabelig målestok,
mængden af de nye informationer, fore
kommer det mig, at der er langt mellem
snapsene i de første afsnit, men at
mængden stiger, efterhånden som af
snittene skrider frem. Korsgaard støtter
sig primært til den foreliggende littera
tur i sin analyse af kampen suppleret
med nedslag i centrale kilder. Dette fun
gerer for det meste godt, men enkelte
steder kunne man godt have ønsket flere
nedslag, der kunne have givet et mere
frit forhold til de herskende tolkninger i
litteraturen. Et enkelt sted finder jeg, at
han af den grund leverer en ganske pro
blematisk fremstilling, hvilket jeg skal
ofre en del plads på neden for.
Det er derfor de lange linier og frem
stillingens oversigtskarakter, der er bo
gens styrke, og som også giver den per
spektiv. Æstetisk og sprogligt er der hel
ler ingen grund til at klage: Bogen er
skrevet i et letlæst, klart sprog og er flot
og velillustreret. Den tager sit udgangs
punkt i et opgør med den almindelige
forestilling om, at voksenoplysning
først er noget, der sker fra og med
Grundtvig. Det sker uden de store teore
tiske armsving, men dog systematisk og
teoretisk overvejet med stat, marked og
civilsamfund som gennemgående un
dersøgelsesgenstande hele bogen igen
nem. Velvalgte sammenligninger i tid
og mellem lande virker godt; de er med
til at fastholde læserens opmærksomhed
på de historiske forandringer, men sy
nes også at skulle understøtte en tanke
om, at det kunne være gået anderledes,
og at det, der beskrives, er den danske
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»sonderweg« på folkeoplysningens om
råde.
Det virker indlysende at spørge, hvil
ken kamp bogen kan siges at være et
indlæg i. Men spørgsmålet er lettere at
stille end besvare. Korsgaard frem
hæver selv sit ståsted i den grundtvigske
højskoletradition. Højskolen er også alt
i alt hovedrolleindehaveren i bogen.
Grundtvig vies megen opmærksomhed
og en selvstændig analyse, han drages
konstant frem, forskellige tendenser afvejes i forhold til positioner i hans dan
nelsestænkning, og afslutningsvis op
stilles nogle muligheder for højskolens
plads i den (post)moderne verden. Det
forekommer mig derfor rimeligt at læse
bogen, ikke blot som en historisk frem
stilling i sin egen ret, men også som et
historisk begrundet indlæg i »kampen«
om højskolens og folkeoplysningens
fremtid: Hvad skal folkeoplysningen
orientere sig mod, nu hvor det nationale
ikke længere rækker som lyskilde, som
det var tilfældet i højskolens første 150
år? Inden Korsgaard giver sit bud, un
dersøger han folkeoplysningens historie
i dens helhed for at finde ud af, hvilken
funktion den har haft under skiftende
historiske forhold, og på dette grundlag
hvilken funktion den kan tænkes at kun
ne få i fremtiden. Det er bogens fortje
neste og det, der gør den vedkommen
de.
Men der er jo også tale om en histo
risk fremstilling, og sådan vil jeg an
melde den, dels ved at forsøge at tegne
fremstillingen i store træk, dels ved at
give detailkritik af enkelte punkter, som
forekommer mig problematiske.
Første del handler om Kristen oplys
ning. Her anskues reformationen som
det første store folkeoplysningsprojekt
- det sigtede på hele befolkningen hvis sigte var at udrydde eller omdanne
den middelalderlige folkekultur og er
statte den med en statssanktioneret reli
giøs kultur, båret af kirken og med
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præsten som den centrale agent. Før re
formationen var uddannelse et familiært
anliggende, hvor børn i praksis tilegne
de sig forældrenes kundskaber og fær
digheder. Efter reformationen bryder
staten via kirken ind, ikke kun for at sik
re den rette religiøse overbevisnings
spredning i befolkningen, men også for
at gøre den til samfundsborgere. Den
kristne børnelærddom blev grundlaget
for opdragelsen til samfundsborger.
Men for at den kunne blive det, var det
for det første nødvendigt at komme den
gamle folkekultur til livs, for det andet
at sikre sig at befolkningen faktisk del
tog i uddannelsen i den rette lære - byg
get på Luthers katekismus. Det skete
gennem forbud og påbud og ved en er
statning af den gamle krops- og festkul
tur med en kirkeligt organiseret religiøs
kultur. Og det skete fra 1739 med den
pietistiske reform af hele skolevæsenet
også inden for rammerne af skolen. Kir
ke og skole blev således to sider af sam
me sag, den statskirkelige kamp mod
folkekulturen. Til dette føjedes den
tvungne konfirmation (1736). Konfir
mationen, der var en eksamen i de krist
ne børnelærdomme, blev en forudsæt
ning for en lang række borgerlige rettig
heder, f.eks. trolovelse, indgåelse af gif
termål og fæste eller køb af fast ejen
dom. Gennem alle disse tiltag - og flere
til - gennemførtes det kristne folkeop
lysningsprojekt. Staten var drivkraften,
mens den bærende institution var kirken
og budskabet religiøst tvingende og so
cialt normativt. Præsterne blev nøgle
personer i en gigantisk disciplineringsog opdragelsesproces, der havde et fast
greb om befolkningens verdensbillede,
og som havde som sit sigte at fastholde
det patriarkalske samfunds normsæt.
»Kristen oplysning blev bindeleddet
mellem stat og sjæl« (s. 48).
I 1700-tallets anden halvdel tager den
statsborgerlige uddannelse med rødder i
oplysningstænkningen kampen op mod
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det kristelige oplysningshegemoni. Et
borgerligt dannelsesideal med viden
som omdrejningspunkt aftegner for
skydninger, som er led i bredere sam
fundsmæssige forandringer. Dette nye
dannelsesideal handler anden del om.
Det handler forbavsende lidt om vok
senundervisning, men til gengæld gene
relt om oplysningens pædagogik, dens
statsperspektiv og »samfundsnyttige«
skolesyn og om den dominerende hel
statspatriotisme. Som oversigt fungerer
det fint, men har man læst Joakim Lar
sens skolehistorie og Ole Feldbæks for
skellige bidrag til tidens identitetshisto
rie, er der ikke meget nyt at hente.
Kampen står her mellem en ny, dyna
misk borgerlig klasse, der i sin frem
march bremses af en aristokratisk over
klasse og et feudalt privilegiesamfund.
En følge af dette modsætningsforhold er
kamp om statens, kirkens og skolens
ideologiske grundlag. Centralt i denne
kamp stod spørgsmålet om, hvorledes
man skulle forholde sig til et nyt fælles
skabsbegreb, der brød frem omkring
midten af århundredet, fædrelandet: Var
fædrelandet den enevældige helstat eller
var det det sted, hvor man var født?
Kampen om definitionen af fædrelan
det brød igennem efter Struensee-regimets afsættelse og udfoldedes under
Guldbergs styre kulminerende med lo
ven om indfødsret 1776. I den forbin
delse reproducerer Korsgaard den, sy
nes det mig, ganske problematiske og
forvirrende brug af begrebet national,
som findes hos Feldbæk.1 Guldbergs
styre beskrives som et styre med en bor
gerlig og dansk-national politik (s. 99).
Det fremhæves, at Guldberg vil styrke
det danske sprog i administrationen og i
latinskolen som et led i denne dansk-na
tionale politik, som kulminerer med lo
ven om indfødsret: »I latinskolen blev
dansk i 1775 gjort til et selvstændigt
fag; og fædrelandskærlighed blev til en
følelse, der skulle indpodes eleverne.
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Slutstenen i denne proces var Lov om
indfødsret fra 1776, der med ubetydeli
ge undtagelser, gav dem, der var født i
fædrelandet, eneret til statens embeder.
Denne lov blev modtaget med stor be
gejstring og førte til omfattende fester
rundt om i danske købstæder. I forhold
til andre europæiske lande opstod natio
nalfølelsen meget tidligt i Danmark.
Det var unge akademikere og embeds
mænd af borgerlig herkomst, der præge
de den begyndende nationale bevægel
se, som fik vind i sejlene i takt med be
stræbelserne på at fortrænge tyskerne
fra statens embeder. Som det første land
i verden indførte Danmark begreberne:
indfødsret og fædreland« (s. 85f).
Denne tolkning af latinskolenloven
og indfødsretsloven som dansk-nationa
le tiltag er efter min bedste overbevis
ning forkert. For det første var latinsko
len efter Guldbergs ordning stadig en
religiøs skole - skolen skulle stadig
ifølge loven være den hellige ånds
værksted og lærerne være teologiske
kandidater med en klassisk filologisk
overbygning - og dansk blev ikke et
fag, men blot undervisningssprog anta
geligt til støtte for den altdominerende
latinundervisning. For det andet var den
fædrelandskærlighed, som latinskolen
ifølge loven skulle indgyde, netop hel
statspatriotismen. Det hedder i loven, at
»Næst Troens Lærdomme, skal de og
flittigt undervise dem om Pligterne, og
deriblandt betimeligen indprænte dem
den Kierlighed og Opofrelse de skylde
deres Konge og Fædreland.«2 Hvordan
kan man nu være sikker på, at det
fædreland, der tales om, er helstaten?
Det kan man af den lærebog, som Ove
Malling skrev til at udfylde bla. den
fædrelandskærlige undervisning, Store
og gode Handlinger af Danske, Norske
og Holstenere (1777, tysksproget udga
ve 1778), der forenede forestillingen
om tilhør til fødested og helstaten som
fædreland, som Korsgaard viser side 86.
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Men vi ved det faktisk også fra slutste
nen i reformpakken, indfødsretsloven.
Her er det helt klart, at retten til embe
der i den danske stat ikke er forbeholdt
danske, som det impliceres i citatet fra
Korsgaard ovenfor, men helstatsborger
ne. Det siges, at kongen har erkendt, at
»Billigheden selv vil, at Landets Børn
skal nyde Landets Brød«, hvorfor han
sigter på, gennem »Anordning at forsikkre Landets Børn Landets Embeder« og
ikke give dem til fremmede. Derfor be
stemmer indfødsretsloven det som en
forudsætning for at kunne besætte em
beder og tjenester, det »være sig ved
Hoffet, eller i den geistlige, civile og
militaire Stand, at Personen er født i
vore Stater, eller af saadanne indfødte
Undersaatter, som paa Reiser eller for
Vores Tienstes Skyld kunde være ude af
Landet«, dvs. at man ikke vil »foreslaae
andre end Danske, Norske og Holstener,
eller hvem derved lige agtes....«.3
Jeg har svært ved at se dette som en
dansk-national manifestation. Og hvad
mere er, er det yderst problematisk
overhovedet at anvende begrebet natio
nal i denne sammenhæng. Indfødsretten
er lige præcis ikke national, fordi den si
destiller rigsdelene. Den sidestiller
mænd fra alle rigsdele ved embeds
ansættelserne i staten, hvilket de ikke
blev opfattet som værende i udgangs
punktet, idet danske undersåtter havde
fremsat kritik af deres forfordeling.
Dette tog man til efterretning og lovbe
stemte deres lige ret med andre indfød
te. Styret tog således udgangspunkt i
forskelle i sprog og i tilhørsforholdet til
de forskellige statsdele Danmark, Nor
ge og Hertugdømmerne. I nationalis
men får disse forskelle en helt anden og
afgørende betydning. Den nationale idé
afviser netop den ligestilling mellem
sprogligt forskellige dele, som indføds
retten lovfæster. I den nationale idé må
nation, stat og territorium konvergere,
hvorfor man ikke kan have en stat, der
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huser flere nationer. En helstat er såle
des en umulighed, der støder på funda
mentale grundantagelser i den nationale
ideologi: sproget definerer nationen, na
tionen skal have sin egen stat og sit eget
territorium, der følger sproget og der
med nationens grænse. Derfor må tysk
sprogede rigsdele udskilles af den dan
ske nationstat, som der blev argumente
ret for af danske nationalister efter
1840. Og det er jo netop ikke målet
1776, der betegner en eksemplarisk førnational reform.
Det er måske for meget at gøre ud af
dette ikke kritisk afgørende element i en
stor fremstilling. Men jeg har alligevel
villet påpege dette, inden det går hen og
bliver almindelig kanon, især hvis no
gen skulle få den oplagte idé at anvende
bogen til undervisning. Jeg tror man vil
nå til en bedre forståelse af sammen
hængen, hvis man prøver at frigøre sig
fra nationalismens vokabular og for
ståelseshorisont, når man tolker f.eks.
en embedsstrid, antityskhed og sprog
patriotisme. Det er jo klart, for mig i det
mindste, at f.eks. interessen for det dan
ske sprog og for dansk litteratur i perio
den ikke drives af national tænkning,
men er udtryk for patriotiske tænkemå
der i egen ret og af selvstændig karak
ter.4 Og hvis Guldberg fremmer dansk
nationalfølelse og søger at underminere
det tysksprogede aristokratis magtstil
ling, må man da også spørge sig selv,
hvorfor reformaristokraterne ikke op
hæver indfødsretten. Det kunne der sik
kert gives gode grunde til, men over
vejelsen gøres ikke. Svaret må være, at
Guldberg og kronprinseregeringen ikke
på dette punkt stod som eksponenter for
modstridende politikker. I oplysningshi
storisk sammenhæng var de enige om,
at lyset kom fra staten, som Korsgaard
beskriver det, ikke fra folket (der ikke
var opfundet eller opdaget endnu).
Derfor finder jeg til en vis grad frem
stillingen i dette afsnit overfladisk. Der
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findes overordnede markeringer af for
udsætningerne for den statsborgerlige
oplysning, men nogen dybere forståelse
af den enevældige stats funktionsmåde
som baggrund for den førte skolepolitik
gives ikke. Egentlig finder jeg det også
til en vis grad kritisabelt, at Korsgaard
ikke i denne sammenhæng har set noget
behov for selv at gå til enkelte centrale
kildesteder som f.eks. indfødsretten,
fordi tolkningen af netop dette sætter
sig spor i tolkningen af reformaristokra
tiets skolepolitik efter 1784. Man får det
indtryk, at der allerede i slutningen af
1700-tallet er en fundamental og ud
bredt modsætning mellem dansk og
tysk i helstaten, selv om det eneste ud
slag af offentlig antityskhed i perioden
er den såkaldte tyskerfejde 1789-90, en
kort og intensiv skriftlig fejde, der døde
ud lige så hurtigt som den opstod, og
hvis københavnske deltagere kunne tæl
les på få hænder. Hos Korsgaard frem
træder danskheden derimod som ud
bredt og som hele handlingsgrundlaget
for reformaristokratiet efter 1784: »De
nye magthavere var sig fuldt bevidst,
hvem de danske angreb gjaldt. Og de så
klart, hvad spredningen af disse natio
nale tanker og dennes aggressive dansk
hed kunne betyde for staten og for dem
selv. Derfor satte de ind, hvor den unge
nationalfølelse var svagest, nemlig på
landet« (s. 93).5 Efter alt at dømme var
nationalitetsfølelsen ikke svagest på
landet, den var fraværende!
For statseliten og for de ledende, tysk
sprogede reform-aristokratiske skolere
formatorer efter 1784, med Ludvig Reventlow i spidsen og hans skolevirk
somhed på Brahetrolleborg som eksem
plar, var der ingen tvivl om, at fædrelan
det var helstaten, og at den særdanske
patriotisme ikke skulle fremmes. Reventlow og andre adelige med tilhørs
forhold til den schimmelmannske kreds
gennemførte således en lang række sko
lereformer, der hvilede på et kosmopoli-
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tisk og filantropisk grundlag, der mar
kerede skolens sekularisering, dens be
gyndende selvstændiggørelse i forhold
til kirken. Reformerne markerede også
skolens overgang til en undervisning
med grund i fornuft og realfag i stedet
for kristendommen. Der skulle læses
ABC i stedet for Luthers katekismus,
skolen skulle skabe den nyttige sam
fundsborger og bringe harmoni i forhol
det mellem stat og individ. Mens båndet
mellem stat og kirke således var i op
løsning, kom skolen i stigende grad til
at indtage funktionen som statslig socia
liseringsagent af individerne til sam
fundsborgere. Den universalistiske og
kosmopolitiske opdragelse man fik igen
nem skolen, markerer også et skred i
undervisningsformen, der gik fra værk
stedet til skolestuen, fra tugt til over
vågning og fra enmands- til masseun
dervisning.
Afsnittet afsluttes med en omtale af
Laurits Engelstoft og hans værker om
national opdragelse fra 1801 og 1808.
Engelstoft betegnes med rette som en
overgangsfigur mellem statspatriotisme
og »1800-tallets nationalisme«. Der si
ges her »1800-tallets nationalisme«,
hvilket vel indikerer, at Korsgaard er på
det rene med. at denne har en anden ka
rakter end 1700-tallets statspatriotisme,
også det som han selv i den forbindelse
omtaler som dansk-nationalt. Ifølge
Korsgaard er Engelstoft den første, der
præsenterede den nationale tænknings
fader, Johan Gottfried Herder, på dansk.
»Engelstoft er ligeledes den første dan
sker, der klart betoner modersmålets be
tydning for den nationale bevidstheds
dannelse, og dermed er han et halvt
århundrede forud for den officielle poli
tik« (s. 114) - på trods af at han skriver
et kvart århundrede efter de reformer,
som Korsgaard ovenfor betegnede som
dansk-nationale!
Dermed er den fortælletekniske over
gang gjort til en fremstilling af den fol
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kelig-nationale oplysning. Indlednings
vis ridses forudsætningerne for denne
oplysning op. De er dels at finde i etab
leringen af det frie marked og et civilt
samfund, dels i de idehistoriske foran
dringer, som sker fra og med Herder.
Idehistorisk handler det om de intellek
tuelles opdagelse af folket; det handler
om nationalisme og forestillingen om
det folkelige fællesskab, om nationen
som kilde til lyset og om nationalspro
get og nationalhistorien som medierne
for lysets formidling. Dannelse bliver
da individets forbindelse med det natio
nale fællesskab.
I den nationale dannelsestænkning
kommer lyset nedefra, fra folket. Ikke
oppefra, fra Gud, ude fra omverdenen
eller inde fra fornuften. Disse fire lys
kilder repræsenterer i praksis to princip
per, nemlig en vertikal forbindelse opned og en horisontal ud-ind. »Det nit
tende århundredes oplysningshistorie
kan skrives som en historie om en kamp
mellem to former for lys, der kæmper
om magten: det horisontale og det verti
kale lys. Det første knyttes til fornuften
og naturvidenskaben, det andet til natio
nen og det guddommelige som lyskilde.
Man kan også sige, der er en kamp mel
lem to forskellige fortællinger om lys:
fortællingen om henholdsvis fornuften
og folket som lyskilde.« Sådan kortfor
mulerer Korsgaard (s. 137) det 19.
århundredes oplysningshistorie, hvilket
jeg skal vende tilbage til.
Gennemgangen af den folkelige-nationale oplysning lægger hovedvægten
på Grundtvig og den nationale grundtvi
gianske højskole, vel at mærke uden at
de kommer til at fremstå som altdomi
nerende i fremstillingen, der også ind
drager alternativerne til disse skoler.
Det er således følgerne af de sociale for
andringer og landbosamfundets om
formning i kølvandet på økonomiske
forandringer og statslige reformer fra
1700-tallet, der her efterspores på op-
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lysningens område.6 Den første er de
gudelige forsamlingsbevægelser fra
1820’erne og frem, som ses som et re
sultat af nedbrydningen af standssam
fundet og som udfyldelsen af det ideo
logiske vakuum efter udflytning og ud
skiftning.
I dette afsnit fremhæves det ideologi
ske skifte mellem den patriotiske dan
nelsestænkning og den nationale, med
en illustrativ sammenligning af Rød
ding Højskoles (1844) og Rewentlovs
Brahetrolleborgs idégrundlag, og der
gives en informativ analyse af Grundt
vigs syn på dannelse og dets udvikling
efter 1848 til en fiksering af dannelsen i
det nationale. Rationalistiske anationale
bondeskoler, hvoraf Hindholm var den
vigtigste, beskrives i perioden mellem
1840 og 1864 som de væsentligste op
lysningsfaktorer i det danske landbo
samfund. Efter 1864 tager folkehøjsko
lerne, der med Roar Skovmand beskri
ves som nationale fæstninger, over på
landet, mens de aldrig rigtigt formår at
vinde fodfæste i byerne trods forsøg. På
landet fremstår den nationale folkehøj
skole, med vægten på national historie
og litteratur, som dominerende i sidste
tredjedel af århundredet.
Dette afsnit følges af et om arbejder
oplysning, der følger det forudgåendes i
anlæg og niveau. Vi går her fra landet til
byen, fra grundtvigianismen og højsko
len til brandesianismen, Studentersam
fundet og arbejderoplysningen som den
udvikles efter 1870, og som arbejderbe
vægelsen i høj grad støttede sin voksen
oplysning på. Denne akademisk ledede
arbejderoplysning kulminerede med
planerne om et folkeuniversitet, som,
med Kr. Erslev som drivende kraft,
igangsatte sin undervisning i 1899. Her
viser den fundamentale modsætning
mellem land og by, mellem grundtvigia
nisme og kulturradikalisme og mellem
højskoledannelse og videnskabelig op
lysning sig i fuldt flor. Trods flere for
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søg bliver der aldrig skabt en bro mel
lem bønder og arbejdere med akademi
kerne som det formidlende led, der
skulle holde konstruktionen sammen.
Højskolen etableredes som et alternativ
og et modstykke til den akademiske
kultur, og den afgrænsede sig fortsat
omkring århundredskiftet fra viden
skabskulturen, som den til stadighed
frygtede at blive kolonialiseret af.
Vi følger således nogle linier i høj
skolebevægelsen og i arbejderoplysnin
gen og deres forskellige lyskilder og de
res forskellige syn på de samme lyskil
der. Centralt står de forskellige syn på
det nationale, som Korsgaard viser så
udmærket. Men kan denne kamp så ses
som en kamp mellem vertikal og hori
sontal oplysning, mellem national-religiøst og individ-fornuft-omverden, som
det blev formuleret i citatet ovenfor. Er
den grundtvigianske og folkelig-natio
nale oplysning og arbejderoplysningen
repræsentanter for henholdsvis det
første og det sidste princip, som kam
pen står imellem? Svaret må blive nej.
Det er uden tvivl rigtigt at fremhæve
brandesianismen og radikalismen som
repræsentanter for en ny oplysningstid.
Brandes henviser jo selv i 1870 i indled
ningen til emigrantlitteraturen til, at op
gaven er at lede oplysningen ind i den
danske kultur, hvor reaktionens (roman
tikkens) historiske opgave er endt. Men
Brandes, Hørup og Erslev tænker ver
den nationalt. Nok skulle verden begri
bes med fornuften, og nok skulle denne
begribelse ske via erkendelsesmetoder
af naturvidenskabelig karakter, men den
er ikke desto mindre umiskendelig ro
mantisk og national. Litteraturen er ad
gang til folkets liv, sagde Brandes i
1870, og Erslev arbejdede med største
selvfølgelighed med et begreb om det
danske folk i sine historiske fremstillin
ger af dansk middelalder. Det moderne
gennembrud er ikke en tilbagevenden til
en før- eller anational patriotisme, en

350
kosmopolitisk fornuftskultur, men et
forsøg på at skabe en realistisk nationa
lisme. Men når grundtvigianeren Sofus
Høgsbro døbte dem »europæerne«, var
det netop for at understrege, at deres syn
på det europæiske (og det tyske) ikke
var nordisk-nationalt som hans eget.
Heri lignede de radikale meget mere so
cialdemokraterne, der også havde en in
ternational overbygning på deres natio
nalitetsopfattelse, der stod i modsæt
ning til grundtvigianernes »rene dansk
hed«. Nok er der kamp om danskheden
mellem 1864 og 1920, som Niels Finn
Christiansen har vist,7 men der er ingen
position uden for den nationale diskurs
til rådighed, al tale er national, kampen
står alene om, hvilken tale der er den
rette. Derfor kan dannelseshistorien hel
ler ikke reduceres til kampen mellem
videnskab og folkelighed, fornuft og
nationalitet, men er in casu snarere en
kamp mellem forskellige nationalitets
opfattelser.
1920 og foreningen af Danmark og
Nordslesvig markerede en ny epoke i
højskolens historie, fordi et fælles sam
lingspunkt forsvandt, da Sønderjylland
blev forenet med Danmark. Tabet i
1864 var en sejr for højskolen i den for
stand, at det skabte et fælles sigtepunkt
for højskolen; genforeningen i 1920 var
et tab i den forstand, at højskolen ikke
længere kunne fastholde et fælles mål.
Derfor splittedes højskolen i to fraktio
ner, der nok kunne samles om folket,
men som var forskellige i deres hold
ninger til verden uden for og til viden
skaben. Den nationalistiske og antividenskabelige tendens så i 1930’erne
med sympati på nationalsocialismen,
mens den udadvendte tendens brød med
tidligere tiders snævre fokusering på det
danske og afgrænsningen fra videnska
ben og åbnede op for begge.
Også arbejderne fik en lærestreg som
kom til at præge dem i mellemkrigsti
den, ikke af genforeningen, men af
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Første Verdenskrig. Troen på, at den in
ternationale arbejderklasse ville og kun
ne stoppe krig, en tro, som før krigen
antog næsten religiøse dimensioner, var
blevet falsificeret i praksis, da de for
skellige nationale arbejderpartier og
-klasser valgte det nationale broderskab
frem for det internationale arbejderfæl
lesskab. »Det internationale proletariat
blev således udskiftet med det danske
folk, socialisme med demokrati. At fo
retage den udskiftning tog sin tid, men
gradvist kom folket, nationen og den
frie tid i centrum af ideologien. Der ske
te efter krigen en klar forskydning i ar
gumentationen: fra en betoning af det
internationale til en pointering af det na
tionale,« som det hedder s. 32 lf. Mens
man tidligere havde affundet sig med
»radikal« arbejderoplysning, gik man
nu ind i et politisk samarbejde med par
tiet, mens man påbegyndte opbygnin
gen af nye institutioner og organisatio
ner, der skulle varetage arbejderklas
sens egne interesser på kultur-, under
visnings- og fritidsområdet. Forlag,
AOF og arbejderhøjskoler udbyggedes i
1920’erne, som led i en erkendelse af, at
et nyt samfund ikke kom af sig selv. Ar
bejderklassen måtte skabe en ny be
vidsthed gennem oplysning, frembringe
sin egen kultur og udvikle socialistiske
kundskaber. Under indtryk af nazismen
formuleredes dette af den helt centrale
socialdemokratiske oplysningsideolog,
Julius Bornholt, i slutningen af 30’erne
som »kultur for folket«. Arbejderklas
sen blev ikke længere opfattet som en
afgrænset enhed i samfundet med front
mod det bestående, og arbejderbevæ
gelsen ikke kun set som et led i denne
klasses kulturelle selvstændiggørelse,
men begge betragtedes som led i den
folkelige kultur.
Hermed var der op mod Anden Ver
denskrig ifølge Korsgaard åbnet op for
et samarbejde mellem arbejderbevægel
se og den grundtvigianske bevægelse
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med folket som fællesnævneren. Min
historiske kompetence giver ikke basis
for detailkritik af denne argumentation,
men den virker overbevisende. Og net
op indholdsbestemmelsen af denne fæl
lesnævner, folket, blev vital og central
med den nazistiske udfordring og i år
tierne efter krigen: Var det nationale el
ler det demokratiske det centrale i dansk
folkelighed? Her følger Korsgaard med
Hal Koch og den demokratiske linie
tanken om medborgerskolen, der di
stancerer sig fra forestillingen om, at
demokratiet nødvendigvis må være rod
fæstet i en fælles national identitet, og i
stedet insisterer på, at demokratiet kan
læres. Denne idé når aldrig dybt i høj
skolebevægelsen, der nok distancerede
sig fra nationalsocialismen, men fast
holdt en fundamentalistisk forståelse af
forholdet mellem kristendom og det na
tionale som handlingsgrundlag.
Med H.P. Clausen fastlægger Kors
gaard det 19. århundredes afslutning til
slutningen af 1950’erne, samfundsstruk
turelt som mentalt. På voksenoplysnin
gens område betegner dette overgangen
fra nationen, folket og klassen til indivi
det som centrum for oplysningsbe
stræbelserne. Personlig oplysning er så
ledes overskriften på bogens afsluttende
kapitel. I modsætning til de tidligere op
lysningsbevægelser fra reformationen
og frem adskiller den personlige oplys
ning sig ved, at den ikke siger noget om
individets placering i samfundet. Kors
gaard indleder derfor med nogle overve
jelser over, om individualiseringen bety
der samfundets opløsning, eller om den
betyder socialisering ad nye veje på
tværs af nationer og stater. Individuali
sering og internationalisering/globalisering synes at gå hånd i hånd, og det er
netop spørgsmålet om nationstaten Dan
marks forhold til det overnationale
EF/EU, der i de seneste 25 år har været
det centrale politiske spørgsmål.
Hvori består så den individualiserede
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voksenoplysning? Den betår generelt i
en markant glidning fra åndsfag til
værkstedsfag, kropsfag og kurser for
den individuelle sjæl. Der læses ikke hi
storie eller litteratur, men slås på trom
me i »musikværkstedet«, laves keramik
i »keramikværkstedet«, skrives sange i
»sangværkstedet«; alternativt kan man
få »Selvudvikling fra rod til isse« og
»Astrologi, tarot og drømmeværksted«,
som man kunne få kurser i på Ubberup
Højskole 1992/93. Aftenskolen går fra
at være en forsættelse af grundskolen til
at være en fritidsskole, hvor voksne
mennesker kan få undervisning i de em
ner, de måtte ønske. Det handler om
personlig udvikling og selvudfoldelse,
ikke om autoritativ meddelelse af histo
rie eller litteratur fra en talerstol eller
fastlagte skemaer med givet indhold.
For højskolens vedkommende er de
brugbare naturvidenskaber og de natio
nale dannelsesfag således ikke længere
det givne eller selvindlysende grundlag,
som det var frem til omkring 1970: »si
den har naturvidenskaberne og de natio
nale videnskabers indflydelse været af
tagende, ikke bare på voksenoplysnin
gen, men også på den offentlige be
vidsthed generelt« (s. 419). New Age,
en ny kropsbevidsthed - kroppen som
fornuften, fornuften som ufornuft - al
ternative behandlingsmetoder, lokalt
forankrede tiltag med sigte på at forene
folk i lokalområdet og religionens gen
komst, dette er blot eksempler, der træk
ker i en anden retning end den nationale
og naturvidenskabelige.
Fra statsligt hold har man genrejst det
klassiske
folkeoplysningsbegreb
i
1980’erne som et modtræk mod de ten
denser til desintegration - arbejdsløs
hed, social udstødning, vold, kriminali
tet - som efterspores i den vestlige ver
den. Problemet er, om demokratiet kan
opretholdes i et samfund, der betoner
det enkelte individs rettigheder mere
end dets pligter, for det er ifølge Kors-
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gaard svært at forestille sig, at demokra
tiet kan bevares uden en idé om med
borgerskab og moralsk forpligtelse på
fællesskabet. Men hvilken folkeoplysende rolle kan højskolen påtage sig,
hvis den ikke bare skal stille faciliteter
til rådighed, som har været dens svar på
frisætteisen fra det nationale og det
landbrugsfaglige, som har båret dens
identitet fra 1844 til 1970. Korsgaard
opstiller tre muligheder: 1) genoptage
arbejdet med at styrke den nationale
identitet, 2) blive lokalsamfundets skole
eller 3) (hvilket ikke står i modsæt
ningsforhold til højskolen som lo
kalsamfundets skole) give højskolen et
globalt indhold, der skal kaste lys over
det personlige, lokale og nationale liv et globalt lys.
Afslutningsvis tager Korsgaard nogle
pejlinger i tidens bevægelse og fremti
dens mulige udvikling. Han ser et post
industrielt samfund, hvor viden og ud
dannelse vil spille en central rolle, hvor
læring bliver livslang og ingen fase i li
vet forhindrer »åndelig vækst«, som det
var tidligere, hvor kun få fik en virksom
alderdom, som de fleste får i dag. Flere
vil komme til at arbejde med ting, der
kræver uddannelse, men samtidig vil
behovet være så differentieret, at skolen
ikke vil kunne opretholde monopol på
samfundets uddannelsesbehov. Infor
mationsteknologien forskyder den livs
lange uddannelse fra undervisning til
læring, hvor den enkelte selv tilrette
lægger læringsforløb. Adgangen til vi
den demokratiseres, og viden adskilles
fra dannelse, således at dannelse i stedet
knyttes til det at praktisere, fra eksplicit
viden til ekspressive evner, som videre
formidles i en form som mesterlærens
og værkstedets.
Bogen munder ud i et afsnit med titlen
Global folkelighed. Det postindustrielle
samfund, som ovenstående nutidige for
andringer i oplysningen indskriver sig i,
suppleres med en postnational og en
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postvidenskabelig. Menneskeheden de
ler de samme farer - f.eks. Tjernobyl en fælles risiko, der ikke er nationalt
funderet, men universel. Danskere og
tyskere lever i et fælles samfund, risiko
samfundet, hvis scene er globen. Det lo
kale er forbundet til det globale. Dette er
det postnationale scenarie, hvortil knyt
ter sig et postvidenskabeligt: »Ligesom
sproget blev en afgørende faktor i den
nationale identitetsdannelse i begyndel
sen af det forrige århundrede, synes
kroppen nu at blive en afgørende faktor i
den globale identitetsdannelse. Kroppen
sanser og registrerer konsekvenserne af
ting, vi langt fra altid kan se, smage eller
lugte. Spermen og de ufødte børn er i allerforreste geled« (s. 473f).
Denne nærmest profetiske tale brin
ger mindelser om 1890’ernes fin de
siécle-mysticisme og rationalitetskritik,
eller om postmodernismen, om man vil,
lys forekommer det mig til gengæld
ikke at kaste. Jeg vil lade den stå for sig
selv, og blot fremhæve, at den forud
gående analyse uden problemer kan gå
for en fornuftig videnskabelig analyse,
den er både konsistent og forklarer sam
menhængende de tendenser (empiriske
data) som fremdrages. Den kan heller
ikke rokke ved den forudgående histori
ske fremstillings værdi, der ikke teleo
logisk er rettet mod de eventuelle ten
denser i forudgående epoker, der kunne
pege frem mod kropsfornuft og globali
sering, men som giver en solid fremstil
ling af den historiske udvikling på et hi
storievidenskabeligt grundlag.

1. Se også Bernard Eric Jensen: »Dansk
Identitetshistorie«, Historisk Tidsskrift,
bind 92, 1992, s. 326-347.
2. Schous forordning er 1775, s. 24.
3. Schous forordninger 1776, s. 145f.
4. Se f.eks. Flemming Conrad: Rahbek og
Nyerup, 1979, og samme: Smagen og det
nationale, 1996.
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5. Sammenlign med Lorenz Rerup: »Fra
litterær til politisk nationalisme«, Ole
Feldbæk (red.): Dansk Identitetshistorie,
bind 2, 1991, s. 325-390. Korsgaard an
vender ikke dette bind, hvilket er under
ligt med den vægt, han lægger på stats
patriotisme såvel som på national identi
tet. Rerup fastlægger i sit bidrag med ret
te den nationale tænkning i en litterær
form til perioden efter napoleonskrigene
og den politiske nationalismes gennem
slag til efter den slesvigske sprogstrid
1840-42. Se ligeledes Steen Bo Frandsens minutiøse analyse i disputatsen Op
dagelsen af Jylland, 1996, s. 277ff. Tra
ditionen for en national tolkning af Guld
berg og indfødsretsloven har tungtvejen
de repræsentanter og går tilbage til Hans
Jensen: De danske Stænderforsamlin
gers Historie, 1931-34, Edvard Holm:
Danmarks Riges Historie, bind 5, 18981906 og C.F. Allen: Haandbog i Fædre
landets Historie, 1840.
6. S. 138-140 handler om det tostrengede
skolesystem, lærd skole-universitet og
almueskole, men er fyldt med fejl. »Med
reformen af den lærde skole og universi
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tetet (ved en plakat af 1805 og en forord
ning 1809), blev der påbegyndt et skift
fra kristendommen til videnskab og
æstetik som universitetets ideologiske
grundlag« (s. 139). Både plakaten 1805
og forordningen 1809 omhandler alene
den lærde skole, og især 1805-reformen
afslutter den lærde skoles kirkelige og
kristelige tilknytning. 1809 gennemføres
der ingen reform af universitetet, men en
skoleembedseksamen uafhængig af teo
logien indførtes 1788, og et pædagogisk
seminarium blev grundlagt 1800. Sidst
nævnte byggede ikke på Berlinuniversitetets idégrundlag, men på det filologi
ske seminar i Göttingen efter Heynes
model. Derfor er det selvfølgelig dobbelt
forkert, når det s. 140 siges, at »Den ty
ske universitetsmodel blev i stor ud
strækning grundlaget for den universi
tetsreform, der blev gennemført i Dan
mark 1809«, når der med den »tyske uni
versitetsmodel« henvises til Humboldt.
7. Niels Finn Christiansen: »Folkets
danskhed«, Flemming Lundgreen-Nielsen (red.): På sporet af dansk identitet,
1992.

Sport og gymnastik
Af Niels Kayser Nielsen
Per Jørgensen: Ro, renlighed, regelmæs
sighed. Dansk Idræts-Forbund og
sportens gennembrud ca. 18961918. Idræt - krop - sundhed, vol. 1.
(Odense Universitetsforlag, 1997).
314 s., 250 kr.
Klara Aalbæk Korsgaard: Anna og Jørgine. En historisk fortælling om to
kvinder, deres gymnastik og deres
højskole. (Odense Universitetsfor
lag, 1996). 282 s., 250 kr.

Det var omkring 1980, at den idrætshi
storiske forskning herhjemme tog sin
begyndelse. Siden da er der sket ikke så
lidt på området. En lang række mono
grafier, antologier og artikler har set
dagens lys, og Dansk Idrætshistorisk
Forening Krop og kultur har siden sin
stiftelse i 1984 været et centralt forum
for den idrætshistoriske forskning i
Danmark. Man har med en enkelt und
tagelse hvert år holdt et seminar, lige
som man siden 1985 uden afbrydelse
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har publiceret en Idrætshistorisk År
bog.
Indholdet i denne har været præget af
stor bredde i tematisk henseende med
de styrker og svagheder, et sådant bredt
greb indebærer. Kropskulturens historie
i almenhed har således spillet en væ
sentlig rolle som forskningsfelt. Det har
åbnet for en udogmatisk, undertiden
ganske spekulativ tilgang, men har til
svarende indebåret en vis tilsidesættelse
af selve idrætten.
Hertil kommer, at selve den historiske
tilgang også har bevirket, at andre måder
at anskue idrætten på som hovedregel er
blevet ladt ude af billedet. Det gælder fx
den kulturorienterede tilgang. Det kan
godt undre, for så vidt som det forekom
mer nærliggende at »læse« idrætten ikke
kun som historie, men også som kultur.
Kulturanalyse kan betegnes som en tæt
og minutiøs beskrivelse af hverdagsfænomer, som afdækker konfliktuerende
og foranderlige kollektive handlings
mønstre og tankeformer, der indgår som
led i vedligeholdelse og nyskabelse af
dybereliggende samfundsmæssige vær
dier. Det gælder også, når man anskuer
idræt som kultur. Og lige netop idræt
tens verden, der er så rig dels på hand
lings- og værdimønstre, dels på uudtalte
og underforståede værdier, forekommer
det nærliggende at lave kulturanalytisk
farvede historiske studier i.
Så meget desto mere glædeligt er det
at konstatere, at vi her har to værker, der
- på trods af de evidente forskelle i
såvel emne og stil som baggrund - er
fælles om bestræbelsen på ikke kun at
anskue idrætten som sådan, dvs. som in
stitutionshistorie, men som del af en
kulturhistorisk kontekst. Og lad det
være sagt med det samme: Denne be
stræbelse er lykkedes fint. Der er kom
met to absolut læseværdige publikatio
ner ud af anstrengelserne.
Per Jørgensens bog er baseret på den
ph.d.-afhandling, som han i 1996 for
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svarede ved Det humanistiske Fakultet
ved Odense Universitet. Bogen belyser
Dansk Idræts-Forbunds (DIFs) rolle i
sportens indførelse og etablering i Dan
mark i perioden ca. 1896-1918, hvor
denne rolle ses i såvel en social- som en
kulturhistorisk sammenhæng. En sådan
samlet belysning af Dansk Idræts-For
bunds tidlige historie er endnu ikke fo
retaget i Danmark, idet sportens historie
i denne periode generelt og DIFs spe
cielt gennemgående er blevet undersøgt
institutions- og organisationshistorisk.
Der er således alene af denne grund tale
om et stykke pionerarbejde. I det hele
taget har undersøgelser af dansk idræts
samfunds- og kulturhistoriske indplace
ring indtil videre været sparsomme, og
Per Jørgensens monografi kan ses som
et værdifuldt bidrag til denne side af
den hjemlige idrætshistoriske forsk
ning. Hidtidige forsøg på at undersøge
sportens særlige bevidsthedsmæssige
væsen og sociale funktion i denne pe
riode har - af både fagpolitiske og orga
nisatoriske årsager - ikke nydt fornøden
anerkendelse.
Nærmere bestemt undersøger Per
Jørgensen, hvilke ideer og visioner de
skiftende DIF-ledelser havde i den
nævnte periode, samt hvorfra dette idé
grundlag stammede. Det sker fortrinsvis
i forhold til det mentale klima, der gjor
de sig gældende i datiden, hvorfor for
fatteren inddrager sociologiske, kultur
sociologiske, psykologiske, idéhistori
ske og etnologiske forhold fra det
københavnske borgerskabs liv på dette
tidspunkt, idet personkredsen bag DIFs
ledelse fortrinsvis rekrutteredes fra den
ne befolkningsgruppe. Per Jørgensens
bog bliver således også en københav
nerhistorie.
En af bogens mange styrker er, at for
fatteren så tydeligt gør rede for sit kilde
grundlag, som dels er stort, dels opsøgt
med omtanke og flid. Det fremgår, at af
handlingen især baserer sig på DIFs for-
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handlingsprotokoller og kopibøger, og
dette primærmateriale suppleres med
materiale fra andre samlinger samt se
kundære kilder såsom aviser og tids
skriftsartikler samt DIFs årbøger. Af
disse kildegrupper har de primære kil
der hidtil ikke været gjort til genstand
for nøjere granskning. Også her yder
Per Jørgensen således en pionerindsats.
Kapitlet herom er et af bogens mest
centrale.
Som led i fastlæggelsen af mulighe
der for perspektivering og fortolkning
af kildematerialet foretages dernæst en
længere præsentation af Michel Fou
caults magtteorier samt Norbert Elias’
civilisationsteori. Ikke mindst præsenta
tionen af Foucault-teorierne forekom
mer at være både skarpsindig, dækken
de og perspektivrig. Det gør sig også
gældende for behandlingen af Elias,
hvor man dog også savner en præcis be
grundelse for, hvorfor lige netop Elias
skal inddrages. Men der gøres overbevi
sende rede for de centrale Elias-begreber interdependens og figuration, men
det forekommer at være en svaghed, at
disse begreber kun er tænkt som omfat
tende kredsen omkring DIFs ledelse og
DIFs primære medlemmer. Den væsent
lige pointe, at interdependenskæder er
generelt samfundsmæssige i deres art
(derved at de er samfundsskabende) og
ikke kun omfatter lokale og specifikke
forhold, behandles ikke tilstrækkeligt.
Disse forbehold ændrer dog ikke væ
sentligt ved det overordnede indtryk af
den kyndighed og soliditet, der præger
redegørelsen for bogens begrebsmæssi
ge værktøjer, som er præget af fremstil
lingsmæssig systematik og klarsyn.
Inden Per Jørgensen kaster sig over
sit egentlige emne: sportens tidlige hi
storie som et ordens- og civiliserings
projekt, behandler han borgerskabet i
København omkring århundredskiftet
1900. Det sker med udgangspunkt i El
len Damgaard og Poul H. Moustgaards
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interessante portræt af en københavnsk
apotekerfamilie og miljøet omkring
dem. Dette afgrænsningsvalg indebærer
igen en styrke og en svaghed: Afhand
lingen får fast grund under fødderne i et
specialtilfælde, men man må efterlyse
overvejelser over rækkevidden og bære
dygtigheden i materialet. Og hvor er
folkelivsskildrere som fx Otto Rung og
Peter Nansen henne? De ville have
været nyttige meddelere vedrørende de
fin de siecle-farvede opfattelser af deka
dence og forfald, som også prægede det
københavnske borgerskab.
Det er imidlertid en styrke ved denne
del af bogen, at den indkredser det men
tale rum, som sporten indlejres i. Ud
blikket til samtidens københavnske bor
gerlige miljø overskrider en snæver in
stitutions- og organisationsmæssig ram
me. Herved bidrager den som noget
væsentligt nyt til den brede social- og
kulturhistoriske belysning af idrættens
rammer, vi så længe har savnet.
Hoveddelen af bogen udgøres af en
minutiøs og grundig behandling af de
københavnske DIF-borgeres næsten
maniske ønske om orden og disciplin,
med Eugen Stahl Schmidt i spidsen for
foretagendet. Man slår hårdt ned på
upassende opførsel og forfægter et ama
tørideal, som ødelægger enhver »vul
gær« pekuniær og selvisk trang til at
drage økonomisk fordel af sporten (ak,
ja - det var dengang!). De centrale klas
sebetingede adfærdsnormer og bevidst
hedsformer i retning af orden og disci
plin ikke kun i teori, men også i praksis
understreges i en række velskrevne ka
pitler. Hovedsigtet er en disciplin, der
omfatter en indre sjælehusholdning i
form af en markant selvdisciplin.
Som helhed er Per Jørgensens bog
kendetegnet af overblik, omhu og soli
ditet. Bogens tese: at sporten kan ses
som et ordensprojekt, er fastholdt som
en rød tråd værket igennem. Og så er
det en styrke ved bogen, at den er skre-
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vet i et lettilgængeligt og ukrukket
sprog. Også formidlingsmæssigt set er
den vellykket.
Indirekte peger Per Jørgensen med sit
værk på to nye interessante problemstil
linger. For fremtidig forskning i spor
tens historie i årtierne omkring århun
dredskiftet forekommer det for det
første at være en central opgave at fore
tage undersøgelser vedrørende den tidsog rumsforståelse, som i disse årtier var
inde i en afgørende omlægning, og som
også havde indflydelse på toneangiven
de, progressive kredse i København.
Her ville en udstrækning af problemfel
tet til at omfatte brede mentale og tek
nologiske strømninger være central i
belysning af, hvorfor netop sporten vak
te interesse, og hvorfor kredsen om
kring DIF valgte at anskue sporten på
den måde, som den gjorde. Modernise
ringsaspektet i sportens historie på den
ne tid er generelt underbelyst.
For det andet: Per Jørgensen peger i
sin bog på det krav om orden og selv
disciplin, der kendetegnede sportens
borgerskabsverden omkring 1900. Det
te krav dominerede også den grundtvi
gianske højskolebevægelse, hvor det
var meget om at gøre dels at vise, at
man var i stand til at styre (sig selv), og
at man, når man kunne styre sig selv,
ikke var styret af andre. Der forekom
mer at være en høj grad af sammenfald
mellem borgerskabets og bøndernes
målsætning; den modstilling af sporten,
dvs. konkurrenceidræt, og svensk Linggymnastik, som har præget det meste af
såvel den internationale som den dan
ske hidtidige idrætshistoriske forsk
ning, bliver det i stigende grad svært at
få øje på. Det forekommer derfor at
være en interessant opgave at få kastet
et nøjere blik på den samklang mellem
den urbane modernitet og den agrare
modernitet, der er så kendetegnende for
dansk historie omkring 1900, og som
forekommer at give Danmark en sær
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status. Her ville idrætshistorien givetvis
kunne bidrage.
Den grundtvigianske selvdisciplin i
forfatningsstridsårene, som den bl.a.
kommer til udtryk i kampen om krop
pen, er i dag forholdsvis vel undersøgt.
Derimod har det som hovedregel skortet
på større undersøgelser af den grundtvi
gianske landbogymnastik i mellem
krigstiden - når man altså ser bort fra
Niels Bukh. Det er der nu rådet kraftigt
bod på med Klara Aalbæk Korsgaards
bog om Snoghøj-gymnastikken. Det er
en bog, som man læser med idel for
nøjelse. Hvis Per Jørgensens bog fore
kommer velskrevet, gælder det i endnu
højere grad for Klara Aalbæk Kors
gaards vedkommende. Hun bærer med
rette sit mellemnavn - og for den sags
skyld også sit efternavn. Men samtidig
viser hun, at hun skam udmærket kan
selv. Både i henseende til form og ind
hold.
En ting er nemlig bogens stil, noget
andet er dens analytiske færdighed. Her
får vi kulturhistorie for alle pengene med grundige forudgående kildestudier.
Det er et stort hul i idrætshistorien, der
her bliver udfyldt. Medens Niels Buhks
særegenheder vel efterhånden er godt
omtalt i medierne - og mere vil utvivl
somt komme - har Anna Krogh og Jørgine Abildgaards historie ikke været
fortalt så ofte. Det er en skam, for den er
ikke mindre interessant. Heller ikke på
det erotiske område. Begge de to »revelinere« har skam stiftet bekendtskab
med kærligheden, fremgår det af Klara
Aalbæk Korsgaards historie. Og i det
hele taget er det ikke mindst indblikket i
de to spændende kvinders sjæleliv, der
fascinerer ved bogen. Anna som den
lidt tørre og nøgterne, der havde sans
for tal (men så var hun også datter af en
mejeribestyrer), Jørgine som den vidt
løftige og sværmeriske, der havde svært
ved at holde sit tanke- og følelelsesflugt
i ave, og som bestandigt røg ud i vidt-
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løftigheder og opulent bragesnak. Stør
re sans for åndelig systematik synes in
gen af kvinderne at have haft, og ikke
mindst Jørgine forekommer med sit la
bile temperament at have været et intel
lektuelt rodehoved.
Men mindre kunne også gøre det. De
to kvinder fik i 1925 en gymnastikhøj
skole stablet på benene, som blev ledet
med hård hånd - båret af ildhu og op
ofrende idealisme. I dag kan den karak
teristiske Snoghøj-retorik forekomme
overskruet og obsolet, men det er en an
den væsentlig styrke ved Klara Aalbæk
Korsgaards bog, at den viser, hvorledes
den særlige Snoghøj-gymnastik i årene
1925-1950 kom til at udgøre en selv
stændig platform for masser af unge
landbokvinders identitet; en identitet
der både var »sporty« og kvindelig. I
modsætning til Niels Buhk, der mest
var til det »sporty«, og hvor der ikke var
megen sans for den kvindelige krop,
ville Anna og Jørgine - i inspiration af
ikke mindst den finske kvindelige gym
nastikteoretiker Elli Björksten - lave en
gymnastik, der tog hensyn til det kvin
delige i både fysisk og psykisk forstand.
Men Anna og Jørgine ville mere end
lave gymnastik. Under indflydelse af
bl.a. Jørgen Bukdahl i Askov og hans
hyppigt gentagne tale om »punktet uden
for« gymnastikken ville de ikke, som
Niels Buhk, lave muskeldemonstration
og -præstation, men sikre Snoghøj-pigerne en åndelig opdragelse. Kropsud
foldelserne måtte aldrig stå alene.
I dette arbejde fandt de megen støtte i
den tredje stærke personlighed på Snoghøj, Solvejg Bording, der i intellektuel
klarhed havde alt det, de to andre savne
de, og som vel også i kraft af sin ung
dom havde bedre forudsætninger for at
følge med tiden, hvor Anna og Jørgine
mere og mere stivnede i deres verdens
opfattelse og menneskesyn. Det er bo
gens tredje væsentlige dimension at
vise, hvorledes Anna og især Jørgine

357
blev mere og mere klemt af 1930’ernes
åndelige strømninger. I kampen inden
for højskoleverdenen mellem de tradi
tionssøgende »mytologer« og de mo
derne »humanister«, der ikke ville neg
ligere videnskabens resultater, valgte
Anna og Jørgine side til fordel for de
første. Jørgines store helt var den strid
bare og dogmatiske Aage Møller fra
Rønshoved Højskole, der gik ind for
gammelgrundtvigiansk eksegese og kun
havde foragt til overs for videnskab og
rationalisme. Hans stålsatte mytologisme havde Solvejg Bording ondt ved at
kapere, og det er måske i dette skisma,
vi finder forklaringen på det brud mel
lem Anna og Solvejg på den ene side og
Jørgine på den anden side, der efter
1950 blev Snoghøjs endeligt. Således
fortæller Klara Aalbæk Korsgaard ikke
kun en historie om to (tre) interessante
kvinder. Hun vil ikke nøjes med at skri
ve biografihistorie, men vil også se det
store i det små. Hun får også tegnet et
fint portræt af en epokes højhed og fald:
Ved landsstævnet i 1954 marcherede
Snoghøj-pigerne ind, som de altid hav
de gjort. Med bøgegrene i hænderne,
som de løftede til hilsen; men ikke så
snart var de kommet ud bagved, før de
smed grenene på jorden og trampede på
dem. Som det hedder s. 211: »De kunne
bare ikke ha’ det længere«. En epoke
var slut.
Én af årsagerne hertil - og det ved
rører så bogens fjerde dimension - var,
at Anna og Jørgines åndelige mærkesag
var ødelagt: Sydslesvig var og blev
tysk. Den sag var endegyldigt klar efter
2. Verdenskrig, og dermed ramlede et
verdensbillede sammen. Især Jørgine
havde ondt ved at acceptere tingenes
nøgterne tilstand. På den anden side må
man ikke være blind for, at grænse
spørgsmålet også havde været hendes
åndelige og politiske redning. Så dra
stisk fremstiller Klara Aalbæk Kors
gaard ikke sagen, men det er et interes-
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sant spørgsmål, om ikke det lige netop
var Sønderjyllandssagen, der forhindre
de Jørgine i en kraftig flirt med de poli
tiske højrekredse før og under 2. Ver
denskrig. Havde det ikke været for
grænsen, var Jørgine måske endt i sam
me situation som Niels Buhk. Nu blev
det aldrig tilfældet. Anna og Jørgine
kunne umuligt blive nazister - hvor
nærliggende det end måtte have været i
betragtning af deres dyrkelse af folk og
nation. Også her viste det sig, at natio
nalismen er den stærkeste af alle -ismer.

Større anmeldelser
Bogen skæmmes af et par småfejl.
Det står ikke klart, om Annas forældre
var mejerifolk i Bøgballe eller i Hatting,
koncentrationslejren Bergen Belsen sta
ves ikke med »z«, og Lillebæltsbroen
blev ikke indviet i 1933, men først to år
senere. Ellers er det svært at finde noget
at sætte fingeren på. Også denne bog
kan, som Per Jørgensens, anbefales på
det varmeste.
Med disse to værker er dansk idræts
historisk forskning kommet et stort
skridt videre.
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SAMLEDE FREMSTILLINGER OG STØRRE TIDSPERIODER
Ning de Coninck-Smith, Mogens Rüdiger og Morten Thing (red.): Histo
riens Kultur. Fortælling - Kritik Metode. Tilegnet Niels Finn Christi
ansen. (Museum Tusculanums For
lag, 1997). 336 s., 250 kr.

Det er jo med festskrifter som med en
pose blandede bolsjer - indholdet kan
være mere eller mindre dragende, og
hvad den ene synes om, vælger den an
den fra. Derfor er det som regel også en
umulig opgave at anmelde festskrifter. I
dette tilfælde er der tale om en samling
for det meste læseværdige gaver til
Niels Finn Christiansen, 60-årig køben
havnsk historiker med hovedinteresse i
arbejderbevægelsens historie. Han har
haft - og har - udstrakt studenterappel
som lærer og vejleder og en venne- og
kollegakreds af efterhånden velmeriterede og ofte velskrivende folk. Antolo
giens forfattere har for de flestes ved
kommende en baggrund i den tradi
tionskritik, som udfoldede sig i forenin
gen Kritiske Historikere ved det køben
havnske historie-institut i 1970’erne og
en del af 1980’erne, men der er også en
kelte udenlandske bidragydere - og
sågar en udenbys.
Redaktørerne forklarer titlen Histo
riens Kultur med, at historiens kultur er
et udtryk for mangfoldighed, er en
smeltedigel og har dermed legitimeret
projektets egen mangfoldighed. Det er
et ægte festskrift på den måde, at mange
af bidragyderne direkte eller indirekte
relaterer deres bidrag til festens gen
stand - som fx parret Grethe Jensen og

Benito Scocozza, der får deres fortæl
ling om fæstebonden Jens Pedersen fra
Vanløse i 1620’erne og 1630’rne relate
ret til fødselarens bopæl. Men i øvrigt
skriver alle 17 deltagere om emner, som
kan siges at være affødt af deres egen
forskning. Det vil føre for vidt at remse
hele indholdsfortegnelsen op. Hoved
parten af emnerne har deres tyngde
punkt i tiden 1850-1950, hvortil kom
mer nogle metodisk-teoretiske artikler,
bl.a. det der vel er den kendte engelske
History Workshop-historiker Raphael
Samuels sidste arbejde, en kritisk di
skussion af Fred Inglis’ Raymond Williams-biografi.
Det er et tidens tegn, at man har lagt
vægt på det fortællende og formidlende
i antologien. Redaktørerne formulerer
dette i forordet på denne måde:
»Uvægerligt bragte og genanbragte me
dieeksplosionen og firsernes tilbagerul
ning af historiekritikken fortællingen og
formidlingen ind i fornyelsen af den hi
storiske metode. Her står vi i dag. Med
et ideal af en historieforskning, der ikke
kun definerer videnskabeligheden i
kraft af kritikken og den systematiske
metode, men netop har et billede af hi
storievidenskaben som en proces. Den
involverer metode, kritik og fortælling,
hvor engagementet og et valgt værdisæt
ikke står i modsætning til historieforsk
ningens krav om at sige noget, som er
sandere end noget andet. Engagementet
er et uomgængeligt led i det at vælge og
fravælge i forståelsen af fortiden ...« (s.
7). Det turde være en ganske præcis ka
rakteristik af, hvor mange midaldrende

Litteratumyt

360
historikere (denne anmelder inklusive),
fagligt socialiseret i halvfjerdsernes tur
bulente miljø på de historiske institutter,
står i dag. Og derved bliver dette fest
skrift måske alligevel noget andet og
mere end blot en pose blandede bolsjer,
nemlig et signalement af en markant del
af en historikergeneration.
Festskriftet indeholder tillige den ob
ligatoriske og nyttige bibliografi (ved

Anette Eklund Hansen) over festens
genstands produktion. Men at man har
ladet sig forlede til at lade den omfatte
en alfabetisk oversigt efter første bog
stav i titlen (hvorved bl.a. nogle nekro
loger opføres under afdødes fornavn),
kan vist kun være udtryk for ukritisk be
novelse over tekstbehandlingens mulig
heder.
Jens Chr. Manniche

OLDTID OG MIDDELALDER
Christoph Anz: Gilden im mittelalterlichen Skandinavien. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für
Geschichte, 139. (Vandenhoeck &
Ruprecht, 1998). 326 s., 72 DM.
Tyske forskere har ofte anvendt det
skandinaviske retsmateriale fra middel
alderen med henblik på at belyse gamle
germanske institutioner. Herunder fal
der også de skandinaviske gildeskråer,
det vil sige vedtægter for gilder og lav,
som ikke mindst for Danmarks ved
kommende er bevaret i stort tal. I Max
Pappenheims berømte afhandling fra
1885 om Die altdcinischen Schutzgilden
var gilderne bærere af den såkaldte ger
manske kontinuitet, hedenske i oprin
delse og præget af gode, gamle german
ske skikke. Pappenheim kunne slet ikke
godtage Wildas synspunkt fra 1832, at
gilderne skulle være præget af den krist
ne broderskabstanke; det var blodhæv
nen som germansk institution, man kun
ne spore.
Christoph Anz’ afhandling om de
danske, norske og svenske gilder i mid
delalderen former sig overordnet som et
opgør med denne tolkning. Anz pointe
rer, hvor meget den gamle teori var led i

en national og politisk opfattelse, men
hvad vigtigere er, han tilbageviser også
de kildemæssige belæg for tolkningen.
Den tolkning, der i stedet fremsættes,
er, at de skandinaviske gilder alle er
præget af det gildevæsen, som mødes i
de frankiske egne fra Karl den Stores
tid, og som allerede da var kristent in
flueret. Det kan nævnes, at den aner
kendte norske historiker Alexander
Bugge i sin tid endte med at hælde til
samme opfattelse.
Anz har skrevet sin dissertation under
tilsyn af Otto Gerhard Oexle i Göttin
gen. Denne har i en årrække argumente
ret for en nytolkning af middelalderens
gruppedannelser, som han kalder det.
Ved at undersøge bindemidlerne for en
gruppe mere principielt har Oexle søgt
at tilvejebringe et teoretisk apparat for
udforskningen af disse. For Oexle er
middelalderens gilder frie sammenslut
ninger, som var kendetegnet ved edsaf
læggelse ved indtrædelse i gildet. Fæl
lesskabet blev opretholdt og løbende
vedligeholdt ved handlinger som fælles
ihukommelse af de døde, årlige gilde
fester og ved den fredsbevarende ind
sats, som fællesskabets beskyttelse gav
medlemmerne. Denne grundstruktur del-
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te gilder og lav, og derfor er den gængse
sondring imellem gilder for købmænd
og lav for håndværkere misvisende iføl
ge Oexle.
Det er med denne tilgang, at Anz
nærmer sig de skandinaviske gilder.
Han må konstatere, at forskningen i de
tre lande, Danmark, Norge og Sverige,
kun i ringe grad har skuet ud over de na
tionale grænser, og at komparative stu
dier mellem landene er få. Dette skuds
mål falder efter en fyldig gennemgang
af den eksisterende litteratur i de enkel
te lande. At dømme efter den danske
oversigt er der tale om et grundigt styk
ke arbejde, som kun kan roses. Forsk
ningsoversigten er tilmed skrevet i et
pænt og sobert sprog med respekt for de
enkelte forskeres indsats, men tandløs
er den ikke; retshistorikeren Poul Johs.
Jørgensens teori om, at der ind i 1200tallet eksisterede to konkurrerende for
mer for gilder, en nordisk og europæisk
model, forkastes. Den estimerede Erich
Hoffmann fra Kiel får heller ikke ret
megen ros med på vejen.
Nævnte forskningsoversigt åbenbarer
flere pudsigheder eller paradokser. Nor
ge, der kun har tre gildeskråer bevaret
fra middelalderen, har haft den mest in
tense forskning på området, medens
Danmark, der har så mange skråer, ikke
en gang har fået skrevet en grund
læggende fremstilling om gilderne (de
to fremmeste bidrag fra dette århundre
de, Aksel E. Christensens guldmedalje
afhandling fra 1931 og Grethe Jacob
sens amerikanske disputats fra 1980, er
ikke blevet trykt). Den retshistoriske
tradition, som har været stærk i Dan
mark, har til gengæld næsten ikke har
sat sine spor i Sverige. Og jeg kunne for
egen regning føje til, at medens gilderne
på landet er blevet negligeret herhjem
me, har de i Norge og Sverige altid
været med, idet gilderne aldrig er blevet
gjort til et byfænomen. Også på den
måde har de nationale skodder været
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tætte, og hvert land har udviklet sin
egen tradition.
Anz bygger sin undersøgelse op om
det enkelte land, og sammenligninger
præsenteres først i et senere afsnit. De
enkelte kapitler er skåret over samme
læst, for så vidt som der stilles de sam
me spørgsmål til materialet. Det gælder
gildernes alder, struktur og medlemskri
terier, gilderettens udvikling samt gil
dernes funktion af religiøs, økonomisk
og politisk art. Hertil føjer sig en be
handling af en række specialgilder, hvis
kildematerialet tillader en belysning af
dem. Som det ses er det tale om en bred
undersøgelse. Det er da også helt klart
bogens styrke, idet en bred, ajourført in
troduktion til middelalderens gildevæ
sen ikke findes på det skandinaviske
marked.
De færre svenske og norske gilde
skråer tillader, at hvert enkelt gilde kan
behandles og kommenteres af Anz, men
her sprænger de mere end 100 bevarede
danske gildeskråer en sådan fremstil
lingsform. Behandlingen af de danske
gilder fylder ikke blot mest, den ud
mærker sig ved at være en kronologisk
gennemgang, idet Anz forkaster en re
gional eller bymæssig afgrænsning. Det
ville efter hans mening svigte helheds
betragtningen.
Her må det være på sin plads at gøre
opmærksom på, hvad Anz forstår ved
helhed. Det er nemlig ikke en syntese i
gængs forstand, men derimod en afkla
ring af gildebegrebet. Falder de skandi
naviske gilder ind under Oexles gilde
begreb, eller gør de det ikke? Det er den
afgørende helhedsvurdering. Man kan
synes, at dette er et snævert undersøgel
sesmål, men da de skandinaviske bidrag
generelt har veget uden om at beskrive,
hvad et gilde er, kan der nok af den
grund være behov for et begrebsoriente
ret studium. Og det interessante er, at
det fører en del nytænkning med sig.
Jeg skal prøve at anskueliggøre dette
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ved at se nærmere på Anz’ behandling
af det danske materiale.
Blandt de ældste danske gilder hører
Knudsgilderne, som der gennem tiden
er skrevet ganske meget om. En af de
mest vedholdende forestillinger er, at de
skulle være købmandsgilder. Det stiller
Anz sig tvivlende over for. Han fore
trækker bl.a. at se dem som udtryk for
selvorganisation på lokalt niveau, hvor
de skulle udtrykke en art tidlig kommu
nebygning. Til afvisningen af Knudsgil
derne som købmandsgilder anføres, at
kvinder havde ret til at være medlem af
Knudsgilderne, og hvad skulle de
blandt et eksklusivt forum af fjernhan
delskøbmænd? For det andet skulle
Knud Lavard, som gilderne er opkaldt
efter, havde været oldermand (senior) i
Slesvig gildet. Det kunne tyde på, at gil
det også eksisterede før hans tid. Inte
ressen for dette kommunale aspekt vi
dereføres og bruges også til tolkning af
de i stadsretterne ofte anførte udsagn
om gilderne i den senere middelalder.
De var ikke kun bystyrets fjender, de
var en del af samme styre. Forholdet var
en vekselvirkning, ikke en modsætning.
Når det gælder studiet af gildernes
medlemmer, fører det til den iagttagel
se, at både kvinder, børn og tyende kun
ne være med. Gejstlige kunne også
være medlem af verdslige gilder, lige
som verdslige kunne være med i gejstli
ge gilder. Dermed anfægter Anz Nyrops
opdeling i sin udgave af Danske Gildeog Lavsskraaerfra Middelalderen, men
viser jo også, at gilderne gik på tværs af
eksisterende standsopdelinger i samfun
det, hvis sådanne altså var etableret.
Selv om Anz er modstander af den gam
le betegnelse »værnegilder« (Schutzgilden), er det dog den vej om, han gerne
vil, idet beskyttelse på alle livets planer,
religiøst, erhvervsmæssigt og politisk,
for ham er sagens kerne.
Gælder det gildet som organisation,
kan Anz vise, at det selskabelige islæt
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såvel som det religiøse var tilstede i alle
gilder. Interessant er det, at selv de sene
Rosenkransgilder, der primært tog sig af
religiøse opgaver, også valgte gildefor
men. De holdt årlige gildefester som an
dre gilder, og adgangen til gildet var fri.
Det forklares med, at ihukommelsen af
de døde var et konstituerende led i selve
gildeformen, men det følger heraf, at
Reformationen for Anz bliver dødsstø
det for de middelalderlige gilder. Uden
memoriakult måtte gilderne forandres.
Resultatet, der præsenteres, er en me
get gennemført tolkning af de middelal
derlige gilder. Den læner sig op ad Oexle, men er også afhængig af den op
mærksomhed, som international forsk
ning har viet det kommunale aspekt.
Som sådan er værket en tiltrængt forny
else i den danske og sikkert også i den
skandinaviske gildeforskning, og det
bør vinde mange læsere.
Men som det turde fremgå af de giv
ne eksempler, rummer bogen også tolk
ninger, som næppe bliver slugt råt. Tag
Knudsgilderne: Hvorfor skulle de ikke
kunne ses som elementer i en kongelig
politik? Kan de ikke være blevet til på
initiativ fra oven? Ved udelukkende at
gøre gilderne til »freien Schwureinungen«, lukker man let øjnene for de bin
dinger, som et gilde kunne have til kon
ge, bystyre, kirke eller andre autoriteter.
Når det gælder lav og kalenter, kan
medlemstvang vel heller ikke udeluk
kes. Heller ikke, selv om skråerne ikke
udtaler sig herom. På dette punkt er Anz
nok mere kildetro end godt er, for gilde
skråerne er immervæk et normgivende
materiale, som virkeligheden let kan af
vige fra. Det mærker man eksempelvis i
de skildringer, der gives af den interne
selvforvaltning som domsafsigelser og
valg af ledere. Samtykke, fred og for
dragelighed er statutternes mål, men
kan man heraf slutte, at beslutninger og
domme også skete i denne ånd? Det
voldelige, interne opgør hos smedene i
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Odense i tiden forud for 1496, har jeg
således ikke kunnet finde omtalt i vær
ket.
Det må også vække bekymring, at
dødelister ukritisk sættes lig medlems
lister. Ligesom man kunne købe sig til
delagtighed i klostres gode gerninger,
har man givetvis også kunnet gøre dette
hos broderskaberne. Det får til følge, at
de gejstlige gilder bliver mere til rene
gejstlige gilder, end det passer i Anz’
kram. Man kan også anfægte, om det re
ligiøse ikke var andet og mere end blot

et bindemiddel til sammenhold i grup
pen. Der var tale om en sikring i det hin
sides, og det var en vare, der kunne
skaffe såvel nye medlemmer som kun
der i butikken.
Hvor om alting er, er Christoph Anz’
bog om gilderne et originalt nyt værk,
og det kan kun være mit håb, at det
som Max Pappenheims bidrag i sin tid
må befordre en ny opmærksomhed om
de skandinaviske gilder i middelalde
ren.
Lars Bisgaard

NYERE TID
Ole Degn og Erik Gøbel: Dansk søfarts
historie, II: Skuder og kompagnier
1588-1729. Red. Ole Feldbæk m.fl.
(Gyldendal, 1997). 224 s., 250 kr.
Både i forskningsoversigten (s. 201) og
andetsteds påpeger forfatterne, arkiva
rerne Ole Degn (Viborg) og Erik Gøbel
(København), at søfartshistorien siden
1919 (da Albert Olsen bidrog til BeringLisbergs samleværk) har været stærkt
forsømt, og at den litteratur, der forelig
ger, enten har en duft af lavendler over
sig eller har beskæftiget sig med meget
specielle emner. Et værk burde måske
nok have været fremdraget som en und
tagelse, samme Albert Olsens bidrag til
samleværket Danmark-Holland (1942).
I modsætning til førstebindet meddeles
den detaillerede arbejdsfordeling ikke,
kun at Ole Degn hovedsagligt har taget
sig af tiden indtil 1660, medens Erik
Gøbel behandler den senere periode op
til 1720 (s. 10 og 209 note 19); dette
»hovedsagligt« kunde friste til at anta
ge, at et andet skel går mellem inden
rigsk og udenrigsk - især vel oversøisk
og kompagnihandel - skibsfart.

Naturligvis flyder kilderne langt rige
re i denne periode end i den forudgåen
de - om end ikke altid tilstrækkeligt og forfatterne har lagt en meget stor
indsats i at fremdrage nyt materiale,
mestendels utrykt. Til gengæld kendes
kun meget lidt privat materiale; største
delen af kilderne stammer fra offentlige
instanser, tingbøger, toldregnskaber, hav
neregnskaber osv; fiskale kilder kræver
jo altid ekstra agtpågivenhed. Svig med
skat og told må næsten være verdens
næstældste erhverv. Over for Nina
Bangs naive tiltro til, at Øresundstoldregnskaberne gav et troværdigt billede
af Østersøhandelen, har Astrid Friis’ og
Aksel E. Christensens studier som be
kendt belært os om noget andet, hvilket
også nævnes (s. 43f). (Én ting må være,
at Sundtolden var forhadt, en anden, at
2,6% vel ikke kan kaldes ublu (s. 74f)).
Lidt oplysning om den adelige egenhan
del ville kunne hentes i Henning Paul
sens udgave af Sofie Brahes regnskabs
bog, Viborg 1954.
Forfatterne fortsætter disse to forske
res konfrontationsmetodik ved at ind
drage et notarialarkiv fra Hoorn og de
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tal, der kendes fra engelsk og tysk litte
ratur: R.W.K. Hinton, W.E. Minchington, M. Christlieb og A. Huhnhäuser. (I min anmeldelse af John Maarbjergs bog om Skandinaviens plads i
verdensøkonomien 1570-1625 burde
jeg have nævnt, at når han konstaterer,
at den nederlandske handel foregik på
små skibe, kan det bero på den pågæl
dende notars klientel. Jf. Historie 1996,
s. 35 lf).
Resultatet bliver da også en meget
fornem analyse af den indenrigske og
udenrigske skibsfart, dens geografiske
fordeling, dens sammensætning, far
tøjernes størrelse osv. omkring 1640,
men også så detailleret, at læseren taber
overblikket (s. 43-54). Hovedlinierne
samles først i konklusionen (s. 197199), hvor man kan støtte sig til det ud
mærkede diagram over danske sundpas
sager 1588-1725. I overensstemmelse
med forfatterne falder passagerne i en
række klart adskilte faser, men især af
brudt af de nordiske krige, når kronen
beslaglagde skibe og mandskab, og når
fjendtlig kapervirksomhed gjorde far
vandene usikre; meget morsomt citeres
(s. 92) Blichers landsbydegn Morten
Vinge, der 1711 nedlagde en svensk ka
perkaptajn med et pletskud. Dertil kom
mer endelig den internationale kaper
virksomhed, ledsaget af prisesager; en
slags forspil til det 18. århundredes
søretlige nybrud.
En første fase indtil 1625 røber tillige
det nederlandsk-spanske opgør. Ejen
dommeligt nok ligger København sta
bilt med omkring 100 passager årligt,
medens provinsbyerne dominerede. Na
turligvis har sø-guex’ernes fribytteri fra
Dunkerque gjort Nordsøen usikker;
mest markant fremtræder våbenhvilen
1609-21. Men har Astrid Friis ret i, at
nederlandske købmænd og skippere sej
lede under dansk bekvemmeligheds
flag, må de have valgt provinskøbstæderne som udgangspunkt (jf. s. 47).
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Den næste hovedfase falder i de to
tiår 1630-50, stadig med provinsbyerne
som hovedaktører. I det hele taget kan
man have sine tvivl om, at det traditio
nelle økonomiske skel ved 1625 - Kej
serkrigens udbrud - kan holde for en
nærmere prøvelse. (Det ville også gøre
Christian IV medansvarlig for konjunk
turnedgången). Tværtimod skabte ef
terspørgslen på det krigshærgede konti
nent og de svenske licenter en profitin
flation for områder uden for Sveriges
rækkevidde. Derimod kan det næppe
være rigtigt, at begunstigelsen af Kø
benhavn skyldes enevælden. Allerede
kronens finansielle trængsler efter 1630
tvang den i armene på sine københavn
ske leverandører og kreditorer; det måt
te nødvendigvis føre til underbinding af
provinshandelen (jf. Dansk socialhisto
rie, 3, København 1980, s. 319ff). Un
der alle omstændigheder dominerer
Københavns skibsfart absolut fra 1680;
staden kunne drage fordel af Ludvig
XIV’s endeløse krige.
Samtidig har forfatterne kunnet korri
gere Jørgen H.P. Barfods tonnagetal fra
1967 ved heldige arkivfund og uendelig
flid. Barfod anslog handelsflåden 1642
til 22.400 læster, men efter krigen 164345 til kun 1.400 fartøjer med ca. 17.000
læster og 1699 til i alt 1.005 skibe med
17.000 læster, eller om Sønderjylland
regnes med, da 1.240 fartøjer med
24.400 læster (Barfod: Danmark-Norges handelsflåde 1650-1700, Helsingør
1967, s. 47-89 og 150. Ifølge en op
gørelse ca. 1640 talte den danske tonna
ge: 33 skibe over 100 læster, i alt 3.565
læster; 35 skibe under 100 læster, i alt
2.165 læster samt 1.444 bojetter, skuder
osv., i alt 16.679 læster. Rigsarkivet,
Reg. 108B: Told til bådsmænds vånin
ger).
Trods uklarheder i formuleringen
regner forfatterne - vel her Ole Degn sig frem til, at handelsflåden 1639 be
stod af 843 fartøjer med 21.540 læster,

Litteraturnyt
1677 henholdsvis 883 med 10.765 læs
ter og 1696 1.249 skibe med 35.000
læster (s. 25, 46 ff). I groft gennemsnit
målte skibene 1639, 1677 og 1696 altså
henholdsvis 25,3, 12,2 og 28,0 læster,
tal, der taler deres tydelige sprog.
Væksten efter 1670 beror utvivlsomt på
krigskonjunkturerne, der - også ifølge
Dagny Jørgensen - skabte en første florissant periode, som også forvandlede
småskibsniveauet til en højere størrel
sesorden, beregnet til langfart, efter
1677.
Som nævnt - og fremhævet af forfat
terne (f.eks. s. 8f og 93f) - satte krige
ne sig tydelige spor, men omstillingen
beroede også på landbrugseksportens
fald efter 1640’erne. I den udstrækning
Øresundstoldregnskaberne
afspej ler
udførslen af dansk korn, faldt den fra et
niveau af 3-5.000 læster i 1630’erne
via 1.-2.000 læster i 1670’erne til 6001.000 læster i 1700-tallets første årtier,
et ganske drastisk fald, selv når man som forfatterne - tager tabet af de
skånske landskaber 1660 og den hastigt
voksende, men toldfri eksport til Norge
(ifølge Ståle Dyrvik i alt ca. 300.000 td.
årligt omkring 1665) i betragtning. (Jf.
min »Magtstat og godsdrift 16301730«, foreløbig udg., Odense 1987, s.
188 fig. 3. Tallet for korneksporten
1640: 2-300.000 td. - kan ved hjælp af
lidt elementær aritmetik præciseres til
230.000 td., heraf størsteparten på dan
ske fartøjer. Rigsarkivet, Reg. 108B:
Told. Selv med den norske import in
mente bør man nok vare sig for at dra
matisere faldet indtil 1730’erne 230.000 td). Hertil svarer, at antallet af
ballastede skibe østpå faldt, men vest
over var svagt stigende, undtagen i
krigsårene 1680-1709: 21 - 43% (s.
109), snarere et symptom på strukturel
le ændringer end »dårlig udnyttelse« af
tonnagen.
Værket behandler i øvrigt indgående
alle søfartens aspekter, uden at vi kan gå
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i enkeltheder: fartøjerne selv, havne og
ladesteder, sejladsens vilkår (herunder
også lodser, instrumenter, søkort, lad
ninger, kompagnier og skude- og færge
fart). Kun rejser forfatterne ikke spørgs
målet om, hvorvidt søfolks løn fulgte
den alment stigende tendens indtil
1650, fulgt af mere behersket vækst (jf.
Dansk socialhistorie, 3, s. 144-147,
257f; Axel Nielsen: »Dänische Preise
1650-1750«, Jahrbiicher flir Nationalökonomie und Statistik, 3. Folge XXXI,
1903, s. 323f, 346f). Pudsigt nok fik
mandskabet ombord på Christianus
Quintus 1708 i gennemsnit 8,5 rd.
månedligt, men skibsdrengen blot én
rd.; denne skibsdreng sluttede sin kar
riere i orlogsflåden som viceadmiral og
hed Tordenskiold.
Alt i alt føjer Ole Degns og Erik
Gøbels bind af søfartshistorien sig på
værdig måde til førstebindet (jf. Histo
rie 1998, s. 163f). Man kan være uenig
med forfatterne, men regulære fejl fore
kommer næsten ikke. Befolkningen
1650 sættes med Joh. Grundtvig og Ak
sel Lassen for lavt til 540.000 (uden
Skåne; s. 9), den har snarere ligget på
ca. 610.000. Og det kan ikke være rig
tigt, at hansestædernes handel i 1600tallets begyndelse (dvs. før Trediveårskrigen) var »sunket ned til ubetydelig
hed«; tværtimod oplevede den også an
indian summer i ly af den nederlandsk
spanske konflikt; først efter 1630 »in
ternaliseres« den til Østersøen (jf.
Dansk socialhistorie, 3, s. 47; K.-F.
Olechnowitz: Handel und Seeschiffahrt
der spaten Hansezeit, Weimar 1965, s.
53, 71, 76, 102-108, 182-185). S. 48
stemmer tabel 13 og diagrammet ikke
rigtigt overens; og tabel 37 på s. 172 in
deholder regnefejl: antallet af sømænd
(1281) og bådsmænd (97) udgjorde ikke
9 og 29%, men 29 og 2%.
Men i forhold til helheden betyder
sådanne skønhedspletter naturligvis in
tet. Også illustrationsmaterialet ligger
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fortsat på højt niveau; ikke mindst kan
man glæde sig ved Karel van Manders
portræt ca. 1665 af den velnærede og
rødmossede vinhandler Knud Olsen
Gamborg og familie; han lyser af selv
bevidsthed. Endelig kunne forfatterne
hver utvivlsomt have fået eftergivelse af
tusind år i skærsilden ved at bringe en
ordliste over nautiske udtryk.
E. Ladewig Petersen
Poul Erik Pedersen: Signalering til søs.
Flagsignalering i den danske or
logsflåde i perioden 1720-1800. Marinehistorisk Selskabs skrift, 24. (Marinehistoriske Skrifter, 1995). 125 s.,
198 kr.

I en tid, hvor enhver lystsejler med re
spekt for sig selv er udstyret med elek
tronisk kommunikationsgrej, kan det
være svært at forestille sig, hvor proble
matisk det ofte har været for tidligere ti
ders flåde- eller eskadrechefer at holde
kontakt med deres skibe både i forlæg
nings- og kampsituationer. De til rådig
hed stående kommunikationsmidler var
anderledes primitive: I sigtbart vejr
brugtes sejl eller flag og blus, når mør
ket faldt på; i tåge og dis måtte man for
lade sig på kanonskud eller lignende
lydeffekter.
Poul Erik Pedersen har med den fore
liggende bog kigget grundigt på den
danske flådes kommunikationsmulighe
der til søs, før moderne medier holdt de
res indtog, og hans interesse har især
samlet sig om det 18. århundrede, hvor
der - trods helt uændrede teknologiske
forhold - tydeligvis skete en markant
udvikling i kommunikationen.
Baggrunden herfor skal ifølge forfat
teren først og fremmest søges i udvik
lingen af flådetaktikken, der naturligt
stillede voksende krav til kommunika
tionssystemet, som med rette betegnes
»taktikkens sprog«. Jo flere flådeforma
tioner og -evolutioner (bevægelser) tak
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tikken udviklede, des flere signaler blev
der behov for.
Forfatteren illustrerer udviklingen
ved en gennemgang af flådens signal
bøger fra 1711-bogen over 1743- og
1756-udgaverne til 1799-signalbogen,
hvis standarder kom til at præge udvik
lingen langt op i det 19. århundrede.
Poul Erik Pedersen præsenterer signal
bøgerne i deres helhed, men koncentre
rer sig derpå om flagsignaleringen dvs. dagsignalerne (i sigtbart vejr) - for
det er her, den dynamiske udvikling ty
deligst lader sig konstatere.
Fra en situation i 1711, hvor kommu
nikationen var bundet til enkeltflagsignaler bestemt ved deres positioner i rig
gen og næsten udelukkende baseret på
envejskommunikation (dvs. ordregivning), følges udviklingen frem til det
langt mere avancerede stade i 1799,
hvor signalerne sammensattes af flere
flag og var uafhængige af placeringen i
riggen, og hvor der var gode mulighe
der for tovejskommunikation (dvs. både
ordregivning og melding) og klar un
derstregning af, at der nu var tale om
flådens signalsystem og ikke bare den
pågældende flådechefs. Denne markan
te udvikling medførte til eksempel, at
antallet af dagsignaler tidobledes, sam
tidig med at kommunikationen blev
både hurtigere og mere sikker takket
være brugen af flagtabeller og færre for
skellige flag.
Men Poul Erik Pedersens bog er ikke
blot en grundig gennemgang af flådens
signalsystemer, den er også - og det er
på sin vis det mest interessante - et for
søg på at sætte den danske udvikling
ind i en international sammenhæng.
Forfatteren plæderer på én gang over
bevisende for påvirkningen udefra,
ikke mindst den voksende franske ind
flydelse, og samtidig påviser han, at
danske søofficerer formåede at bearbej
de det i udlandet erfarede i en sådan
grad, at den danske 1799-løsning kunne
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stå sig - også i international sammen
hæng.
Bogen er oprindelig en specialeaf
handling, og det bærer den i lidt for høj
grad præg af. Teksten kunne godt være
strammet op med henblik på at undgå
gentagelser. Illustrationsmaterialet er
omfattende, men meget svingende både
i kvalitet og relevans. Man kunne sag
tens undvære de fleste af de gengivne ti
telblade for til gengæld at få alle de re
levante tabeller og oversigter sat op i en
skriftgrad, der ikke kræver brug af lup!
Per Willemoes Jørgensen
Johannes Elgvin: Historikerne og Stats
mannen. Christian D.F. Reventlow i
moderne historieforskning. (Solum
Forlag, 1997). 108 s.
I den foreliggende pamflet er det Johan
nes Elgvins ærinde at genrejse Chr. D.F.
Reventlows reputation som »den ædle
ste statsmand Danmark har fostret«.
Dette er ifølge Elgvin nødvendigt, da
overfladiske danske historikere med
Jens Holmgaard, Thorkild Kjærgaard
og Ole Feldbæk i spidsen siden 1954
grundløst og udokumenteret har klan
dret denne ædle statsmands ry ved at
hævde, at Reventlows motiver ikke blot
var humane etiske motiver, men også
økonomiske i overensstemmelse med ti
dens nyeste nationaløkonomiske tænk
ning: den senmerkantilistiske teori, som
Chr. D.F. Reventlow og broderen Johan
Ludvig i deres pure ungdom stiftede be
kendtskab med ved de tyske universite
ter.
Ja, Ole Feldbæk har sammen med
Thorkild Kjærgaard endda påstået, at
landboreformerne faktisk kun kunne
sættes i værk efter et pres fra neden,
dvs. fra menige godsejere og bønder.
Kun to nutidige historikere, Peter V.
Christensen og Claus Bjørn, finder nåde
for Johannes Elgvins skarpe analytiske
sans.
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Det er jo et vældigt spændende pro
jekt kritisk at diskutere den historiogra
fiske udvikling af vurderingen af Chr.
D.F. Reventlow siden 1954 og at søge at
reetablere den over 130 år gamle vedva
rende positive bedømmelse af Chr. D.F.
Reventlows betydning for det danske
samfunds udvikling.
Ifølge forlagets omtale på bagsiden
ser Johannes Elgvin i denne fremstilling
de danske landboreformer og grev Chr.
D.F. Reventlows indsats i en bred sam
fundsmæssig sammenhæng. Det frem
går endvidere, at Johannes Elgvin bl.a. i
1955 har udgivet Reventlows rejseskil
dring fra Norge i 1811 og i 1997 har ud
givet Reventlows betænkning fra 1817
mod fri brændevinsbrænding i Dan
mark. Herudover har Johannes Elgvin
fra 1962 til 1984 været medlem af Fore
ningen Nordens historiske fagnævn,
hvor en væsentlig opgave har været
været at fjerne politisk ukorrekte ud
sagn såsom nationalistiske udsagn fra
historiske lærebøger.
Man kan altså stille store forventnin
ger til fremstillingen, som desværre på
langt nær indfries af denne kender af
perioden.
Således er det videnskabelige apparat
yderst utilfredsstillende. Litteraturlisten
tager kun litteratur med, som »er brugt
mere hyppig«. En gennemgang af no
terne viser dog, at langt det meste af den
litteratur, der her henvises til, er medta
get, og her optræder en række af mærk
værdige udeladelser. I litteraturforteg
nelsen optræder således Ole Feldbæks
oppositionsindlæg mod Thorkild Kjærgaards disputats Den danske Revolution
1500-1800 i Historisk Tidsskrift 1992,
men selve disputatsen optræder ikke, og
Thorkild Kjærgaards tese heri om land
boreformerne fra oven, som i bedste
fald ikke skadede, men fulgte op på en
allerede i gang værende udvikling i
landbosamfundet, tages slet ikke op.
Heller ikke den livlige diskussion, som

Litteraturnyt

368
fulgte bl.a. i Fortid og Nutid og her i Hi
storie, optræder i Elgvins historiografi
ske oversigt.
Lad gå med at Dan Christensens dis
putats Det moderne projekt fra 1996
ikke er kommet med, men adskillige af
de kritiserede historikere og andre har
dog deltaget i debatten siden Thorkild
Kjærgaards disputats. Heller ikke Th.
Kjærgaards artikel om »gårdmandslin
jen i dansk historieskrivning« fra 1979
eller det landbohistoriske tidsskrift Bol
og By eller en række nyere monografier
af f.eks. Birgit Løgstrup, Karin Kryger
eller Ingrid Markussen lader til at være
Johannes Elgvin bekendt.
Hvad selve noteapparatet angår, så
fremgår det her med prisværdig åben
hed, at hovedparten af kildecitaterne er
taget fra andre fremstillinger, og at der
ikke er foretaget mange selvstændige
studier i kilderne bortset fra de to udgiv
ne betænkninger, eller for den sags
skyld i den samtidige litteratur og debat.
Desværre er de to centrale afsnit om
»Reventlows uddannelse - livssyn« og

»statsteoretisk tenkning i Danmark på
1700-tallet« heller ikke særligt origina
le, da de viderebringer oplysninger, som
i det store og hele allerede kan findes i
Louis Bobé’s indledning til Efterladte
Papirer fra den reventlowske Familie
kreds i Tidsrummet 1770-1837, hvoraf
bd. 1 udkom i 1895, samt i Edvard
Holm’s Kampen om Landbo reformerne
fra 1888.
Derfor bliver læseren uden særlig
teoretisk eller kildemæssig argumenta
tion udsat for forfatterens dom ex cathe
dra over den »revisionistiske« danske
historikerskole; og dette sker på grund
lag af en yderst selektiv litteraturgen
nemgang.
Johannes Elgvin ynder at spidde de
udvalgte historikere med udvalgte cita
ter fra Holberg, J. H. Wessel og Ibsen.
Ved læsningen af denne pamflet var det
dog en anden forfatter, der trængte sig
på hos denne anmelder, nemlig H.C.
Andersen og nærmere bestemt eventy
ret »Kejserens nye Klæder«.
Finn Stendal Pedersen

DET 19. ÅRHUNDREDE
Vilh. Holst: Felttogene 1848, 1849 og
1850. Med et forord af Ebbe Kløve
dal Reich. (Strandberg, 1998). 240
s., 240 kr.
Mogens Weitemeyer (udg.): Breve mel
lem front og hjem 1864. (Museum
Tusculanums Forlag, 1995). 128 s.,
169 kr.
Knud Rasmussen: General de Meza og
Den Dansk-Tyske Krig 1864. (Oden
se Universitetsforlag, 1997). 148 s.,
175 kr.
John Christensen og Henrik Stevns
borg: 1864. Fra helstat til national
stat. (Emil, 1998). 119 s.

De slesvigske krige kan åbenbart ved
varende fange den historiske interesse.
Der udkommer til stadighed nye bøger
om dem. Men det er så som så med det
nye, når det kommer til indholdet.
Strandbergs forlag har f.eks. i 150 års
jubilæet for 1848 valgt at genudgive
Vilh. Holsts forlængst forældede skil
dring af Treårskrigen fra 1852. Som
Ebbe Kløvedal Reich bemærker i sit
forord, har bogen i dag først og frem
mest kulturhistorisk interesse som levn.
Det generelt udmærkede forord under
streger sammenhængen mellem det
fremspirende danske demokrati og be-
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hovet for et fjendebillede. Enkelte an
mærkninger skal dog gøres. For det
første må de gamle betegnelser »oprør«
og »oprørere« om slesvig-holstenerne i
1848, der også findes i flere af de andre
bøger, betegnes som ideologisk ladede
udtryk på linje med slesvig-holstenernes eget begreb »Erhebung«. Mere neu
trale betegnelser som opstand eller re
volution er at foretrække. For det andet
er Kløvedal Reichs gode vilje til en nu
anceret forståelse af de slesvig-holstenske opfattelser kommet lidt til kort i for
hold til Theodor Olshausen. Han beteg
nes som »hertugdømmernes Orla Leh
mann«, men det må gå på Olshausens
talegaver og ikke på hans politiske hold
ning. Olshausen var nemlig ikke natio
nalliberal, men radikal demokrat lige
som kredsen omkring Hippodrommø
derne, Arbejderdannelsesforeningen og
Kjøbenhavnsposten. I politisk henseen
de var Orla Lehmanns modstykke i her
tugdømmerne snarere advokat Wilhelm
Beseler, førstemanden i den provisori
ske regering. For det tredje er Kløvedal
Reichs sammenligning mellem den
dansk-tyske borgerkrig 1848-50 og kri
gen i det tidligere Jugoslavien ikke
særlig velanbragt. I begge slesvigske
krige kæmpede regulære, disciplinerede
hære imod hinanden med minimal vold
mod civilbefolkningen, stik modsat
bandesoldatemes adfærd i det tidligere
Jugoslavien.
Selve teksten giver det ikke mening
at anmelde, men en række fejllæsninger
ved »oversættelsen« af originalens goti
ske skrift til moderne latinsk skrift bør
dog anholdes: »Troslev« for »Frøslev«,
»Riehuus« for »Niehuus«, »Fuhr« for
»Føhr«, general »Halfett« for »Halkett«
m.fl.
Der er heller ikke meget nyt i at udgi
ve soldaterbreve fra 1864. I Breve mel
lem front og hjem drejer det sig tilmed
om et brevstof, der i det store og hele
kun kan påkalde sig familiehistorisk in

369
teresse hos Weitemeyerslægten. Kun et
par af brevene er almene nok i deres
indhold til at have generel interesse;
resten er for kortfattede og indforståede.
Skønt der er ruttet med papiret, er der
ikke stof i brevene til en bog, og slet
ikke til en, som koster 169 kr. Udgive
rens indledning ændrer intet herved.
Om novemberforfatningen fra 1863 hed
der det således: »Denne helstatspolitik
(!), hvor kongeriget og Slesvig skulle
sammenknyttes til eet rige, stod konseilpræsident C. C. Hall i spidsen for. Den
nye konge, Christian 9., nølede med at
underskrive helstatstraktaten (!)«.
Mere substans er der i Knud Rasmus
sens bog om general de Meza og 1864,
om end der heller ikke her bringes me
get nyt, når der lige bortses fra beskri
velsen af de Mezas bogsamling og dens
skæbne. Bogen støtter sig gennemgåen
de til K.C. Rockstrohs bog om samme
emne fra 1930 og Generalstabens vær
ker om krigen. Knud Rasmussens for
søg på at give de Meza æresoprejsning
virker overbevisende, men han sætter
her skulderen mod en dør, andre for
længst har trykket ind. Balancen mel
lem det specielle stof og det generelle er
ikke altid lige vellykket, og sidstnævnte
ender til tider i løs og irrelevant snak
som i indledningen. Flere gange brydes
kronologien med spring frem og tilbage
i tiden.
I bedømmelsen af forholdet mellem
militær og politik følger Rasmussen helt
det stereotype billede af de nationallibe
rale som inkompetente og stortalende
ideologer uden sans for realpolitik og
uden ægte forsvarsvilje. Det er bemær
kelsesværdigt, hvorledes bogens snævre
militære synsvinkel her mødes med den
radikale historikertradition om de natio
nalliberale. Karakteristisk forekommer
et velafbalanceret værk som Erik Møl
lers Helstatens fald ikke på litteraturli
sten.
Det skal gerne medgives, at bogens
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emne er spændende og Knud Rasmus
sens forsvar for de Meza engageret, så
den almindeligt interesserede kan læse
bogen med udbytte - men hvorfor skal
den udgives af et universitetsforlag,
hvis første forpligtelse må være at for
midle videnskabelige nybrud?
John Christensens og Henrik Stevns
borgs bog om 1864 giver sig ikke ud for
at rumme videnskabelige nybrud, om
end bogen rummer en mere kritisk vur
dering af Christian 9., end man er vant
til at se. Til gengæld er der her tale om
en meget vellykket formidlingsindsats.
På knap 120 sider har forfatterne for
mået at opridse den europæiske bag
grund, give et billede af helstaten, skil
dre den våbenteknologiske udvikling og
beskrive krigens gang, set såvel fra po
litikernes, generalernes, de menige sol
daters og de civile jyders synsvinkel.
Der er korte personkarakteristikker af
Bismarck, Helmuth von Moltke, Mon
rad, de Meza og Christian 9. Som i man
ge andre moderne bøger er der »fakta
bokse« med årstals- og datolister, be
greber o.l. Illustreringen er fyldig, men
ikke »kulørt«. Bogen afsluttes med ord
liste, litteraturvejledning og et register.
Enkelte gange er den gode historie
dog løbet lidt for meget af med forfat
terne, således i omtalen af »Stonewallaffæren«, hvor der ofres seks sider på
det spegede spil om et køb af et panser
skib til den danske flåde, som gik i va
sken. Et par af siderne kunne passende
have været benyttet til en nærmere be
skrivelse af krigens genstand, hertug
dømmet Slesvig (sproggrænser, de na
tionale bevægelser, befolkningens hold
ning). Denne sidste mangel rokker dog
ikke ved et generelt meget positivt ind
tryk. Enkeltstående eksempler på mang
lende præcision og fejl skal blot noteres
som rene skønhedspletter: Når der i
tidstavlen under 1848-50 nævnes, at
hertugdømmerne Slesvig, Holsten og
Lauenborg gjorde væbnet opstand mod
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det danske monarki, så gjaldt det ikke
Nordslesvig. Det var ikke helstatsmændene, men slesvig-holstenerne,
som slog på Ribebrevets »ewich tosamende ungedelt«. Dansk blev ikke for
budt ved offentlige møder i Nordslesvig
i 1908, idet forbuddet først skulle træde
i kraft i 1928 (men i Mellemslesvig
gjaldt det straks). Endelig er det for
skævt at fremhæve 5.500 danske østfrontfrivillige under besættelsen uden at
nævne augustoprøret og modstandsbe
vægelsen - bogen udmærker sig ellers
ved afbalancerede holdninger.
Hans Schultz, Hansen

Harry Christensen: Bonden, kommunen
og demokratiet. Det lokale selvstyres
etablering på landet i Danmark
1842-1867. I-II. (Udgiverselskabet
ved Landsarkivet for Nørrejylland,
1997). 793 s.

Den 13. august 1841 udstedtes en an
ordning om oprettelse af sogneforstanderskaber. Denne anordning er blevet
betegnet som det kommunale selvstyres
grundlov i Danmark. Ganske vist eksi
sterede der allerede forskellige kommu
nale organer inden for fattig- og skole
væsenet, hvor lokale bønder medvirke
de, men de var udpeget ovenfra. Sogneforstanderskaberne skulle bestå af den
lokale sognepræst og sognets godsejere
som fødte medlemmer, og ligeledes
havde den lokale herreds- eller birke
foged ret til at deltage i møderne med
stemmeret. Men derudover - og det var
det afgørende nye - skulle der alt efter
kommunens størrelse vælges et sted
mellem 4 og 9 af de lokale bønder, der
var ejere eller fæstere af mindst én tøn
de hartkorn. Disse skulle vælges af de
res standsfæller for en periode på 6 år. I
1855 bortfaldt godsejernes og herredsog birkefogdernes fødte medlemsskab,
ligesom præsten fra nu af kun var født
medlem for de sagers vedkommende,
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der angik skole- og fattigforhold. Valg
retten blev udvidet til også at gælde
husmænd og landarbejdere, men ikke
tjenestekarle og slet ikke kvinder. De
besiddende klasser blev dog sikret en
stærk repræsentation derved, at den højstbeskattede femtedel af vælgerne skulle
vælge den større halvdel af sogneforstanderskabets medlemmer.
Sogneforstanderskaberne erstattedes i
1867 med sogneråd. Ved samme lejlig
hed blev en række kommunale opgaver
omlagt, og kommunerne kom under
endnu strengere tilsyn og kontrol fra de
højere instansers side. Sogneforstander
skaberne var altså blevet til under den
sene enevælde under stor begejstring og
forventning blandt de liberale. Men sogneforstanderskabeme havde skuffet dem:
I stedet for at blive »arnesteder for folkeånden« var de blevet organer for
snævre lokale interesser. Desuden var
det landspolitiske klima i årene efter den
reviderede grundlov af 1866 generelt
ikke gunstigt stemt for reformer i mere
demokratisk og progressiv retning.
Den store undersøgelse af Harry
Christensen, der er arkivar ved Landsar
kivet i Viborg, omhandler sogneforstan
derskaberne mellem 1841 og 1867,
nærmere bestemt hvordan bestemmel
serne om disse nye organer rent praktisk
blev ført ud i livet. Det gøres ved en un
dersøgelse på mikroplan, med Gunderup-Nøvling kommune syd for Aalborg
som »ankerkommune« suppleret med
kommunerne Kornum-Løgsted og Arestrup-Gravlev-Buderup - alle beliggen
de i Aalborg Amt. Bestemmende for
dette udvalg har dels været kildesitua
tionen, dels ønsket om at have areal
mæssigt, geografisk og socialt forskel
ligartede kommuner med. Lejlighedsvis
er der suppleret med oplysninger om
andre af amtets kommuner og kommu
ner i andre landsdele samt med debatten
på nationalt plan.
De funktioner, som sogneforstander
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skaberne blev tillagt ved oprettelsen,
var dels fattig- og skolevæsenet (hvor
sognepræsten var født daglig leder),
dels vejvæsenet samt organisering og
kontrol af de kørsler og det pligtarbejde,
som befolkningen var pligtig til at
præstere for myndighederne. Dertil kom
visse opgaver i forbindelse med den lo
kale ordenshåndhævelse, tilsyn med
brandforsikringen og pligt til at affatte
allehånde høringssvar og indberetnin
ger til højere instanser. Men i løbet af
den skildrede periode fik kommunerne
tildelt mere eller mindre kompetence på
en række andre felter. Det drejede sig
om vandløbsvæsen, sundhedsvæsen,
krige og militærvæsen (det skildres så
ledes, hvordan »ånden fra 48« og de
fjendtlige besættelser i krigen mellem
1848-50 og 1864 virkede ind kommu
nalt), valgadministration, også ved de
landsdækkende
valg,
brandvæsen,
funktioner ved retsudøvelse (bl.a. ty
endeforligsmægling), og også områder
som sandflugtsbekæmpelse, veterinære
foranstaltninger, legatbestyrelse, me
ningsformidling for de højere myndig
heder m.m. blev kommunerne involve
ret i. Overalt er det grundigt og detalje
rigt skildret, hvorledes alle disse funk
tioner blev helt konkret udført lokalt.
Ligeledes er der en indgående beskri
velse af forstanderskabernes interne ar
bejdsorganisation og af den kommunale
økonomi, der frem til 1867 byggede på
»cigarkassesystemet«. Med hensyn til
det sidstnævnte er der udført omfatten
de og grundige beregninger, hvorunder
arbejds- og naturaliepræstationer er om
regnet til pengeværdi, og der er påvist
en stigning i det kommunale aktivitets
niveau til over det tredobbelte i perio
den.
Der er endvidere lavet valgstatistik
og heraf fremgår det bl.a., at husmandsog daglejerklassen kun udnyttede den
valgret, de havde opnået i 1855, i ek
stremt ringe grad. Det har ikke været
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muligt at påvise politiske og sociale
skillelinjer ved valgene. Derimod kunne
der være brydninger i sogneforstanderskaberne mellem de valgte og de fødte
medlemmer, navnlig sognepræsterne,
men det forekom dog også hyppigt, at
de fødte medlemmer til at begynde med
virkede som »støttepædagoger« for de
politisk og administrativt uerfarne, valg
te bønder. Valghandlingen var offentlig,
og hver vælger havde det samme antal
stemmer, som der var valgte medlem
mer af sogneforstanderskabet. Regerin
gens henstilling om, at man ved valgene
så vidt muligt stemte således, at alle
dele af kommunen ville blive repræsen
teret i sogneforstanderskabet, var netop
kun en henstilling, men den blev faktisk
fulgt.
Hvor vidt man - som forfatteren gør
- kan kalde dette kommunale selvstyre
for demokrati, når man tager de oven
nævnte regler for valgret og valgbarhed
samt det strikse tilsyn fra de højere
myndigheders side i betragtning, kan
diskuteres. Både set med samtidens og
nutidens øjne. Denne diskussion vil jeg
dog ikke tage op her. Men der er ingen
tvivl om, at det her skildrede lokale sty
re med tiden udviklede sig til et demo
krati.
Man kunne ønske sig, at den sociale,
økonomiske, politiske og ideologiske
baggrund for indførelsen af sogneforstanderskaber i 1841 og for de mange
funktioner, de efterhånden blev tillagt,

var blevet analyseret mere dybtgående.
Det gælder ikke mindst spørgsmålet
om, hvorfor man fra centralmagtens
side netop da fandt, at det var muligt/ønskeligt/nødvendigt at lade bonderepræ
sentanter få medindflydelse på offentli
ge anliggender. Forfatteren afviser efter
anmelderens mening lidt for hurtigt mu
ligheden for en eller anden form for
kontinuitet tilbage til tiden før landbore
formerne (s. 22f).
Harry Christensens bog er spækket
med grafer og tabeller, såvel i brødtek
sten som i bilaget bagi, stort set alt,
hvad der overhovedet lader sig kvantifi
cere i forbindelse med undersøgelsen,
er blevet kvantificeret. Undersøgelsen,
som forfatteren ifølge forordet har ar
bejdet på siden ca. 1980, er overhovedet
med sit væld af konkrete, lokale eksem
pler på alle sider af den kommunale
virksomhed et imponerende, uvurder
ligt og uomgængeligt arsenal af infor
mationer. Den vil uden tvivl blive op
slagsværket og håndbogen både for
dem, der ønsker at arbejde yderligere
med kommunalvæsenets historie, og
dem, der vil se nærmere på et eller flere
af de sagsområder, som kommunerne
var involveret i, samt ikke mindst for
dem, der vil vide noget om det ret uud
forskede emne: Hvad der gik for sig lo
kalt blandt befolkningen ude i landet i
de første årtier efter enevældens fald og
indførelsen af en fri forfatning.
Michael Bregnsbo

DET 20. ÅRHUNDREDE
Kurt Jacobsen: Den røde tråd. Det Store
Nordiske Telegraf-Selskabs storpoli
tiske spil efter den russiske revoluti
on. (Gyldendal, 1997). 223 s., 248
kr.

Da bolsjevikkerne i efteråret 1917 erob
rede magten i Rusland, blev adskillige
store og små danske virksomheder na
tionaliseret. Småsparere, der havde in
vesteret penge i russiske værdipapirer,
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mistede også deres kapital. For mange
var det et livsværk, der blev ødelagt.
Det gjaldt f.eks. H.P. Hjerl Hansen, der
havde grundlagt den store virksomhed,
Sibirisk Kompagni. Der er imidlertid én
vigtig undtagelse - Det Store Nordiske
Telegraf-Selskab, grundlagt af en anden
fynbo, C.F. Tietgen.
Sibirisk Kompagni og sibiriske bøn
der tjente gode penge ved at eksportere
enorme mængder russisk smør ad Den
transsibiriske Jernbane til Europa og
Amerika. Store Nordiske Telegraf-Sel
skab havde store fortjenester ved at be
fordre telegrammer fra vest til øst og
omvendt via det russiske imperium.
Forbindelsen gennem Rusland var sel
skabets livslinie, og da revolution og
borgerkrig sled landet i stykker, blev
der nok at se til både for det danske sel
skabs ledelse på Kongens Nytorv i
København og for selskabets mange
medarbejdere i Rusland. Den konserva
tive direktion ville naturligvis helst
have set bolsjevikkerne styrtet, men da
Lenin og hans kammerater bed sig fast,
måtte man forsøge at få en ordning med
det nye regime, så man ikke mistede de
store investeringer og dermed også
grundlaget for fremtidig indtjening.
Store Nordiskes bestræbelser lykke
des over al forventning, og i 1921 un
derskrev selskabet som det første over
hovedet en givtig koncessionsaftale
med det revolutionære regime. Det er
denne historie, Kurt Jacobsen her vel
oplagt og velskrevet fortæller. Han har
som den første historiker fået adgang til
firmaets righoldige arkiver og har des
uden benyttet materiale fra arkiver i
London, Skt. Petersborg, Moskva og
Shanghai. Endelig har han kunnet støtte
sig til eksisterende forskning om emnet
og dets omegn.
Når det lykkedes for Store Nordiske
at komme helskindet igennem denne
periode, skyldtes det ikke mindst en
dygtig ledelse med direktør Kay Suen-
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son i spidsen. Man arbejdede diskret i
kulisserne uden store offentlige arm
sving og udnyttede de meget tætte for
bindelser, man havde til den danske re
gering og det danske udenrigsministe
rium. Således var statsminister Niels
Neergaard ligesom udenrigsministeriets
chef, O.C. Scavenius, medlem af besty
relsen. Så tætte var forbindelserne, at
udenrigsminister L.J. Moltesen i 1929
åbenhjertigt erklærede, at »Store Nordi
ske er faktisk en del af Udenrigsmini
steriet«. En dansk gesandt i Moskva
mente rent ud, at Danmarks eneste in
teresse i Sovjetunionen var Store Nordi
ske.
Hvis ikke styret i Moskva havde
været interesseret i samarbejdet, var der
imidlertid aldrig blevet noget ud af sel
skabets og dets hjælperes bestræbelser.
Men bolsjevikkerne havde selv hårdt
brug for den ekspertise, danskerne var i
besiddelse af - og ligeledes hårdt brug
for de penge, som telegramtrafikken
gav statskassen.
I 1930’erne blev flere af selskabets
medarbejdere arresteret og anklaget for
spionage, og Moskva truede med at lik
videre det danske selskab - men det er
en historie, der falder uden for denne
bogs rammer. Den vil blive fortalt i et
senere bind.
Bent Jensen
Bent Jensen: Zarmoder blandt zarmor
dere. Enkekejserinde Dagmar og
Danmark 1917-1928. (Gyldendal,
1997). 170 s., 225 kr.
Det er så afgjort en spændende fortæl
ling, Bent Jensen giver i denne bog.
Enkekejserinde Marija Fjodorovna var
som bekendt af fødsel dansk prinsesse
med navnet Dagmar, datter af Christian
9. Den konge, der havde bedst held med
at placere sine børn i fordelagtige ægte
skaber med fremtrædende medlemmer
af de europæiske fyrstehuse. Dagmars
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skæbne blev beseglet, da hun i 1866 rej
ste til Rusland for at gifte sig med den se
nere zar Aleksander 3. Zaren døde i
1894, og det var derfor fra den tilbage
trukne, men alligevel ophøjede position
af enkekejserinde og mor til zar Nikolaj
2., at hun blev en brik i magtspillet i revo
lutionstidens Rusland. Medens zaren og
hans kejserinde, børn og tjenere endte
med at betale med livet efter længere tids
indespærring, en skæbne delt af mange
andre medlemmer af Romanov-dynastiet, så lykkedes det Dagmar at slippe til
Danmark i 1919. En augusteftermiddag
dette år kunne københavnerne derfor se
den lille dame, indhyllet i sort, gå i land
fra ØK’s Fionia, »så underligt fattig og
alene«, som en avis skrev.
Bogen beskriver først og fremmest
Dagmars indespærring og de bestræbel
ser, diplomatiet, fyrstehuse og private
gjorde for at få hende fri og ud af Rus
land. Man kunne måske tro, at stoffet til
denne fortælling var blevet hentet fra
nyåbnede russiske arkiver, men det er
faktisk ikke tilfældet (bortset fra de
tilfælde, hvor forfatteren benytter sig af
ny sekundærlitteratur, men disse tilfæl
de er svære at udpege for den, der ikke
er ekspert, for bogen er ikke skrevet
»for fagfolk« og har derfor ikke fagbo
gens noteapparat). Hovedkilderne er di
plomatiske indberetninger og andre
lignende kilder, danske især, men også
tyske og britiske. Denne vægtning skyl
des den røde tråd, som går gennem bo
gen: forfatterens ønske om at vise de
konflikter, der bestod mellem udenrigs
politiske og europæiske samt danske
dynastiske hensyn. Det vil ikke være
ukendt, at forfatteren er mere end skep
tisk over for de vesteuropæiske landes
hurtige tilnærmelse til det kommunisti
ske Rusland. Dels de tidligere allierede
briters fornægtelse af det døende ZarRusland. Dels den tidligere fjende Tysk
lands interesse i at hjælpe det kommuni
stiske Rusland op på benene i det lønli
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ge håb at nære et svagt Sovjetunion ved
sit bryst som et land åbent for tyske in
teresser. Også den danske udenrigspoli
tik fandt ind på vejen mod anerkendelse
af kommunist-Sovjet.
Som et siv stod da Dagmar og svejede
mellem disse vinde. Fysisk fanget, men
også fanget i det dilemma, at hendes
slægtninge vel var fyrster af navn i de
lande, der var akive i dette udenrigspoli
tiske spil, men næppe meget af gavn. I
hvert fald er det en pointe hos forfatteren
at vise, hvordan det danske udenrigsmi
nisterium forholdt det danske kongehus
oplysninger, når det var i modstrid med
dets politik. Også efter Dagmars an
komst til Danmark holdt det officielle
Danmark distance til den hjemvendte
prinsesse.
Som det faktiske, men også komposi
toriske modpunkt til fortællingens man
ge skurke finder man den danske Petro
grad-gesandt, Harald Scavenius. Igen
nem den første periode var han forbin
delsen til den tidligere danske prinsesse,
hvis interesser det lå ham stærkt på sin
de at varetage. Som måske ingen anden
af de udenlandske gesandter så Scave
nius det som sin pligt at redde folk med
legitime positioner i det stadigt formelt
eksisterende Zar-Rusland fra den skæb
ne, der ventede på dem. Scavenius blev
derved midtpunkt for den støtte, der til
gik Dagmar og andre i samme situation
fra såvel officiel som uofficiel hold.
Også i denne historie finder man såle
des danske firmaers aktive støtte til
kongehuset og især til Dagmar, der hav
de lagt så mange gode ord ind for dansk
foretagsomhed i Rusland.
Når nu forholdet mellem den officiel
le danske udenrigspolitik, gesandten,
kongehuset og måske også de private
firmaer i den grad udgør rammen om
fortællingen om Dagmar, er det mere
end ærgerligt, at forfatteren ikke følger
op på den drastiske beslutning, da uden
rigsministeriet hjemkaldte Scavenius i
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december 1918. Det havde været ønske
ligt med en nærmere udredning af det
franske pres, der angives at ligge bag be
slutningen. Der i øvrigt blev udvirket,
netop som Scavenius for at redde de tre
fangne storfyrster med slægtsbånd til
europæiske og det danske fyrstehus
skulle til at iværksætte en bestikkelse,
hvor det danske kongehus kautionerede
for en formidabel sum, der skulle trans
porteres til Rusland i et samarbejde mel
lem Landmandsbanken, Udenrigsmini
steriet og Russisk Handelskompagni.
Bogens sidste kapitel vies til beskri
velsen af Dagmars sidste år i Danmark.
Det virker, som om forfatteren berører
emnet med ganske nænsom hånd. For
på trods af den utrolig hårde skæbne,
der var blevet hende til del, måtte prin
sessen have stødt en del an med sit
enorme pengeforbrug (hvad gik det
egentlig til? - på en billedtekst s. 150
hedder det sig om en situation på Hvid
øre, at hun sad »i meget jævne omgivel
ser«), som kostede kongehuset, private
sponsorer og ikke mindst H.N. Ander
sen dyrt. Vi hører kun kort om rygtet om
fejlslagne spekulationer i Landmands
banken, og der følges ikke op på et ud
sagn fra storfyrst Aleksander, hendes
svigersøn, om, at hun endnu i 1924 le
vede i en russisk drømmeverden.
Ikke overraskende leder man for
gæves efter nogen form for revolutions
romantik i denne bog. Her er ingen for
ståelse for Lenins ord om at røve det
røvede tilbage. Derimod er der vist god
forståelse for at skrive en spændende,
dokumenteret fortælling.
Søren Bitsch Christensen
Karsten Faurholt: Nina Bang. Menne
sket og politikeren. (Odense Univer
sitetsforlag, 1997). 192 s., 200 kr.
Dette er den første større, sammenhæn
gende biografiske udgivelse om Nina
Bang, den danske socialdemokrat, hi
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storiker og journalist, gift med Gustav
Bang, og Danmarks (og verdens) første
kvindelige minister i ministeriet Stauning 1924 til 1926. Den placerer sig i et
hul af rækken af politiske biografier om
denne periode.
Bogen er kronologisk opbygget, fra
Nina Bangs fødsel i en borgerskabsfa
milie i 1866, over opvækst, uddannelse,
ægteskab og karriere til hendes død i
1928, syg og nedslidt. Hovedvægten er
lagt på den politiske og journalistiske
karriere, hvor forfatteren har gjort et
grundigt forarbejde i gennemlæsning af
Rigsdagstidende og Social-Demokraten.
Det resulterer i en solid præsentation af
Nina Bang som debattør og rigsdagspo
litiker. Den »private« Nina Bang beskri
ves gennem breve, erindringer og inter
views.
Det er en spændende historie, for
Nina Bang var et spændende menneske,
der levede i en spændende tid. Her får
forfatteren meget forærende. Man sid
der alligevel tilbage med en fornemmel
se af et noget traditionelt og ureflekteret
arbejde, der ikke helt får nok ud af ma
terialet. I forhold til en debat om seksu
el hygiejne forbliver fremstillingen me
get kort og refererende. Det samme
gælder gennemgangen af Nina Bangs
indsættelse af den første ikke-teolog
som seminarieforstander i det danske
skolevæsen. Som nysgerrig læser sav
ner man perspektiveringer og forsøg på
at sætte dette ind i en bredere samfunds
mæssig og kulturel sammenhæng.
Biografien som historiefaglig genre
er ikke nem. Som udgangspunkt for et
biografisk arbejde er det nødvendigt
med faglige og personlige overvejelser,
der munder ud i forestillinger om og de
finitioner af formål og metoder. Hvor
interessant er et menneske og dets liv?
Hvorfor er det interessant? Hvorfor er
det interessant for mig - som historiker
og/eller privatperson? Hvad kan man
tillade sig at sige og vurdere om et andet
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menneske? Giver det mening at bedøm
me menneskelige handlinger og motiver
som fornuftige eller irrelevante? Disse
overvejelser behøver læseren ikke nød
vendigvis at delagtiggøres i, men de bør
i hvert fald figurere på forfatterens indre
dagsorden under arbejdet med en bio
grafi.
Disse aspekter savnes i nogen grad
her. Det resulterer i en tendens til at
forfalde til vurderinger og slutninger,
der forekommer klichéprægede og usikre. Som minister overhørte Nina
Bang »selvfølgelig« råd fra fagfolk (s.
107). Hun var en »stejl dame«. Og en
artikel i Berlingske Tidende, der i sin
essens vurderede fru Bang som mere
egnet til at styre en husholdning og ud
folde sine evner i private sammenhæn
ge end som politiker og minister, ramte
»ikke helt ved siden af« (s. 157). For
fatteren kommer ukritisk til at godtage
en hel del af samtidens karikaturer og
kvindesyn, hvilket man som læser kun
ne have ønsket et mere nuanceret bille
de af.
Bogens force ligger ubetinget i sam
vittighedsfuldheden og grundigheden i
behandlingen af materialet. Her er det
forbilledeligt, at der ofres kræfter på de
taljeret at præsentere kilderne og arki
valierne for læseren (s. 172-174). Der
savnes som nævnt nogle mere over
ordnede synteser og perspektiveringer
og en større uhildethed over for Nina
Bang. Endelig savnes en gennemgang/
analyse af de danske og udenlandske
nekrologer, som forfatteren er klar over
eksistensen af (s. 166), som udtryk for
de samtidige vurderinger af Nina Bang
(med de kildekritske forbehold, der er
nødvendige). En del af en biografi er vel
også myten og eftermælet.
Anne Sørensen
Thorsten B. Olesen (red.): Interdepen
dence versus Integration. Denmark,
Scandinavia and Western Europe,

Litteratumyt
1945-1960. Danish Politics in Tran
sition 1945-85. (Odense University
Press, 1995). 246 s., 250 kr.

Denne antologis artikler samler sig om
kring to hovedemner. En række artikler
behandler forskellige sider af det euro
pæiske samarbejdes udvikling i perio
den 1945-1960. Læseren bliver præsen
teret for en historisk redegørelse for na
tionale og internationale drivkræfter
bag den overstatslige europæiske udvik
ling, dannelsen og udviklingen af den
Europæiske Betalingsunion (EPU),
OEEC’s handelsliberaliseringsprogram,
det politiske og økonomiske grundlag
for Romtraktaten, forholdet mellem De
Seks og det britiske initiativ til dannel
sen af et europæisk frihandelsområde,
etableringen af EFTA og de føderalisti
ske bevægelsers betydning for integra
tionen.
Samlet demonstrerer disse artikler,
hvorledes det europæiske samarbejde i
efterkrigstiden udviklede sig dels i en
mellemstatslig, dels i en overnational
retning. Værdien af denne gruppe artik
ler er, at de giver et godt overblik ikke
blot over udviklingen af den europæiske
integration, men også over landenes be
grundelser for at foretrække enten mel
lem- eller overstatsligt samarbejde.
Man må dog samtidig gøre den indven
ding, at det europæiske samarbejde er
skildret fortrinsvis som et økonomisk
motiveret samarbejde. De sikkerheds
politiske motiver forekommer underbe
lyste.
En anden række artikler koncentrerer
sig om Skandinaviens - fortrinsvis Dan
marks - forhold til det europæiske sam
arbejde. Artiklerne demonstrerer gen
nemgående, hvorledes det danske Soci
aldemokrati var skeptisk over for den
europæiske integration, især i den over
statslige variant, og alternativt foretrak
et nordisk eller nordisk-britisk samar
bejde. Det nordiske samarbejde var den
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foretrukne model, da Danmark skulle
finde et sikkerhedspolitisk ståsted i
1948-49. Siden hen engagerede Social
demokratiet sig ihærdigt i etableringen
af en nordisk toldunion. I artiklernes
tolkning af det danske Socialdemokratis
nordiske præference fremhæves de in
denrigspolitiske motiver. I både Norge,
Sverige og Danmark sad socialdemo
kraterne på regeringsmagten. Ved at ori
entere sig mod Norden frem for det
kontinentale Europa håbede de nordiske
socialdemokratier på at kunne realisere
den nordiske (socialdemokratiske) sam
fundsmodel. Dette havde især betyd
ning for det danske Socialdemokrati,
der enten i mindretals- eller koalitions
regering med Det radikale Venstre stod
politisk svagere end sine nordiske søs
terpartier. Derfor var det ønskeligt, at et
(socialdemokratisk) nordisk samarbejde
kunne fungere som katalysator for soci
aldemokratisk politik i Danmark.
På denne baggrund er det interessant,
at Danmark i 1950’erne ikke var afvi
sende over for det overstatslige Euro
pæiske Kul- og Stålfællesskab (ECSC).
Danmarks stilling til ECSC-samarbejdet var afventende. Man ville ikke tage
nogen endelig beslutning, men derimod
holde alle optioner åbne. Forklaringen
på, at det nordisk orienterede Danmark
udviste interesse for et overstatsligt eu
ropæisk samarbejde, skal givet søges i
det danske markedsdilemma, der teore
tisk skitseres i introduktionen til frem
stillingen. Dilemmaet bestod, med be
greber hentet fra den sikkerhedspoliti
ske forskning, mellem »abandonment«
(risikoen for at blive ladt i stikken eller
kørt ud på et sidespor) eller »entrap
ment« (risikoen for at miste uafhængig
hed). Problematikken skal ses i relation
til det forhold, at landbrugsprodukter i
1950’erne fortsat var Danmarks vigtig
ste eksportvare, og at de vigtigste afta
gere for disse varer, Vesttyskland og
Storbritannien, befandt sig i hver sin eu
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ropæiske markedsblok (EF og EFTA).
Mod at afgive suverænitet til det over
statslige samarbejde kunne Danmark få
adgang til det kontinentale europæiske
marked. Interessen for ECSC-samarbejdet bundede givet i muligheden for fort
sat at kunne afsætte landbrugsvarer til
det vesttyske marked, hvis betydning
var tiltagende. Det danske markedsdi
lemma blev først løst, da Danmark og
Storbritannien i 1973 kom med i EF, og
Danmarks landbrugseksport således ik
ke længere var splittet mellem de to eu
ropæiske markedsblokke.
Både artikelgruppen om den euro
pæiske integrations udvikling og om
den danske stilling til denne efterlader
generelt det indtryk, at det især var na
tionalstaternes egeninteresse, der var
drivkraft (og bremseklods) for det euro
pæiske samarbejde. I T. Rhenisch’s arti
kel om det politiske og økonomiske
grundlag for Romtraktaten er der argu
menteret eksplicit for nationalstaternes
egeninteresse som drivkraft bag integra
tionen. Denne tolkning modgås indirek
te af J. Pinder, der argumenterer for de
føderalistiske bevægelsers bærende ind
flydelse. Det kunne have været interes
sant, hvis de to forfattere var gået i dia
log med hinanden i en integrationsteo
retisk debat, eller hvis fremstillingen
som sådan var blevet inspireret af sine
forfatteres modstående tolkninger og
generelt havde vægtet den integrations
teoretiske tilgang og debat mere. Her
ved kunne bogen, ud over sin empiriske
styrke, have fået en yderligere værdi
som brobygger mellem den empiriske
historieforskning og den teoretiske poli
tologi.
Kristine K.N. Midtgaard

Søren Hein Rasmussen: Sære Alliancen
Politiske bevægelser i efterkrigsti
dens Danmark. (Odense Universi
tetsforlag, 1997). 367 s.
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Bogen, der er en let revideret udgave af
Søren Hein Rasmussens ph.d.-afhand
ling, udfylder et vigtigt tomrum i littera
turen om græsrodsbevægelser og er
spændende læsning for både historike
re, sociologer, politologer m.fl. Bogen
omhandler nogle af »de store folkebe
vægelsers« historie fra 1950 til 1990,
især fredsbevægelserne, Vietnambevægelsen, bevægelsen mod EU og bevæ
gelsen mod atomkraft. Bogen giver en
bred og detaljeret fremstilling af disse
bevægelsers historie og går veloplagt
imod den konventionelle visdom på så
mange områder som muligt. Herunder
også dele af den politologiske forsk
ning, hvilket forlener fremstillingen
med et mere teoretisk sigte.
Til den konventionelle visdom hører,
at græsrodsbevægelserne opstod i 1960’erne, først og fremmest markeret ved
Atommarcherne fra og med 1960. Men
dette billede udfordres af Søren Hein
Rasmussen, som beskriver fredsbevæ
gelsens lange forhistorie i 1950’erne.
Men den gik i glemmebogen, måske
fordi fredsbevægelsen sidst i 1950’erne
hensygnede på grund af krisen og par
tisplittelsen i DKP. Som så ofte, når hi
storikere piller i detaljen (internationali
seringen er et højaktuelt eksempel), vi
ser det sig, at de stereotype billeder af
fortiden krakelerer, og at kontinuiteten
er betydelig: »hvad angår de politiske
temaer og krav lå den [Kampagnen mod
Atomvåben] imidlertid helt i forlængel
se af halvtredsernes fredsbevægelse, li
gesom mange af virkemidlerne faktisk
var de samme...« (s. 51). Og selv om le
delsen af kampagnen som noget af
gørende nyt var renset for kommunister,
blev den i pressen mødt med samme be
skyldninger for kommunisme som tidli
gere.
Men var der så slet ikke noget nyt,
spørger Søren Hein Rasmussen og fin
der alligevel visse nye træk: En ufor
mel, ikke-valgt og reelt selvsupplerende
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ledelse (som Søren Hein Rasmussen
ikke ser som noget demokratisk frem
skridt i forhold til foreningerne), og »et
større spillerum for politisk deltagelse«.
Hertil mobiliserende ydre former: jazz
musik og utraditionel, »afslappet« på
klædning med fløjlsbukser og anorak (s.
52). Dermed antydes også, at det nye,
der skal forklares, er skiftet i organisa
tionsformer væk fra foreningsformen og
i handleformer over mod det spektaku
lære og mobiliserende - hvor der for
mange af deltagerne »har været tale om
næsten religiøse oplevelser af fælles
skab og mening med livet« (s. 54).
Søren Hein Rasmussen flirter her
med en »ekspressiv« forklaring, men
gør til gengæld ikke så meget ud af de
nye massemedier og dermed den større
betydning af spektakulære begivenhe
der som hjælpemiddel til at sprede sit
budskab - en mulighed, som han også
synes at savne i forklaringen på, hvorfor
den radikale del af Vietnambevægelsen
stod så stærkt (s. 61). Underbetoningen
af medierne hænger måske sammen
med, at der foretages et tidligt fravalg af
netop de elektroniske medier som kilde:
»... TV og radioomtale [bruges] dog
kun for så vidt som der refereres til den
i andre artikler ...« (s. 11). Netop når un
dersøgelsesobjektet er græsrodsbevæ
gelser, er dette fravalg betænkeligt og
burde kræve metodiske overvejelser.
Eksemplerne er mange: Når det s. 133
siges om Organisationen til Oplysning
om Atomkraft, at »oprettelsen af endnu
en lille forening tilsyneladende ikke
[betød] det store« i starten, fordi der kun
mødte 200 personer frem, så beror det
nok på en undervurdering af medierne,
ligesom Folkebevægelsen mod EF afli
ves lidt vel hurtigt. Selv med en organi
sation i ruiner kan bevægelsen mobili
sere i kraft af medierne ved f.eks. EUparlamentsvalg.
Kapitel 3 og 5 giver solide og ud
mærkede fremstillinger af bevægelser
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og personer henholdsvis i EU-modstaiiden og i 1980’ernes fredsbevægelse.
Mest fyldt med overraskelser er dog ka
pitel 4 om atomkraftmodstandens histo
rie, herunder betydningen af den lille
organisation Kristeligt Fredsforbund/Forsoningsforbundet. Om denne fortæl
les bl.a. den anekdote, at foreningen ef
ter kampagnen mod Vietnamkrigen søg
te nye udfordringer og ved et møde ka
stede sig over atomkraften: En sag skul
le findes, »der kunne tjene som instru
ment for bevidstgørelse om og kamp
mod et uretfærdigt, krigsfremkaldende
samfund. At sagen blev atomkraft, var
underordnet... Kunne Forsoningsfor
bundets ny sekretær Siegfried Chris
tiansen ... mere overbevisende have ar
gumenteret for EDB-teknologiens uhyr
ligheder, ville Organisationen til Oplys
ning om EDB måske være opstået i ste
det«. Så vidt historien bag den mest suc
cesrige danske græsrodsbevægelse no
gen sinde - og anekdoten er slet ikke
uplausibel.
Citatet, der også illustrerer, at bogen
bestemt ikke er kedelig at læse (den går
måske enkelte gange lidt for langt i sar
kasme), er hentet fra det afsluttende ka
pitel 6, hvor Søren Hein Rasmussen
sammenfatter og udbygger sine resulta
ter, til dels i polemik mod den politolo
giske græsrodsforskning. Nu er kon
struktionen af »den politologiske græs
rodsforskning« næppe stort mere retvi
sende end visse politologers konstruk
tion af fortiden. Dels mangler det meste
af den forskning, der baserer sig på data
fra 1980’erne og 1990’erne, dels - og
nok så væsentligt - dækkes kun én gren
af de politologiske teorier, nemlig de
sociologiske teorier, der søger forklarin
ger i samfundsforandringer (s. 259).
Den anden hovedtradition søger politi
ske forklaringer på »græsrødderne« f.eks. at græsrodsaktivitet giver de poli
tiske tabere en supplerende mulighed,
især i sager, hvor deres appel rækker
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bredere - forklaringer, der ligger ganske
tæt på Søren Hein Rasmussens egne.
Men det gør nu ikke analysen mindre
interessant. Det gælder også bl.a. analy
serne af bevægelsernes lobby-virksom
hed (som man godt kunne have ønsket
sig endnu mere af). Og det gælder kon
klusionen om, at bevægelserne ikke har
sigtet mod at skabe fundamentale sam
fundsændringer - de har tværtimod
været »dannet med henblik på at hindre
fundamentale ændringer«. Det gælder
den meget overbevisende påpegning af
»baglandets« rolle - eksistensen af en
gruppe af (1) initiativtagere og garanter
og (2) en gruppe af trofaste aktivister,
når det gælder om at mobilisere (3)
gruppen af sympatisører. Et af de vig
tigste gennemgående træk i afhandlin
gen er betoningen af dels en række min
dre foreninger og netværk af enkeltper
soner, der går igen, dels af DKP og fag
bevægelsens rolle som bagland for ho
vedparten af de her nævnte grupper. Det
er i øvrigt en anden vigtig tese, at græs
rødderne ikke var et instrument for DKP
(s. 281). Derimod var DKP i stand til at
stille med en organisatorisk rygrad for
bevægelserne. Selv om nogle, herunder
Organisationen til Oplysning om Atom
kraft og atommarcherne kunne klare sig
uden, så er det tankevækkende, at stu
dieobjektet - »de store folkebevægel
ser« - nærmest forsvandt, da DKP op
løstes sammen med afslutningen på Den
kolde Krig.
Søren Hein Rasmussen har skrevet et
stort og spændende værk, der vil være
blandt standardreferencerne for histori
kere, sociologer og politologer en rum
tid fremover. Et lille hjertesuk er, at bo
gen ikke er forsynet med et indeks eller
blot en detaljeret indholdsfortegnelse,
der kunne gøre den hurtigere at finde
rundt i. Man er nødt til at læse fra A til
Z. De mange godbidder på bogens sid
ste sider er måske ment som et incita
ment til at holde ud, men navnlig polito-
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logers forhåndsappetit kunne have
været skærpet, hvis der i indledningska
pitlet var skrevet lidt mere om de pro
blemstillinger, som afhandlingen ville
søge at besvare.
Jørgen Goul Andersen

Drude Dahlerup: Rødstrømperne. Den
danske Rødstrømpebevægelses ud
vikling, nytænkning og gennemslag
1970-1985. I-II. (Gyldendal, 1998).
655 + 500 s., 595 kr.
Bogen er en bredt anlagt undersøgelse
af et af de mest spændende fænomener
fra vor nyeste Danmarkshistorie. Den
går endog videre end titlen antyder, idet
rødstrømperne også søges placeret som
et led i den danske kvindebevægelses
meget længere historie såvel som et ud
tryk for en ny politisk og social udtryks
form, »de ny sociale bevægelser«, lige
som dens betydning for samfundslivet i
halvfemserne søges afdækket. Udgangs
punktet er de politologiske og sociolo
giske metoder og teorier, men der leve
res også historiske gennemgange og
idehistoriske analyser. Til alt dette er
ikke blot den eksisterende sparsomme
litteratur om rødstrømperne og den lidt
fyldigere om deres udenlandske søster
initiativer benyttet, men tillige et større
kildemateriale i form af mødereferater,
private optegnelser, korrespondance,
pjecer, sanghefter, indlæg i dagspressen
mv. Oveni har forfatteren selv gennem
ført en spørgeskemaundersøgelse, »Rød
strømpeenqueten«, med deltagelse af
knap 1300 tidligere rødstrømper, der
her har besvaret spørgsmål om deres daog nuværende kvindepolitiske gøren og
laden. Det giver tilsammen meget godt
stof for den, der vil arbejde med kvinde
bevægelsens historie specielt og græs
rodsbevægelser generelt.
Så langt så godt. Men der er mange
og tunge indvendinger. Her skal kun
nogle generelle anker fremføres.
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For det første er bogen alt for lang.
Sidetallet kunne halveres og pointerne
træde tydeligere frem ved en indsats
mod den sproglige tomgang, de uhyrligt
mange gentagelser, samt uvanen med at
indlede hvert kapitel og hvert underaf
snit med at fortælle, hvad der nu skal
fortælles, og afslutte samme med at for
tælle, hvad der blev fortalt. Udryddelse
af længere, sagen uvedkommende afsnit
er ligeledes tiltrængt. F.eks. skal vi i bd.
2, s. 54-65 detaljeret delagtiggøres i
psykiateren Thorkild Vanggaards noto
risk tåbelige tanker i 1975 om kvinder,
selv om det principielle i denne sag
kunne være klaret på få linjer: Vanggaard troede som så mange andre på at
stort set alle forskelle i kønnenes adfærd
var biologisk betingede, mens rød
strømperne mente, at forskellene skyld
tes samfundet. Kort sagt kunne forfatte
ren med større disciplin have leveret en
bedre bog med samme indhold på højst
400 sider. Men det alene havde ikke
reddet den.
De historiske udredninger er ofte
overfladiske og upræcise. Desuden af
sløres heri manglende kildekritisk sans.
Et udtryk herfor er tendensen til at be
dømme et givent forløb eller en given
situation gennem udvalgte rødstrøm
pers senere udtalelser. Blandt mange
andre steder sker det i bd. 1, s. 163, hvor
der gennem en aktiv rødstrømpes ud
talelser i 1974 og en forhenværende
rødstrømpes ditto i et interview fra 1992
fældes dom over de mandsdominerede
studentermiljøer i tiden umiddelbart før
rødstrømpebevægelsens opkomst. For
fatteren kunne nemt have fundet ek
sempler på mandsdominans i selvhøjti
delige venstrefløjskredse fra tressernes
slutning, f.eks. i Flemming Andersens
Bogen om storfamilierne fra 1970. Der
ved havde hun befriet sig for indvendin
gen om, at de to kvinder, hun benytter,
blot er udtryk for en partisk kvindebe
vidsthed hjemmehørende i en anden tid.
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Hun synes ikke at se problemet, på trods
af sin egen kraftige betoning af et af
gørende bevidsthedsmæssigt skred op
stået med rødstrømpernes opkomst.
I bd. 1, s. 131 fortæller forfatteren, at
Socialdemokratiets partiorgan SocialDemokraten i forbindelse med en valg
retsdemonstration til Amalienborg den
5. juni 1915 advarede de socialdemo
kratiske kvinder mod at deltage heri. I
stedet blev de opfordret til at gå med i
partiets eget grundlovstog. »Derfor stod
de socialdemokratiske kvinder ikke som
medindbydere på indkaldelsen til Amalienborg-toget«, får vi nu at vide, uden
den ringeste dokumentation for, at disse
så meget som havde tænkt på at deltage
i kvindedemonstrationen. Og forfatte
ren fortsætter: »Nina Andersen, den
første kvindelige partisekretær i Social
demokratiet, har imidlertid i et inter
view fortalt mig, at hendes mor havde
fortalt hende, at man godt kunne nå beg
ge dele! En undersøgelse af tidsplaner
ne for de to møder bekræfter, at det var
muligt.« Det fremgår ikke, hvornår in
terviewet med Nina Andersen blev fore
taget. I præsentationen af Rødstrømpe
enqueten gør forfatteren sig nogle gode
overvejelser over, hvad folk kan og ikke
kan forventes at erindre efter tyve år. De
»kan måske ikke huske nøjagtigt, hvad
der skete, ligesom deres svar naturligvis
er farvet af deres nuværende position, af
nutidens diskurs, og af hvad der er sket i
årene siden dengang« (bd. 1, s. 418).
Den indsigt skulle hun have udmøntet i
sin praksis. Man bør ikke være krakilsk,
smuttere kan forekomme. Men der er
altså alt for mange af dem. Det svækker
troværdigheden i det billede, Drude Dahlerup tegner af rødstrømperne som den
afgørende kvindepolitiske kraft, der i
1970’erne og 1980’erne ændrede for
holdet mellem kønnene. Hendes åben
lyst agitatoriske indfaldsvinkel trækker
naturligvis i samme retning.
Hvilket åbner for videre indvendin
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ger. Dahlerup gentager flere gange, end
jeg har orket at tælle op, at rødstrømper
nes »projekt« helt fra starten og gennem
hele deres levetid var »radikalt venstre
orienteret og feministisk«. Imidlertid
fremgår det, at der blandt de første rød
strømper var mindre dogmatiske kvin
der, heriblandt Drude Dahlerups søster
Ulla, som var stærkt medvirkende til
denne tids sprælske og fandenivoldske
aktiviteter og deres heraf følgende af
gørende mediegennembrud. Så kom
munkemarxisterne til fadet og smed de
andre ud, og venstreorienteringen slog
klart igennem. Men så var rødstrømper
ne jo ikke født som en venstreorienteret
bevægelse. Men det skal de altså par
tout være. De blev hurtigt venstreorien
terede, det fremgår klart, ligesom de
indbyggede ideologiske modsætninger
mellem venstreorienteringen og femi
nismen analyseres udmærket.
Vi får også at vide, at rødstrømperne
levede helt uden de splittelser, der på
samme tid prægede den øvrige venstre
fløj, samtidig med at vi faktisk præsen
teres for talrige eksempler på såvel
ideologisk og politisk som organisato
risk splittelse. Det må ligeledes undre,
at forfatteren konsekvent opretholder et
skarpt skel mellem de venstreorientere
de partigrupperinger og rødstrømperne,
når nu hendes materiale, også besvarel
serne fra Rødstrømpeenqueten, viser et
overvældende sammenfald mellem
partimedlemskab og rødstrømpedelta
gelse. Og viser, at rødstrømpernes ind
byrdes kampe i flere tilfælde klart var
sammenhængende med de samme par
tigrupperingers slagsmål, som de kvin
depolitiske synspunkter samtidig virke
de ind på. Kvindefronten, der startede
som en partifunderet fraktion inden for
rødstrømperne, senere skilte sig ud og
efter et andet partis »erobring« sluttelig
voksede rødstrømperne over hovedet og
overtog flere af deres store arrangemen
ter, står som et eklatant eksempel herpå.
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Biologismen - opfattelsen af, at kønne
nes forskellighed har rod i deres for
skellige biologi - var ikke fremhersken
de blandt rødstrømperne i halvfjerdser
ne, men udviklede sig ifølge Dahlerup
fra omkring 1980. Alligevel affærdiger
hun denne udvikling, der ellers tog fart i
mange kvindeorganiseringer og resulte
rede i dyrkelse af hekse og månegudin
der og andet godt helt frem til i dag. I
Dahlerups præsentation af en række re
spondenter på Rødstrømpeenqueten
fremgår det, at flere af disse i dag er en
gagerede i new age-kredse, men det for
følges ikke i den ellers omfattende ana
lyse af rødstrømpeaktivitetens konse
kvenser. Det er vanskeligt at se behand
lingen af de her fremdragne eksempler,
og mange andre med dem, som andet
end et udslag af agitatorens hang til at
skære historien, så den stemmer over
ens med idealet, og samtidig lukke
øjnene for det, der falder udenfor.
Måske man også her skal søge efter
årsagen til den overordnede teoretiske
ramme, rødstrømpebevægelsen placeres
i; en ramme som på én gang oppuster og
reducerer den. Rødstrømperne anskues
som en »ny social bevægelse«, hvis
væsenskendetegn postuleres at være
venstreorientering, deltagelse fra de ny
mellemlag, flad struktur og samfunds
forandrende mål, ligesom den hævdes
at være befriet for alle de traditionelle
organisationers skavanker med hensyn
til magtkampe, splittelser osv. En ideal
tilstand for forfatteren, fremgår det gen
nem bogen, som hun bruger megen
energi på at bevise virkelig eksisterede
hos rødstrømperne og var en stor styrke
for dem. Den var medvirkende til deres
politiske og mentale gennemslag såvel
som til deres store rekrutteringsevne,
får vi at vide; rødstrømperne fremstilles
som værende den centrale og største del
af halvfjerdsernes og firsernes kvinde
bevægelse, som værende næsten iden
tisk med »den ny kvindebevægelse« og
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fuldstændig overskyggende »den gamle
kvindebevægelse«. Den gamle kvinde
bevægelse er organisationer som Dansk
Kvindesamfund, der i 1970 »kun« talte
omkring 7000 medlemmer, fagbevægel
sens kvindepolitiske udvalg osv. Rød
strømperne udgjorde ifølge hendes
spredte deltageropgivelser næppe på
noget givent tidspunkt over 2000 kvin
der, inklusive grupper der ikke kaldte
sig selv for rødstrømper, men som for
fatteren alligevel inkluderer, fordi de på
grund af deres formodet flade struktur
og venstreorienterede observans i virke
ligheden sig selv uvidende alligevel var
rødstrømper.
Alligevel fastholder hun påstanden
om rødstrømpernes særligt store rekrut
teringsevne. Dahlerup gør også sam
fundsudviklingen i retning af ligestil
ling og ligeløn til rødstrømpernes fortje
neste på trods af, at hun fremhæver dis
se kravs fravær i rødstrømpeideologien
og -agitationen. Rødstrømperne var så
ideologisk højtflyvende, at de ikke i
nævneværdig grad beskæftigede sig
med den slags - alligevel var politiske
og arbejdsmarkedsmæssige tiltag på
området et resultat af rødstrømpernes
aktiviteter. Ofte formidlet gennem soci
aldemokratiske og borgerlige folke
tingskvinders arbejde. Kvindebevægel
sen bliver således til rødstrømperne,
med nogle uvæsentlige smågrupper som
Dansk Kvindesamfund, fagbevægelsen,
de politiske partier og andre under kon
trol. Rødstrømperne, der var radikalt fe
ministiske og venstreorienterede, brugte
disse smågrupper til at formidle deres
krav, der herefter af underlige, ikke op
lyste årsager alligevel blev transforme
rede til at være den gamle kvindebe
vægelses krav. Den mere uhåndterlige
kulturændring i forholdet mellem køn
nene var også stort set rødstrømpernes
værk alene, bortset altså fra de træk der
peger i retning af biologistiske og nyre
ligiøse opfattelser, som åbenbart blot
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var fremmedelementer blandt rødstrøm
perne.
Det hænger ikke sammen. Man kan
ikke forlange, at Drude Dahlerup skulle
have behandlet hele kvindebevægelsen.
Rødstrømperne står vitterlig centralt.
Man kan til gengæld godt forlange, at
hun afslører tilstrækkeligt udsyn til at
placere rødstrømperne som én blandt et
væld af kvindepolitiske initiativer i den
omhandlede periode, og at hun er be
vidst om de yderst komplicerede sam

menhænge mellem disse og mellem
kvindebevægelsen og det øvrige politi
ske og kulturelle liv. Det er hun ikke.
Som videnskabeligt værk er Drude
Dahlerups bog om rødstrømperne mis
lykket. Den er rodet og fuld af løse en
der og udokumenterede påstande, og
hertil belastet af eklatante metodiske og
teoretiske svagheder. Man kan undre sig
over, hvordan den dog kunne blive ud
givet. Endda på landets største forlag.
Søren Hein Rasmussen

REGIONAL- OG LOKALHISTORIE
Nina Fabricius: Landet med de store
gårde. (Landbohistorisk Selskab,
1996). 146 s., 148 kr.
»Landet med de store gårde« er en ret
udbredt betegnelse for det gamle Hader
slev Østeramt fra Kolding fjord til Gen
ner bugt. Egnen rummede efter 1617 in
gen private herregårde, men i det 19.
århundrede og frem til 1960’erne kunne
den opvise den største koncentration af
proprietærgårde i landet.
Disse store gårde er emnet for denne
bog, der i hovedsagen er udarbejdet af
etnologen Nina Fabricius, som udførte
det bagvedliggende feltarbejde i tilknyt
ning til museerne i Haderslev og Kol
ding 1989-90. Efter hendes død 1994
har hendes mand Peter Dragsbo påtaget
sig at gøre arbejdet færdigt. Bogens em
piriske kerne er interviews med perso
ner med tilknytning til 16 store gårde i
området.
Bogens første kapitel er en bred in
troduktion, der bl.a. også giver en al
men historisk baggrund. I andet kapitel
præsenteres Haderslevegnens og særligt
de store gårdes landbrug. I tredje kapitel
skildres livsform og levemåde, i hoved

sagen i første halvdel af 19. århundrede.
Forfatteren er her inde på, at etnologien
tidligere har fokuseret på de mest tradi
tionelle bønder, og slår et slag for, at
man også må se på de mere moderne.
Synspunktet er næppe kontroversielt
blandt museums- og andre fagfolk i
dag, men det bliver det ikke mindre rig
tigt af, og det kan være udmærket, at der
også i en sådan ret populær bog skrives,
at museerne også skal dække andet end
bindingsværk og manglebrætter.
Disse kapitler bygger i hovedsagen
på eksisterende litteratur. I litteraturlis
ten nævnes Hans Schultz Hansens Det
sønderjyske landbrugs historie 18301990, men det er tydeligt, at teksten re
elt er skrevet, før denne bog kom. Der
øses i stedet flittigt af de trykte topogra
fier fra forrige århundrede og enkelte
utrykte kilder. På basis heraf tegnes et
ganske solidt billede af landbrug og le
vemåde på egnen. Noter er der ikke. Det
er intet stort problem, hvor der i teksten
refereres til trykte værker, men når der
henvises til egentlige kilder, var det rart
at vide, om det er på første eller anden
hånd, og hvor disse kilder kan findes.
Bogens fjerde og femte kapitel er en
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fremstilling af livet på de store gårde fra
slutningen af forrige århundrede til
1950-60, baseret på forfatterens inter
views. I fjerde kapitel fremstiller forfat
teren først og fremmest proprietærgrup
pens idealer. Kernen i livsformen er ef
ter Nina Fabricius’ mening gården,
slægten og landmandskabet. Det gjaldt
om at eje, bevare og gerne udvide går
den og dermed opretholde forbindelsen
mellem slægt og gård, og det gjaldt om
at skaffe sig ry for dygtighed. Dette er
utvivlsomt rigtigt, men anmelderen har
svært ved at se, at disse træk skulle være
særlige for disse proprietærer i forhold
til andre bønder. Her kunne man i høj
grad ønske sig, at forfatteren havde
sammenlignet sine resultater med un
dersøgelser fra andre steder og miljøer.
De særlige proprietærtræk kommer
snarere frem i femte kapitel om daglig
dagen. Det fremgår heraf, at proprie
tærerne ikke selv deltog i det fysiske ar
bejde, men levede et liv med opsyn med
folk, dyr og marker, bestyrelsesarbejde,
handel, selskabelighed mv. Flere in
formanter anfører, at det ikke var socialt
accepteret, at proprietæren arbejdede
selv, i hvert fald ikke efter de unge år. Et
andet proprietærtræk var den klare ad
skillelse mellem familien og folkene, og
flere informanter anfører det som noget
meget usædvanligt, at en bestemt fami
lie var så grundtvigske, at folkene spiste
sammen med familien og tilbragte afte
nerne med sang og oplæsning i daglig
stuen fremfor kortspil i folkestuen.
Samtidig gør forfatteren med rette me
get ud af de stærke repræsentative træk.
Der er her en fin gennemgang af, i hvor
høj grad selve gården markerer status
fra indkørsel og gårdsplads over kvist
og hovedtrappe til forstue og stuer.
Fokus er entydigt på proprietærfami
lierne, og det er næsten kun dem, der er
interviewet. Det er utvivlsomt bestemt
af, at der kun har været stillet ret be
grænset tid til rådighed til feltarbejdet
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og udarbejdelse af bogen, så forfatteren
har valgt at koncentrere sig. Det har
klart sine fordele, men billedet ville na
turligvis blive rigere facetteret, hvis
også de mange tjenestefolk blev inddra
get, hvad der også anføres i forordet.
Man savner også en placering af pro
prietærerne i forhold til resten af sognet.
Var de lederskikkelser i sognet, eller
stod de snarere uden for det almindelige
liv der?
Den nærværende bog har således sine
begrænsninger, men de ligger mest i,
hvad den ikke har med. Man må ønske,
at den kan inspirere nogen til at prøve at
udfylde disse huller. Med denne bog er
der taget et første vigtigt skridt i retning
af at få dokumenteret og formidlet et
centralt træk ved egnen. Bogen er ind
bydende og letlæst og hele vejen igen
nem smukt illustreret. En række gode
billeder vidner om den side af proprie
tærmiljøet, der stadig består: de stateli
ge gårdsanlæg, men hertil er der fine
billeder fra stuerne før og nu og fra et
antal situationer ude og inde.
Carsten Porskrog Rasmussen

Søren Muldvad: Seem Sogn. Folk og til
skikkelser i 1000 år. Af et grænse
sogns historie. (Historisk Samfund
for Ribe Amt, 1997). 240 s., 150 kr.
Lige øst for Ribe by ligger det tidligere
grænsesogn Seem, der før 1864 var delt
mellem kongerigske og slesvigske juris
diktioner, men 1864 kom til kongeriget.
Lærer Søren Muldvad har skrevet en
indbydende bog om dette sogn, hvor
han ifølge forordet har levet 25 år, og
hvis lokalarkiv han leder. Kapitelsover
skrifter som »Børn«, »De gamle«, »Det
sjette bud«, »Æresbegreber i det gamle
sogn« eller »Den kære Mammon« vid
ner om, at bogen er udpræget kulturhi
storisk og dermed ligger langt fra den
mest traditionelle sognehistorie med
dens gård-, kirke- og skolehistorie.
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Det er der på mange måder kommet
en læseværdig bog ud af. Det rige og
velvalgte billedmateriale fanger øjet,
men også teksten er ofte konkret og læse
værdig. Søren Muldvad har arbejdet
med et meget bredt kildemateriale, hvad
kildefortegnelsen overbevisende doku
menterer. Der øses af kirke- og tingbog,
af forligelseskommissionens og for
eningernes arkiver, af akter fra enkelte
familier og af erindringer. Det gør det
muligt for ham igen og igen at gøre hi
storien nærværende ved at præsentere en
keltskæbner og enkelttildragelser. Læseværdigt er således kapitlet om æresbe
greber, der i hovedsagen øser af tingbo
gen fra omkring 1700.
Bogens væsentligste svaghed er, at
den stort set er ahistorisk. Tiden før refor
mationen klares på et par sider, så det er
lidt flot at tale om »1000 år« i titlen.
Værre er det, at forfatteren i resten af bo
gen hele tiden hopper frem og tilbage in
den for de sidste 3-400 år. Hvert hoved
kapitel består af en række underafsnit.
Således rummer kapitlet »Hverdag og
fest« underafsnittene »Tobak«, »Bræn
devin«, »Købevarer«, »Bageri«, »Højti
der og gæstebud«, »Rejsegilde«, »Tyen
det«, »Anstændig påklædning«, »Tale
måder og dialektudtryk« og »Boligen«. I
hvert enkelt af de mange underafsnit ta
ges oplysningerne ganske vist i kronolo
gisk orden, men kildematerialet afgør,
om tyngdepunktet er 1600-, 1700-, 1800tallet eller endda »mands minde«. Da der
ikke ved disponeringen af afsnittenes
rækkefølge er taget noget større hensyn
hertil, betyder det, at man ved en gen
nemlæsning af bogen hele tiden springer
frem og tilbage mellem disse perioder.
Forfatteren giver ikke keseren nogen for
nemmelse af, at det skulle gøre en for
skel, om vi er i 1650, 1710, 1890 eller
1930’erne. Hele perioden fra reformatio
nen til begyndelsen af vort århundrede
synes at blive til én epoke: »gamle dage«.
Carsten Porskrog Rasmussen
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Frits Nicolaisen (red.): »Overgaard«.
(Randers Amts Historiske Samfund,
1997). 215 s.

Randers Amts Historiske Samfund på
begyndte i 1989 udgivelse af bøger om
amtets godser. Det startede med Fussingø, siden fulgte bøger om Rosen
holm og GI. Estrup, og nu foreligger en
bog om Overgaard. Alle bøgerne har
været pragtværker med flot udstyr og
fine fotografier.
Går man ind bag den pæne facade, af
sløres imidlertid væsentlige mangler.
De tidligere udgivelser har været præget
af, at arbejdet har været fordelt på flere
forfattere, der ikke har kunnet få bidra
gene til at fremstå som en samlet hel
hed, og af at væsentlige sider af herre
gårdslivet helt er udeladt.
Forfatterne til nærværende bog har
tydeligvis forsøgt at arbejde sammen,
hvorved den virker langt mere helstøbt
end de forrige. Til gengæld har bogens
disposition svær slagside. »Slægternes
Masker« er titlen for kunsthistorikeren
Lise Gotfredsens bidrag, men det kunne
ligeså godt have været titel for hele bo
gen. 9/10 af bogen tager sit udgangs
punkt i ejerne og deres selvforståelse,
og kun 1/10 omtaler det lokale mini
samfund, Overgaard også var. Over
gårds godsarkiv benyttes knapt nok!
Redaktionen og forfatterne skylder os
en forklaring på, hvad de egentlig vil
med bogen, og hvorfor nogle sider
fremhæves så stærkt frem for andre.
Bygningshistorikeren N.J. Israelsen
giver en velfunderet og velafbalanceret
præsentation af hovedbygningen, mens
avlsbygningerne behandles langt mere
kursorisk. Rekonstruktion af en kort
skitse over hele bygningskomplekset
ville have kunnet lette tilegnelsen væ
sentligt. Israelsen burde nok også huske
på, at de færreste har så stort et kend
skab til arkitekturterminologi som han.
En kort forklaring på de mange fagud-
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tryk ville gøre det meget lettere for læs
eren.
Historikeren Hans Bjørn giver en ma
lerisk beskrivelse af godsets grund
lægger Jørgen Lykke og de senere ejere.
Til trods for den meget brede fremstil
lingsform gives et præcist billede af
ejernes indplacering i den danske adel
og Danmarkshistorien indtil o. 1700.
Senere ejere omtales kursorisk. Det er
faktisk en skam. Flere af ejerne i det 18.
og 19. århundrede har haft ligeså stor
betydning for Overgaard som de mere
udadvendte. I øvrigt er stamtavlerne
over ejerslægterne en god hjælp til at
bevare overblikket.
De tre kunsthistoriske bidrag hører til
de mere vægtige i bogen. Det er lige før
Lise Gotfredsens præsentation af por
trætterne på Overgaard kunne bruges
som en generel introduktion til por
trætkunst. Inge Mejer Antonsen giver
en værdifuld beskrivelse af interiørerne,
der ikke bliver ringere af, at det først er
nu, herregårdsinteriører for alvor gøres
til genstand for systematiske beskrivel
ser. Carsten Bach-Nielsen giver et me
get præcist billede af loftmalerierne og
deres indplacering i jysk barok.
Historikeren Jens Villiam Jensen har
påtaget sig den utaknemlige opgave, det
må være at skulle beskrive herregårdsli
vets grundlag på få sider. Hans bidrag
lægger endda stor vægt på en præsenta
tion af Overgaards omfang og ejernes
øvrige besiddelser. Samspillet mellem
godsejer og fæstebønder helliges kun få
sider. Det allervæsentligste fremhæves
dog.
Bogens allerstørste svaghed er, at
man let får det indtryk, at Overgaard op
hørte med at fungere som minisamfund
med frasalget af fæstegodset i begyn
delsen af forrige århundrede. Det var
absolut ikke tilfældet. Man kommer
næppe helt galt af sted ved at gå ud fra,
at der i slutningen af forrige århundrede
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har været langt over hundrede menne
sker på Overgaard. Godset var ikke ale
ne deres arbejdsplads. De levede også
deres sociale liv her. I bogen bringes to
fotografier af opstillinger af arbejdere,
og forbedringer af boliger og velfærds
foranstaltninger i dette århundrede ofres
nogle få linier. Ellers nævnes deres for
hold ikke med et ord.
Helle Zacho giver en instruktiv be
skrivelse af haven set i en større arkitek
tonisk sammenhæng. Hun nævner, at
gårdmændene i 1787 var sat til at gøre
havearbejde som hoveri. Det har næppe
været almindeligt, og oplysningen kun
ne have indgået i en større samlet vur
dering af ejerne. Efter at have læst den
ne artikel om haven spørger man sig
selv, om ikke Overgaard har sat sig an
dre spor i landskabet. De store projekter
i dette århundrede omtales nedenfor af
en ejer og en administrator, men århun
dreders godsdrift må også kunne spores
i landskabet og den omkringliggende
bebyggelse.
Flemming Juncker giver en ret sum
marisk beskrivelse af sin tid som ejer af
Overgaard, men han har jo også tidlige
re udgivet flere erindringsbøger. At han
virker bitter, kan ingen vel fortænke
ham i. Endelig præsenterer godsforval
ter Stig Andersson Overgaard i dag.
Selv om fremstillingen er kort, bidrager
den til forståelsen af vor tids betingelser
for storlandbrug.
Redaktionen skriver i indledningen:
»At der er mere end een mening om
godsets skæbne, er et karakteristisk
træk ved Overgaards nyere historie, og
de divergerende opfattelser afspejler sig
derfor også i denne bog«. Kritikken til
trods har den levet op til denne målsæt
ning, men bogen stiller næsten flere
spørgsmål, end den besvarer. Det sidste
ord om Overgaard er ikke sagt med den
ne bog.
Jens Skriver
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SOCIAL- OG ØKONOMISK HISTORIE
Lars K. Christensen: Smedesvend og
friherre. Maskinarbejde og arbejds
kultur i København 1890-1914. (Sel
skabet til Forskning i Arbejderbe
vægelsens Historie/Center for Ar
bejderkulturstudier, KU, 1996). 142
s., 175 kr./200 kr.
I sin bog afdækker Lars K. Christensen
den arbejdskultur, der opstod blandt
københavnske smede og maskinarbej
dere i takt med og som modsvar til in
dustrialiseringen. Hans mere overord
nede hypotese er, at kulturens nøglebe
greber blev respektabel livsstil og stra
tegisk tænkemåde.
Disse to nøglebegreber er inspireret
af svenske historikeres begreb for det
samme, »skötsamhet«. »Skötsamheten«
står i modsætning til den førindustrielle
»bråkiga« kultur (ringe grad af arbejds
disciplin, spontanitet, næsten fanden-ivoldskhed).
»Skötsamheten« skal ikke kun forstås
inden for en ramme af en produk
tionsmåde under forandring, men også
inden for det sæt af herskende tanker,
hvis forandring følger i den kapitalisti
ske produktionsmådes fodspor. I det
indledende kapitel beskriver Lars K.
Christensen både modernitetens og in
dustrialiseringens indhold og gennem
slag, og det ville næsten være en skam,
om en læser på forfatterens opfordring
springer kapitlet over som »teoretisk«,
thi at begreberne har relevans vises med
dygtighed i analysen af det konkrete
materiale i de efterfølgende kapitler.
Tværtimod er sammenhængen mel
lem teori og empiri en af bogens styrke
sider. Lykkeligt befriet for studentikos
selvpromovering giver det teoretiske af
snit faktisk både nogle anvendelige red
skaber og en forståelsesramme for de
empiriske afsnit, og med teorien i bag

hovedet følger læseren også villigt med
ud i undersøgelsens kringelkroge. Og
forfatteren er ikke slave af sin egen teo
ri, under en sympatisk ydmyghed over
for kildematerialet sættes der undervejs
nogle forstandige spørgsmålstegn ved
teorien.
Til gengæld savnes en egentlig opsamlende konklusion, hvor spørgsmål,
tvivl og svar kunne være blevet - gan
ske vist til dels som en gentagelse præsenteret i sammenhæng som under
søgelsens resultat. En vurdering af sme
denes repræsentativitet for arbejder
klassen som helhed kunne måske også
på nogle punkter have givet anledning
til at udvide resultatets rækkevidde.
Empirien er delt i to afsnit: Kapitel
II-IV beskriver de konkrete arbejdspro
cesser, mens kapitel V-IX beskriver de
menneskelige relationer inden for dette
rum af skiftende arbejdsprocesser. Til
sammen undersøger de to afsnit forud
sætningerne for dannelsen af en moder
ne arbejdskultur og de udtryk, som
»skötsamheten« får blandt arbejderne med respekt, rimelighed og værdighed
som centrale værdier.
Med erindringsmaterialet som det alt
overvejende kildegrundlag bliver be
skrivelsen af arbejdsprocesserne meget
konkret. Forfatteren er trængt dybt ned i
de københavnske smede- og maskinar
bejderes hverdag og arbejdsforhold.
Dette er ikke alene et oplagt middel for
den aktuelle undersøgelse af arbejdskul
turen, men kan også blive et godt red
skab for historikere, som senere vil gen
opdage og udforske smedenes organisationshistorie påny. For arbejdsforhol
dene er uden tvivl en vigtig, men - for
bavsende nok - en lille smule overset
forklaringsramme for, hvad arbejderne
reagerer mod, hvad der kan udløse strej
ker osv.

388
Erindringerne må jo påkalde sig en
del kildekritiske overvejelser, og her
henviser forfatteren i hovedsagen til en
tidligere skrevet artikel. At kilderne
ikke er benyttet ukritisk, demonstreres
dog løbende - uden at fremstillingen
derved falder fra hinanden. I de bedste
kapitler danner erindringsmaterialet en
vedkommende og læseværdig mosaik,
understøttet af sekundær litteratur.
Enkelte svipsere er der dog. I beskri
velsen af forholdet mellem lærling og
svend fremhæves to episoder, som den
samme fortæller oplevede fra sin lærlin
getid. Ved den første episode, som fandt
sted omkring 1900, fik en lærling en
blodtud af en svend - nærmest for en
»ikke-forseelse«. Den anden episode
fandt sted blot fire år senere, i 1904,
kort før fortælleren var udlært. Han fik
besøg af en kammerat, der netop var
blevet svend, og de to drak en øl i smug.
Svenden, som opdagede det, reagerede i
denne situation ikke med korporlig af
straffelse, men med trussel om, at for
tælleren ikke kunne blive medlem af
fagforeningen.
Konklusionen på de to episoder er i
følge Lars K. Christensen »Lavstidens
normer, men en ny tids sanktionsfor
mer« (s. 47). Mon ikke sagen i stedet
var, at lærlingen i det sidste tilfælde var
blevet ældre, næsten svend, og derfor
kunne gøre krav på en mere »voksen«
behandling - ligesom sanktionsformen
her sandsynligvis også hang sammen
med, at den »straffende« svend var til
lidsmand?
Lidt mere problematisk end dette ek
sempel fra småtingsafdelingen er nok
afsnittet »Valget - en moderne erfa
ring«, som ligger i umiddelbar forlæn
gelse af et afsnit om svendenes rejser i
udlandet. Svendenes hyppige jobskifte
bliver gjort til et udtryk for modernite
tens gennemslag. Men at svenderejser i
udlandet har rødder i lavstiden, har
næppe været Lars K. Christensen ube
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kendt lige så lidt som de fleste læsere,
og en diskussion af den mulige (eller
umulige) kontinuitet mellem førindustrielle og industrielle arbejdsvandringer havde nok været på sin plads, før de
industrielle blev taget som udtryk for
modernitet.
Som nævnt er kildegrundlaget i al
væsentlighed 69 arbejdererindringer, der
repræsenterer arbejdere på de køben
havnske maskinfabrikker 1890-1914.
Det betyder, at det er arbejdernes egne
oplevelser af arbejdssituationen, som
sættes i fokus, og Lars K. Christensen
undgår derved at overtage det billede af
arbejdsforholdene, som arbejderbevæ
gelsens organer måtte ønske at give.
Alligevel har det undret mig, at der
ikke har været gjort noget forsøg på at
supplere erindringerne med Fagblad for
Smede og Maskinarbejdere, der udkom
fra 1888. Nuvel, fagbladet havde unægteligt fagbevægelsens briller på og giver
således et ideologisk bestemt billede.
Men med dette kildekritiske forbehold
var fagbladet ofte ganske tæt på smede
nes hverdag og blev jo skrevet ud fra
det detailkendskab til arbejdsforhold og
potentielle problemer, som gjorde det
vedkommende for smedene at læse bla
det. Af de konflikter, der beskrives, kan
man ikke sjældent aflæse en forvent
ning til rammerne omkring produktio
nen, fordi det er, når disse forventninger
skuffes eller normerne brydes, at kon
flikten opstår.
Især ville fagbladet naturligvis have
kunnet yde bidrag til kapitlet om den
sociale organisering, som efter anmel
derens mening er det svageste af kapit
lerne. Her bliver det tydeligt, i hvor høj
grad erindringerne er styrende for frem
stillingen - med det præg af tilfældig
hed, som opstår, når materialet kun er
sparsomt dækkende. Det er så meget
desto mere ærgerligt, som det er her, at
én af hovedteserne skal eftervises: den
strategiske tænkning.
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Selve gennemslaget af den strategiske
tænkning hos arbejderne eftervises bedst
i erindringerne, men inspirationskilden
og fagbevægelsens »opdragelse« er vel
næppe heller uinteressant. Dette er efter
min mening navnlig tilfældet, fordi fag
bevægelsen ofte tog udgangspunkt i
konkrete erfaringer og omdannede disse
til strategisk tænkning. I strategien lå,
som den blev formuleret af fagbevægel
sen, også en klar undertone af respekta
bel livsstil. Denne forklaringsramme bag
moralsættet - respekt, rimelighed og
værdighed - er vel ikke fraværende i
fremstillingen, men i hvert fald meget
nedtonet. Men ved at spørge arbejderne
selv og ved at acceptere deres pænhed og
respektabilitet og tage den alvorlig, har
Lars K. Christensen i det mindste und
gået klasseforrædderitesernes faldgrube.
Med beskrivelsen af de forandrede
produktionsforhold og den modernitet,
som slår igennem hos flere og flere af
arbejdsgiverne, påstås det implicit, at
arbejdernes modsvar, »skötsamheten« den respektable livsstil og den strategi
ske tænkemåde, er klassespecifik. Som
en lidt drillende slutbemærkning kunne
man jo spørge: Er den nu også det? Er
respektabiliteten og strategien ikke ge
nerelt et alternativ til en »bråkig« reak
tion på undertrykkelse?
Vender man f.eks. blikket mod Nord
slesvig i tiden før 1920, hvor det dansk
sindede flertal levede under tysk over
herredømme, finder man hos den så
kaldte H.P. Hanssen-fløj en stædig fast
holden ved respektabiliteten, en gør-dinpligt og kræv-din-ret - netop som man
også kender den fra arbejderbevægel
sen. En strategi, som hos de dansksinde
de nok allertydeligst kom til udtryk, da
H.P. Hanssen ved krigsudbruddet i 1914
indtrængende opfordrede sønderjyderne
til at lyde »pligtens bud«. Tusindvis af
dansksindede sønderjyder kæmpede i
skyttegravene på tysk side i håbet om, at
gjorde man sin pligt nu, bevarede man
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retten til jorden og dermed også håbet
om, at Nordslesvig engang kunne blive
dansk igen. H.P. Hanssen-fløjen stod i
øvrigt i modsætning til »protestfløjen«
(eller de lettere »bråkiga«) i de dansk
sindedes bevægelse. Et andet eksempel
på en »skötsam« handlemåde i modsæt
ning til en »bråkig« kunne være Nelson
Mandelas ANC under det sydafrikanske
apartheid-styre.
Og det afledede spørgsmål er så, om
ikke »skötsamheten« med sin strategi
ske tænkemåde kræver en eller anden
form for organisation og ledelse - og at
det derfor ville være naturligt at se den
industrielle undertrykkelse af arbejde
ren og den spirende arbejderbevægelse
som to vigtige faktorer bag dannelsen af
en sejlivet og vel også bæredygtig
»skötsam« arbejdskultur.
Men uanset om arbejderbevægelsens
rolle bevidst eller ubevidst nedtones - ef
ter anmelderens mening altså en tand for
meget - og uanset om »skötsamheten«
kan være en mere generel (moderne)
måde at forholde sig til undertrykkelse
på, så har Lars K. Christensen på forfris
kende vis sat ord på nogle væsentlige
forhold i arbejderklassen. Ingen arbej
derhistoriker behøver længere at undre
sig over de næsten alt for pæne arbejdere.
Annette Østergaard Schultz
Per H. Hansen og Søren Mørch: Den
Danske Bank. (Centrum, 1997). 674 s.
En eller anden på forlaget Centrum har
fået den idé, at man ved at kombinere de
to Odense-historikeres viden dels om
bankernes hårde tid i 1920’erne, dels
om Landmandsbanken, kunne få et ju
bilæumsskrift til Landmandsbankens
125 års jubilæum ud af det; ganske vist
et, som banken, nu Den danske Bank,
ikke ønskede. En forespørgsel til ban
ken om at stille arkivmateriale til rådig
hed blev besvaret med formuleringen,
at »oplysninger man professionelt kom-
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mer i besiddelse af er forbeholdt ban
ken«. En ikke uelegant udtalelse, men
med stor enkelhed i tankegangen. Selv
følgelig er det en holdning, banken kan
indtage, men den røber en forkastelse af
det samfundsmæssige fællesskab, et ti
dens tegn. Hvad ville banken være uden
samfundet? Hvad ville samfundet være
uden sin historie? Man må formode, at
de bankfolk, der nægter at levere dette
bidrag til samfundets fælles viden, i
øvrigt udnytter dets kulturelle og viden
skabelige institutioner som alle andre.
Forfatterne peger på den mulige årsag
til den negative holdning, at historie
fagets krise gør det lidet attraktivt for en
stor virksomhed at få skrevet sin histo
rie; så er der mere trend i at foretage op
sigtsvækkende donationer til kunstarter
ne. Det er nok rigtigt. I øvrigt har timin
gen ikke været den bedste, mens Færøundersøgelsen stod på med et ukendt re
sultat til følge. Forfatterne går også uden
om det problem, at Søren Mørchs person
nok står i vejen efter det provokerende
forord, han skrev til Det store bankkrak i
1986. Har de set sig gal på ham, har han
set sig gal på dem: »Bankfolk taler med
lave alvorlige stemmer uden ret meget
mimik og uden håndbevægelser«. Det
gælder nu altså ikke Kaj Steenkjær fra
Jyske Bank, som fik sin banks historie
skrevet af Ole Lange, og som i øvrigt har
anmeldt nærværende bog i dagspressen.
(Han fandt den træls). Ole Lange havde
fri adgang til bankens arkiv, men der
blev naturligvis stillet krav til ham om at
respektere lovens krav om bankhemme
lighed. Det kan altså lade sig gøre.
Tager man afsnittet i nærværende bog
om banken indtil krakket i 1922-23,
bygger det naturligvis i stor udstræk
ning på Det store bankkrak fra 1986.
Der er dog ikke tale om et genoptryk.
Det er lykkedes for Søren Mørch i sæd
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vanlig litterær stil, som er medrivende,
når han holder sig klar af excesserne, at
samle den betydelige viden, der efter
hånden er skruet sammen på mange led
der om Landmandsbanken og dens om
givelser op til krakket. For man må vel
formode, at dette afsnit er skrevet af
Søren Mørch. Der er ikke angivet nogen
arbejdsdeling mellem de to forfattere,
men dokumentationsafsnittet løfter i no
gen grad sløret.
Bogens sidste halvdel handler om ti
den efter krakket og renoveringen. Her
trænger der så mange procenter, årstal,
datoer og tal ind i fremstillingen, at den
får et andet præg. Behandlingen af tiden
efter 1960 bygger især på økonomitek
nisk og økonomiteoretisk litteratur samt
tidsskrifter og dagspresse. Det fremgår,
at det så sent som i 1986 lykkedes for
Den Danske Bank definitivt at henvise
Handelsbanken til andenpladsen i stør
relse, resultatet af en bevidst strategi. I
1990 kom så fusionen mellem Den
Danske Bank, Handelsbanken og Pro
vinsbanken.
Til karakteriseringen af de to kory
fæer »Kolde Tage« og »Sorte Knud«
(direktørerne Tage Andersen og Knud
Sørensen), der får et kapitel hver, kun
ne man godt have ønsket sig lidt mere
eksklusive kilder; men her har forfat
terne ikke trængt længere frem end
journalisterne. Resultatet er her og i de
øvrige kapitler, der omhandler de sene
ste år, at der ikke rigtig kommer noget
frem, man ikke vidste i forvejen. Det
kunne man heller ikke forvente efter
omstændighederne, men det skal siges,
at fremstillingen er redelig og kompe
tent, og det er spændende at få brikker
ne samlet. Billedmaterialet er kedeligt,
men det må skrives på billedredak
tørens regning.
Ib Gejl

Litteraturnyt

391

KULTURHISTORIE
Axel Bolvig: Altertavlen i Roskilde
Domkirke. Et u-almindeligt kunst
værk. (Gyldendal, 1997). 166 s., 268
kr.
De store altertavler fra middelalderens
slutning som eksempelvis Bernt Notkes
fra Århus Domkirke eller Claus Bergs
fra Odense har for længst fundet en
plads blandt de nationale klenodier. An
derledes med tavlen fra Roskilde Dom
kirke. Den er blot få årtier yngre, og
både i størrelse og detailrigdom lader
den ikke sine forgængere noget tilbage.
Alligevel står den fælt i skyggen af sine
stolte aner.
Dette råder Axel Bolvig bod på med
denne sin nyeste udgivelse. Han aner
kender, at tavlen ikke har samme følel
sesmæssige engagement som de lidt æl
dre tavler. Til gengæld kan tavlen illu
strere de problemer, som i 1500-tallets
midte var forbundet med fremstilling af
religiøs kunst. Således står Roskildetavlen midt i vadestedet mellem en sengo
tisk fløjtavletradition og renæssancens
nye dekorative krav. Også tavlens reli
giøse indhold synes at være præget af
den tilspidsede konflikt imellem prote
stanter og katolikker. Scener fra pas
sionshistorien skulle således være ude
ladt for ikke at støde protestanterne.
Disse og flere træk mener Bolvig at
kunne henføre til dens fremstilling i Ant
werpen. Denne by havde etableret sig
som et førende kunstcenter i Europa.
Produktionen af altertavler var blevet så
stor, at man ikke længere behøvede at
bero på individuelle aftaler mellem
værksted og bestiller. Man fremstillede
og solgte også for et frit marked. Bolvig
finder det sandsynligt, at Roskildetavlen har hørt under denne kategori, fordi
billedprogrammet er så alment tilpasset.
Derfor bindestregen i »u-almindeligt«,

for trods visse særtræk dominerer al
mindelighederne i tavlen i dens helhed.
Bogen er letlæst og henvendt til et
kunstinteresseret publikum. Den er rig
holdigt illustreret, og dens mange helsi
des farvefotos vækker glæde. Man kan
se detaljer, som det blotte øje kun svært
ville fange. Man stifter også bekendt
skab med de billeder, der smykker tav
len i lukket stand, og som den perma
nente opstilling (åben stand) af tavlen i
domkirken gør det umuligt at opleve.
Motivisk foretager Bolvig mange sam
menligninger med andre beslægtede
værker, og disse er hyppigt også i farve.
I så henseende er den nærtbeslægtede
søstertavle fra den belgiske by Bouvignes vigtig.
Man kan ærgre sig over, at monogra
fien ikke stræber mod at ville være det
uomgængelige værk om tavlen i Roskil
de Domkirke. Mange relevante oplys
ninger gør Bolvig sig således ikke uma
ge med at indsamle. Den informative
rapport om altertavlen, som fulgte re
staureringen af tavlen efter domkirkens
brand i 1968, er eksempelvis kun omtalt
for dens dateringsforslag, men ikke når
det gælder tavlens materialevalg, teknik
og almene beskrivelse. Man må også
undre sig over, at tavlens arkitektoniske
ramme vies så ringe interesse, som
tilfældet er. Dens grotesker er noget af
tavlens mest sikkert daterbare, idet det
er blevet vist, at de stammer fra forlæg
fra 1548, men de er eksempelvis slet
ikke beskrevet. Alene af den grund fra
skriver Bolvig sig en række overvejel
ser, som ellers kunne have trængt sig på
(se videre under datering). Det er med
andre ord kun tavlens billedprogram,
der er Bolvigs ærinde. Her gøres der
mange gode iagttagelser, og det er her,
at Bolvig henter sine argumenter for
tavlens harmløse karakter. En anden
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side af dette problemfelt er imidlertid
skabelsen af en protestantisk ikonogra
fi, som på dette tidspunkt allerede var i
gang. Dette emne berører Bolvig dog
ikke, og det er en skam, for dermed
fremstilles tavlen kun i lyset af arven fra
middelalderen, og dens moderne træk
lades ude.
De enkelte motiver sammenholdes i
billedgennemgangen til stadighed med
evangeliernes ord herom. Men omvendt
må man konstatere, at Bolvig ikke bru
ger disse beretninger i sin billedanalyse.
I dele af gennemgangen kan det med
føre, at evangelieberetningerne alene
fylder 2-3 sider i petit, medens Bolvigs
egne bemærkninger kan indskrænke sig
til et enkelt afsnit eller to - eller sågar
helt være fraværende. Pladsdispositio
nen synes da ikke længere at give me
ning.
Til slut skal omtales problemet om
tavlens bestillere og dens datering. Al
tertavlen er som sådan ikke dateret, og
man har ingen samtidige arkivalske ef
terretninger om den. Med udgangspunkt
i to sene overleveringer fra 1600-tallet
argumenterer Bolvig for, at tavlen skul
le have været et bestillingsværk til for
gængeren for Frederiksborg slot, Hillerødsholm, som i midten af 1500-tallet
var ejet af Birgitte Gøye og Herluf Trol
le. Disse har med historisk sandsynlig
hed (Bolvigs udtryk) bestilt tavlen. Det
er temmelig frimodigt. Dels ved man
ikke, om der har været et kapel ved Hillerødsholm, dels må et sådant have
været af betragtelige dimensioner for at
kunne være et passende modspil til den
i udslået stand 4x6 meter store alter
tavle. Bolvigs løsning kan derfor ikke
blive andet end et forslag, og det må nu
indgå i forskningsdiskussionen på linie
med de tidligere bud, der har kredset om
en kongelig mæcen.
Med hensyn til datering jævnfører
Bolvig tavlen med den tidligere omtalte
søstertavle fra Bouvignes, som det nu er
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muligt at henføre til tiden o. 1555. Der
med er man sikkert så tæt, som man kan
komme på tavlens datering, og det er et
prisværdigt resultat af undersøgelsen.
Man kunne have ønsket sig en overve
jelse om, hvilken af de to tavler der mon
er ældst. Her virker rammeværket i Ros
kilde umiddelbart mest gotisk, og en
analyse af dette kunne være en spæn
dende opgave. At groteskernes forlæg
kan dateres til efter 1548, er her ikke
uvæsentligt.
Lars Bisgaard
Hanne Raabyemagle og Ole Feldbæk:
Den røde Bygning. Frederik den
Fjerdes kancellibygning gennem
275 år. (Finansministeriet, 1996).
216 s., 275 kr.
Med en tilendebragt restaurering og
med Kulturbyåret som supplerende mo
tiver har Finansministeriet markeret
275-året for indvielsen af Kancellibyg
ningen på Slotsholmen (»Den røde
Bygning«) med denne bog »om bygnin
gen og dele af dens liv«.
Bogens undertitel »gennem 275 år«
skal ikke tages bogstaveligt, for kapit
lerne omhandler stort set kun 1700-tallet. Arkitekten J.C. Ernst stod bag den
iøjnefaldende bygning på Slotsholmen,
der blev indviet som den centrale admi
nistrationsbygning i 1721, og som end
nu i dag især rummer Finansministeriet.
Et overordentligt synligt vidnedsbyrd
om kontinuiteten fra enevælden til det
moderne demokrati.
En særdeles grundig research præger
kunsthistorikeren Hanne Raabyemagles
optrævling af bygningens opførelse og
udformning. Beskrivelser af arkitektu
ren og interiørerne står i centrum i de
velskrevne kapitler, der dog også rum
mer plads til oplysninger om f.eks. byg
gesummen, der blev tilvejebragt bl.a.
ved sportler, salg af titler, embeder og
bestallinger.
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Ole Feldbæk har med vanlig profes
sionalisme beskrevet husets aktiviteter,
finansadministrationens historie, i perio
den fra ca. 1660 til 1800. Om udgiverne
har anset finansadministrationens vide
re udvikling for uinteressant eller har la
det sparekniven svinge nådeløst, vides
ikke, men for læserne er det et stort
savn, der kun tirres af nogle få, om end
gode fotografier fra omkring år 1900.
Et afsluttende kapitel om »renoverin
gen« er skrevet af »Finansministeriet«,
er meget kort og handler stort set ikke
om den nylige renovering. Resultatet af
denne ses dog også bedre på de mange
professionelle farvefotos, som fotogra
ferne Jens Lindhe og Ole Haupt har ta
get til bogen. Naturligvis er den impo
nerende frontispice afbildet i gode de
taljebilleder, det gælder også den smuk
ke kollegiestue, mens det kniber lidt at
finde rundt i andre af de »ni fine loge
menter«. Til gengæld kan man fryde sig
over mange detaljer. Tagkviste, dør
håndtag, murede vinduesrammer, flise
gulve, hvælvinger, trapper, jernskodder,
plafonder, stukkaturer og flostapeter velbekomme!
Gennem de 275 år har bygningen
»kunnet tilpasse sig utallige ændrede
funktionskrav og moderniseringer og
samtidig bevaret så stor en part af sin
oprindelige fremtoning i de væsentlig
ste aspekter« (s. 180). En beskrivelse af
disse ændringer »ville imidlertid blive
en kedelig og monoton opremsning«,
forklares det. Netop i en bygningshisto
rie havde bl.a. dette dog været interes
sant at få uddybet - ligesom livet i huset
de sidste to hundrede år. Men lad os se,
der skal jo også være noget at skrive
om, når Den røde Bygning runder 300
år.
Bygningshistorie er ikke en helt
ukendt genre, typisk er emnet vel over
ladt til arkitekter og kunsthistorikere,
mens historikere vistnok mest anvender
billeder af huse ligesom portrætter -
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som gode og taknemmelige illustratio
ner til den øvrige historie. Denne bog
med de valg og fravalg, der er gjort, gi
ver god lejlighed til at overveje byg
ningshistorie som genre, hvorfor den
hermed anbefales især til kommende
forfattere og udgivere af monografier
om enkelte bygninger.
Kenn Tarbensen

Lars Ole Bonde (red.): Fra Århusopera
til Landsopera. Den jyske opera
gennem 50 år 1947-97. (Den jyske
Opera, 1997). 318 s.

Måske var fremførelsen af Æmilius
Kunzens »Dragedukken« på Løveapo
tekets førstesal i 1810 den første kom
plette forestilling i Århus inden for mu
sikdramatikken. Herefter var der for
holdsvis hyppige forestillinger ved Det
kongelige Teaters turnévirksomhed og
andre rejsende selskaber, men ofte un
der primitive vilkår og dårlige scenefor
hold. Det bedredes, da det nye Århus
Teater blev indviet i september 1900;
oven i købet var en del af åbningsfore
stillingen, operaen »Prinsessen på ær
ten«, skrevet til lejligheden af August
Enna, dirigeret af samme og med Gerda
Christophersen i titelpartiet. Men en
egentlig, fast operainstitution måtte byen
vente med til efter Anden Verdenskrig,
da Thomas Jensen, Holger Boland og
Gerhard Schepelern fik stablet den på
benene med »Jægerbruden« som
åbningsforestilling.
Den foreliggende bog fortæller om
operaens udvikling i de 50 år i fire af
snit. Først kommer der en historisk
fremstilling. Så følger en illustreret
oversigt over samtlige forestillinger fra
1972 til 1997 med fuldstændig doku
mentation. Når den kun er over de sidste
25 år, skyldes det, at der blev udgivet
jubilæumsbøger både 1957 og 1972.
Det tredje afsnit kaldes »Temaer, moti
ver - og variationer« og er en række in-
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terviews med eller artikler af operaen
nærtstående personer, pressefolk, kom
ponister, sangere og tekniske medarbej
dere. Endelig kommer så registerafsnit
tet, der indeholder megen dokumenta
tion.
Det historiske afsnit er skruet sam
men af interviews og portrætskitser af
hovedpersonerne i perioden. Det giver
megen information, men giver ikke rå
derum for det problematiserende. Der
for er det velgørende, at redaktøren selv
tager hånd om fremstillingen af de vir
keligt vanskelige år fra 1969 til 1976,
hvor operaen fik status som landsopera,
betalt af staten og amterne og admini
streret fra Århus. Embedsmanden Tor
ben Wiskum, udlånt af Kulturministe
riet, stod i spidsen for institutionen fra
1969-72. Han fik lavet noget slemt øko
nomisk rod samtidig med, at der opstod
personlige og kunstneriske spændinger
over en bred front inden for bestyrelsen.
Et af resultaterne blev, at en af de frem
meste pionerer i arbejdet for operaen
gennem årene, Gustav Albeck, måtte
forlade formandsposten. På den kunst
neriske front kom det til den meget om
talte operademonstration i 1969, hvor
en proklamation søgtes oplæst af pro
gressive kræfter, heriblandt komponis
ten Bent Lorentzen, med hvem bogen
indeholder et interview. Det var tiden
for eksperimenter med formerne, og en
del yngre folk inden for musiklivet troe
de rent faktisk, at Wagner og Verdi var

færdige, og at undervisningen i de klas
siske instrumenter snart ville høre op.
Uden at gå i enkeltheder kan man kon
kludere, at et fåmandsvælde, bestående
af de personer, der havde skabt bag
grunden for et operamiljø, sad for fast i
sadlen med et hårdt greb om kunst og
administration. Over for dem stod en
blandet skare af yngre musikuddanne
de, talentfulde, men uansvarlige him
melstormere, der nok fik ramt hårdere,
end de egentlig ville.
Ud af redeligheden kom som nævnt
den nye lovgivning og en ny ledelse, i
hvilken Otto Hallstrøm og Francesco
Cristofoli kørte parløb i 70’erne. Det
gik i stykker, og efter et mellemspil blev
Cristofoli enehersker fra 1981. Ham
kalder bogen »den rette mand på det ret
te tidspunkt«, og det er en sand udtalel
se. Med sine opførelser af »Ringen« fra
1983 til 1986, fulgt op af tre samlede
opførelser 1987, bragte han Den jyske
Opera op i international klasse og skab
te den første danske sceneopførelse af
»Ringen« siden 1912.
Lars Ole Bondes bog er fyldt med
flotte billeder, både i farver og sort/hvide, og der er lagt megen flid og talent i
layout’et. Skal der rejses indvendinger,
skal de gå på ideen med de mange inter
views. De er i nogle tilfælde en kende
indforståede og ikke helt professionelle
i formen. For udenforstående kan det
være lidt diffust.
¡b Gejl

HISTORIEVIDENSKAB
Søren Kjørup: Menneskevidenskaberne.
Problemer og traditioner i humani
oras videnskabsteori. (Roskilde
Universitets Forlag, 1996). 410 s.,
275 kr.

Søren Kjørup har med denne bog skre
vet en letlæst, tilgængelig og pædago
gisk indføring i humanioras videnskabs
teori. Der er, som titlen siger, tale om en
generel indføring, men som sådan er
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den meget historisk orienteret både i sin
tilgang og i den plads, der tildeles histo
rievidenskaben i fremstillingen.
I den første af bogens tre dele giver
Kjørup en bestemmelse af videnskabs
teorien i forhold til humaniora, en kort
(og noget løs) oversigt over humanioras
historie samt en problematisering af det
traditionelle humanistiske dannelses
ideal om humanistiske studier som ve
jen til det hele menneske. Det sidste
handler jo om humanioras samfunds
mæssige begrundelse eller nytte, og i
stedet for den traditionelle humanisme
konstaterer Kjørup pragmatisk, at vi
ikke ville have det samme samfund,
hvis ikke humanistisk videnskab fand
tes. I den demokratiske vestlige verden
vil ingen stille sig til tåls med overleve
ring, religiøse eller autoritært-ideologiske ‘myter’, vi stiller skeptiske spørgs
mål, som vi vil have svar på, og da de
spørgsmål, som behandles inden for hu
maniora, konstant dukker op for os, er
humanistisk videnskab et uomgænge
ligt og integreret led i det moderne dan
ske samfund. Vi kan ikke undvære »vi
denskabeligt underbygget viden om
sprog og kultur, historie og kunst«, som
det formuleres side 81.
Anden del introducerer og diskuterer
nogle centrale problemstillinger for hu
maniora. Forklaringsmåder, forholdet
til naturvidenskaberne og Kuhns para
digmeteori behandles som det sig hør
og bør, mens diskussionen af Videnska
bens køn er en utraditionel, men højak
tuel problemstilling. Problemstillingen
benyttes ikke blot til at påpege den tra
ditionelle kønsblindhed i menneskevi
denskaberne, enshed/forskellighed mel
lem kønnene og kønnet som social kon
struktion eller essens, men også til at di
skutere kønskvotering, faglig bedøm
melse og videnskab og erkendelse i for
hold til kønnet. Synspunktet er her, at
videnskab ikke kan reduceres til person
lige erfaringer afhængige af kønnet; der
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er ikke typer af viden som kun kan for
stås af henholdsvis mænd eller kvinder.
Synspunktet går igen i afsnittet om
historien, hvor relativismen problemati
seres ud fra den betragtning, at de fak
tisk forekommende uenigheder ikke kan
afskrives som udtryk for forskellige
forskeres idiosynkratiske udgangspunk
ter, der følgeligt ikke vil kunne diskute
res rationelt, fordi de er udtryk for sub
jektive holdninger. »Påstanden er netop
at der kan føres en rationel diskussion
om uenighederne, og at nogle syns
punkter faktisk er klart forkerte, mens
andre er velbegrundede« (s. 145). Her
efter følger en diskussion af historisk
erkendelse, af dens teoriladethed både
på synteseplanet og i etableringen af en
keltkendsgerninger; relativisme og ob
jektivitet diskuteres ud fra en position,
der nok anerkender det fortolkende ele
ment, men samtidig fastholder kilderne
som grundlag for rationel diskussion,
som giver den samme basis for at vide
noget om fortiden, som vi har for at vide
noget om nutiden. Sidst i denne anden
del behandles kunst og forskning, hvor
den hermeneutiske fortolkning bringes i
spil, efterfulgt af en behandling af tekst
kritikkens problematik, der - som frem
stillingen generelt - viser Kjørups evne
til at trække videnskabsteoretiske pro
blemstillinger frem og anskueliggøre
dem klart, i et opgør med både positivis
me og nihilisme.
Tredje del tager fat på traditionerne
og udmærker sig ved at tage nogle felter
ind, som ikke traditionelt har fundet vej
til bøger som denne: retorik, semiotik
og dekonstruktion supplerer de traditio
nelle felter hermeneutik, positivisme,
marxisme og strukturalisme.
Det vil være for omfattende at gå ind
på de enkelte afsnit, men jeg har i det
mindste fundet mig godt oplyst af dem
alle. Mindst, måske, af afsnittet om se
miotikken, mere af den mildest talt di
stancerede introduktion til Derrida, de-
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konstruktionen og postmodernismen,
mest af afsnittet om retorikken, som lig
ger forfatterens hjerte nært, og som ef
ter hans korte præsentation kan ægge - i
det mindste denne anmelder - til et nær
mere studie af moderne retorik. Hvad
angår de fire »gamle« traditioner, fore
kommer fremstillingen solid og præcis.
Claus Møller Jørgensen
Alf Arvidsson: Livet som berättelse.
(Studentlitteratur, 1998). 121 s.

Denne bog omhandler metodiske og tolk
ningsmæssige problemstillinger om
kring interviews som kilder til individu
elle livshistorier. Dette er en central
problemstilling inden for etnologien,
hvorfra forfatteren stammer, men har
også relevans for historiefaget, hvor den
vist især har været brugt i forbindelse
med arbejdererindringer.
Bogen er meget pædagogisk i sit an
læg. De forskellige pointer, som frem
drages, illustreres hele vejen igennem
med konkrete intervieweksempler, f.eks.
på forskellige beretningsgenrer og på,
hvorledes metaforer indgår i beskrivel
sen af den interviewedes forståelse af
sin egen plads i den større historie. Bo
gen behandler også problemstillingen
om, hvorledes en kompleks mundtlig

samtale omskrives til en lineær skriftlig
tekst, hvilket ikke er nogen ukomplice
ret affære. Den ser på, hvorledes for
skellige socialgrupper strukturerer de
res livshistorie forskelligt, både når ta
len er om det individuelle livsforløb, og
når dettes relation til den større historie
er temaet. Det gælder her om den større
historie, at de udvalgsprincipper, som
har defineret de interviewede som delta
gere i interviewundersøgelsen, også er
det selvklare billede, som de skaber i
samspil med intervieweren. I det fælles
projekt mellem interviewer og inter
viewet om at skabe et billede af infor
mantens rolle i den større historie, sty
rer såvel interviewer som informant
samtalen ind på emner, som konkretise
rer den definerede rolle, og som anven
der narrative konventioner til at beskri
ve disse roller, som er intersubjektivt og
samfundsmæssigt etablerede.
Bogen viser, at det kræver en høj
grad af bevidsthed om selve interview
situationen og om interviewets formål
og sigte fra interviewerens side, hvis det
livshistoriske interview skal blive frugt
bart. Derfor må bogens indsigter, råd og
vejledning være relevante for den, der
arbejder med dette felt, uanset om han
er etnolog eller historiker.
Claus Møller Jørgensen

SLESVIG OG HOLSTEN
Walter Asmus (red.): Die Entwicklung
des Verkehrs in Schleswig-Holstein
1750-1918. Studien zur Wirtschaftsund Sozialgeschichte SchleswigHolsteins, Band 26. (Wachholz Ver
lag, 1996). 284 s., 48 DM.

Bogen repræsenterer ét af de mange ini
tiativer fra »Arbeitskreis für Wirtschafts-

und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins«. Gennem 12 bidrag søger den at
gennemgå hovedtræk af samfærdelsforholdene fra midten af 1700-tallet til
Slesvigs deling.
Redaktøren Walter Asmus giver i det
første bidrag en generel oversigt over
trafikforholdenes udvikling. Bogens ho
vedvægt ligger derudover på skibsfart
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og skibsbygning, der er emnet for hele
seks bidrag, mens der kun er ét om jern
baner, ét lokalhistorisk bidrag om veje
og to om trafikforhold omkring byerne
Flensborg og Lübeck.
Markant står en række statistisk
prægede bidrag. Ingwer Mommsen
gennemgår handelsflådernes størrelse
og sammensætning i de enkelte byer
fra 1745 til 1865. Et kraftigt spring
frem betød Den amerikanske Uafhæn
gighedskrig 1776-83, og der kom atter
en kraftig udvikling fra 1830’erne,
mens den mellemliggende periode var
præget af stagnation. Samtidig skete
der markante forskydninger mellem
byerne.
Daniel Thomas’ artikel handler om
vareomsætningen ved de enkelte havne
i 19. og dele af det 20. århundrede. Den
viser, at havnene på østkysten helt over
vejende var importhavne, primært for
korn, kul og andre råstoffer. Omsætnin
gen steg kraftigt gennem 1800-tallet,
men importens dominans og varesam
mensætningen forblev de samme. Kun
to små vestkysthavne havde en over
vægt af eksport. Dette understreger
klart, at Slesvig-Holstens landbrugspro
dukter gik sydpå med jernbane.
Andreas Kunz beskæftiger sig med
skibsfarten på hertugdømmernes floder.
Den var af stor betydning i første halv
del af det 19. århundrede, hvor den om
fattede trafik på mange vandveje. Med
jernbanernes komme gik skibsfarten på
de små vandveje tilbage, mens skibsfar
ten på Elben, Trave og Slien fortsat ud
viklede sig kraftigt.
Ruth Federspiel beskæftiger sig med
jernbanerne fra 1844-1914. Som de
ovennævnte rummer også denne artikel
en rigdom af tabeller og figurer og får
dermed i nogen grad karakter af kom
menteret statistik. Ruth Federspiel rede
gør dog også for de kraftige konflikter
om jernbaneudbygningen, der var mel
lem den danske regering på den ene side
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og holstenske interesser og byerne Ham
burg og Lübeck på den anden. Denne
konflikt står også centralt i Ortwin Pele’
artikel om Lübecks transportpolitik.
Danmark var imod veje og jernbaner,
der forbandt Lübeck og Hamburg med
hinanden og med Holsten. Det skyldtes
dels frygt for at miste indtægter fra Øre
sundstolden, dels et ønske om at frem
me monarkiets egne byer frem for de to
hansestæder. På dette kontante område
var den danske regering således i over
ensstemmelse med flensborgske han
delsinteresser, men klart i modstrid med
en række holstenske.
Bortset fra omtalen i Walter Asmus’
indledningsartikel rummer bogen ikke
en generel redegørelse for vejbyggeriet
og dets betydning. Vejene er kun gen
stand for en lokalt orienteret artikel af
Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt om
trafikforhold og økonomisk udvikling i
Elbmarsken. Han redegør for, hvor kraf
tigt vejnettet udbyggedes i anden halv
del af 1800-tallet, og knytter det sam
men med en omstilling af landbruget i
området til produktion af frisk mælk,
frugt, grønt og svin, alt sammen til af
sætning i Hamburg. Også denne omlæg
ning dokumenteres statistisk.
Lorenzen-Schmidts artikel er den,
der med størst held knytter trafikudvik
lingen og den almenøkonomiske udvik
ling sammen. Ellers har bogen sin kerne
i den statistiske beskrivelse af skibsfart
og jernbanetrafik.
Carsten Porskrog Rasmussen

Klaus-J. Lorenzen-Schmidt (ed.): Lexi
kon historischer Berufe in Schles
wig-Holstein und Hamburg. Kleine
Schriften des Arbeitskreises für
Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Schleswig-Holsteins, Band 2. (Arbeitskreis fur Wirtschafts- und So
zialgeschichte Schleswig-Holsteins,
1996). 172 s., 25 DM.
Martin Rheinheimer (nach Vorarbeiten
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von Klaus-J. Lorenzen-Schmidt und
Ingwer E. Momsen bearbeitet): Bib
liographic zur Wirtschafts- und So
cialgeschichte Schleswig-Holsteins.
Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Schleswig-Holsteins,
Band 27. (Wachholtz Verlag, 1997).
xxv +1113 s., 68 DM.
To håndbøger til studiet af Slesvig-Holstens historie foreligger her fra Arbeitskreis für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-Holsteins. Den ene
bliver benævnt et leksikon over histori
ske erhverv i Slesvig-Holsten og Ham
borg. Ordet leksikon er dog lidt vel me
get at kalde det, ordbog ville være et
mere træffende udtryk. Der er tale om
en ordliste inden for det nordelbiske
område (foruden Slesvig-Holsten også
Hamborg og Lübeck) over erhvervsbe
tegnelser, fundet i diverse kilder fra om
rådet. Revl og krat synes at være taget
med her. Om erhvervet Schneider oply
ses eksempelvis, at denne »verfertigt
Kleidungsstücke aus Stoff«, og en Leh
rer »unterrichtet verschiedene Materien
für Kinder und Erwachsene«. Men vi
får også at vide, at en Pfahlmeister
»führt die Aufsicht über die Festmachepfähle im Hafen«, og at en Kleier er en
»Tagelöhner, der Graben aushebt bzw.
reinigt«, og disse to og mange andre af
erhvervsbetegnelserne kan man i hvert
fald ikke finde i Gyldendals Røde Ord
bøger. Også danske, nedertyske og la
tinske erhvervsnavne er med.
Bibliografien over Slesvig-Holstens
økonomiske og sociale historie omfatter
op imod 12000 titler (også danske). So
cialhistorie er her forstået bredt, der er
således også afsnit om religionens og
kirkens, medicinens, uddannelsesvæse
nets, kulturens, fritidens og politikkens
socialhistorie. Sidstnævnte er forskel
ligt fra afsnittet om »Sozialpolitik«. Sy
stematikken er detaljeret og stringent,
idet placeringen af emnet »Frauen« un
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der hovedgruppen »Alltag« dog nok
kan diskuteres. Der er krydshenvisnin
ger, og bagi forefindes et forfatter- og ti
telregister samt et sted-, person- og sag
register. Bibliografien går til og med
1990.
Michael Bregnsbo

Der nationale Gegensatz/De nationale
modsætninger 1864-1914. Quellen
zur Geschichte der deutsch-dänischen
Grenzregion/Kilder til den dansk-ty
ske grænseregions historie, III. (Insti
tut für regionale Forschung und Infor
mation im Deutschen Grenzverein
e.V. Flensburg og Institut for Sønder
jysk Lokalhistorie, 1996). 522 s.,
24,80 DM/99 kr.
Tolv år siden det seneste bind i den
dansk-tyske kildeudgivelse er nu ud
kommet bind III i rækken »Kilder til
den dansk-tyske grænseregions histo
rie,« der denne gang omfatter årene
1864-1914. Første bind udkom i 1984
og omhandlede perioden 1800-1864,
andet bind var allerede kommet året før,
og omhandlede »Påskeblæsten« i 1933.
Ved disse bind stod Institut for Grænse
regionsforskning som den danske udgi
ver. Et fjerde bind, omhandlende perio
den 1914-1945, er i skrivende stund un
der udarbejdelse, så det lader til, at der
atter er kommet bevægelse i dette for
tjenstfulde arbejde, hvis oprindelse skal
søges i en række dansk-tyske drøftelser
i årene 1973-76 om begge landes skole
bøgers ensidige fremstilling af grænse
landets historie. Kildehæfterne skulle
råde bod herpå, dels som inspiration og
hjælp til lærere og andre interesserede,
dels som egentligt undervisningsmateri
ale til brug i skoler, gymnasier og højere
læreanstalter. Det er hensigten at føre
disse kildehæfter, der gengiver alle kil
der på begge sprog, op til vore dage.
Kildeudgivelsen er delt op i 14 del
emner, hver påbegyndt med en kort ind-
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ledning. Emnerne er: 1) Slesvig og Holstens indlemmelse i Preussen 1864-67;
2) Slesvig-Holstens nye struktur inden
for den preussiske stat; 3) økonomisk
og social udvikling 1864-1914; 4) de
udenrigspolitiske forhandlinger om
Prag-fredens artikel V; 5) optantspørgsmålet indtil 1872; 6) sprogspørgsmålet
1867-1878; 7) den danske bevægelse
1864-1880; 8) Flensborg mellem dansk
og tysk 1864-1890; 9) den danske be
vægelse 1880-1914; 10) germaniseringspolitikken efter 1880’erne; 11) ty
ske foreninger i Nordslesvig og tyske
kritikere af den preussiske politik; 12)
socialdemokrater og dansksindede i
Nordslesvig 1900-1914; 13) kirkelige
forhold; og 14) situationen i Nordsles
vig i 1914.
Der er gengivet en mangfoldighed af
samtidige kilder samt statistikker og
kort, hvor dette synes mere formålstjen
ligt, men dertil kommer også moderne
danske og tyske historikeres vurderin
ger, ultrakorte biografier over godt 70
personer samt en ganske fyldig littera
turliste, opdelt i en almen og i specielle
dele, knyttet til hvert enkelt kapitel. Der
er tale om et meget grundigt arbejde af
høj kvalitet, gennemarbejdet med indle
dende kapitler, forklarende noter og
krydshenvisninger, velvalgte kilder og
en stram og konsekvent disposition.
Når bind III er blevet langt mere om
fangsrigt end de to foregående - og det
skal udgiverne bestemt ikke bebrejdes skyldes det formentlig, at man i dette
bind har valgt at bringe kilder også til
grænseregionens sociale historie; og muligvis, - at kompromis’ets kunst, når
to historiske traditioner brydes, som de
gør i synet på grænselandets historie,
simpelthen kræver et større udvalg af
kilder for at tilfredsstille begge parters
krav til alsidighed. Det kan ikke undgås,
at man savner en og anden kilde, men
litteraturlisten med anførelse af andre
kildesamlinger, offentliggjorte aktstyk
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ker og håndbøger råder til dels bod her
på - og det er da forfriskende, at det
ikke er alle de gamle, velkendte kilder,
der støves af og bringes i ny indpak
ning.
Om skole- og gymnasieelever kan få
glæde af de tosprogede kildehæfter, har
desillusionerede lærere ytret tvivl om.
Det vil da også kræve, at læreren kender
sit stof på fingrene og tilrettelægger un
dervisningen grundigt. Men for en gym
nasieelev, der skriver årsopgave i histo
rie, vil kildehæftet og dets forgængere
være et fund, og det kan umuligt stå så
ringe til, at denne kildesamling ikke kan
finde anvendelse i historieundervisnin
gen på danske og tyske gymnasier. Står
det end så galt til, rokker det ikke ved
kildeudgivelsens værdi på højere lære
anstalter. Og navnlig i betragtning af det
begrænsede kendskab til dansk, er det
værdifuldt, at udenlandske forskere let
kan danne sig et indtryk af de danske
kilder i tysk oversættelse. Kildehæftet
koster kun den beskedne sum af 99 kro
ner, og for den pris bør det stå på enhver
bogreol, der tilhører en person med in
teresse for Sønderjyllands historie.
René Rasmussen
Henrik Becker Christensen (red.):
Grænsen i 75 år 1920-1995. (Institut
for Grænseregionsforskning og Toldog skattehistorisk selskab, 1995).
304 s., 195 kr.

Det er velkendte og kompetente forske
re og centralt placerede personligheder,
der har bidraget til denne udgivelse i an
ledning af 75-året for genforeningen i
1920 med artikler om deres respektive
specialområder: I første del, »grænsepo
litik og grænsekontrol,« skriver Troels
Fink om H.V. Clausen, hvis såkaldte
»Clausen-linie« fra 1890 i praksis kom
til at danne sydgrænsen for første af
stemningszone i 1920. Henrik Becker
Christensen skriver om både grænsestri-
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den 1918-20 og de tyske grænserevi
sionskrav i mellemkrigstiden; Anders
Monrad Møller om toldkontrol og græn
sebevogtning ved den nye grænse; Hen
rik Skov Kristensen om grænsen og
dens skæbne under besættelsen 194045; Johan Peter Noack om det nationale
opbrud i Sydslesvig og grænsestriden
efter 1945; Aage Emil Hansen om told
og grænsekontrol i efterkrigstiden med
dens smuglere og andet godtfolk; Ole
Perch Nielsen om den fælles dansk-ty
ske grænseinspektion af de 280 grænse
mærker og Mogens Høst-Madsen om
den dansk-tyske grænsevandløbskom
mission. Lorenz Rerup afrunder første
del med et kapitel om statsgrænse og
sindelagsgrænse, sameksistens og mang
foldighed i en EU-tid. Anden del, »øko
nomiske og kulturelle virkninger af
grænsen,« rummer bidrag af Henrik
Fode, der beskriver sammensmeltnin
gen af erhvervsorganisationerne 191920, da de offentligt skabte tyske erhvervs
organisationer i Sønderjylland gik op i
de selvgroede rigsdanske; Carsten Pors
krog Rasmussen skriver om grænse
byerne Kruså og Padborg; Susanne Byg
vrå om grænsehandelen og den særegne
kultur, der har været knyttet hertil fra de
første indkøbsrejser i 1950’erne til i
dag; Karen Margrethe Pedersen om hil
senen »mojn,« der af mange betragtes
som særligt sønderjysk, og Hans H.
Worsøe om den komplicerede fordeling
af de sønderjyske arkivalier mellem
Danmark og Tyskland og om Landsar
kivet for de Sønderjydske Landsdeles
vanskelige fødsel - der fik rigsarkivar
Laursen til at udbryde: »Det skal sgu’
ikke indvies, såfremt jeg kan gøre noget
til det. Jeg har haft vrøvl nok med det!«
Billedredaktør Ingolf Haase har gjort
et stort arbejde med de mange velvalgte
sort/hvide illustrationer og fyldige og
informative billedtekster. Alt i alt frem
træder udgivelsen som helstøbt og vel
tilrettelagt. Bidragyderne skriver enga
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geret, vidende, underholdende og til
dels direkte morsomt om emner, de ty
deligvis er godt hjemme i. Her er ikke
tale om en brokkasse med tilfældige
skrivebordsskuffeartikler, der er støvet
af og fundet frem til lejligheden, hvilket
man desværre ofte ser i jubilæumssam
menhænge. Men én ting undrer mig ved
mange udgivelser i vore dage, og det
gælder også denne: Hvorfor er indbin
dingen ofte holdt i så fænomenalt grim
me og grelle kulører? Denne bog er
knaldende rød, og den farve passer til de
udmærkede - men desværre bruntonede
- omslagsillustrationer som en knyt
næve til et blåt øje.
René Rasmussen
Allan Bengtsson og Lars N. Henningsen: Vandre lærere - rejsende i dansk
kultur. Arkivserien, nr. 5. (Studieaf
delingen ved Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig, 1996). 204 s., 168 kr.
Vandrelærere kender vi fra befolknings
fattige egne som Vestjylland og Færøer
ne. Efter 1814-skolelovgivning kunne
der oprettes omgangsskoler, hvor geo
grafiske og demografiske hensyn talte
for det. I sønderjysk historie har vandrelærer-begrebet tillige en politisk-kulturel dimension. De første vandrelærere
startede i Nordslesvig i 1880’erne som
værn mod de preussiske myndigheders
gradvise fortyskning af landsdelen bl.a.
gennem skoleforordninger, der fortræng
te dansk som undervisningssprog. Vandrelærerne drog derfor omkring, op
holdt sig et par dage eller en uge et sted
og underviste i dansk efter skoletid. De
preussiske autoriteter forsøgte med chi
kanerier at hindre disse lærere i deres
virksomhed. Denne ophørte dog først
efter et direkte forbud i 1896.
Vandrelærernes vigtigste arbejds
mark blev blandt det danske mindretal i
Sydslesvig efter 1920. Indtil 1926 var
det ikke tilladt at oprette danske skoler
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uden for Flensborg, og vandrelærere tog
derfor først fat med danskundervisnin
gen i private hjem og mindre forsam
lingshuse langs den nye landegrænse.
Siden bredte de sig længere sydpå. Med
støtte fra bl.a. den danske stat virkede
fra 1920 til 1945 i alt 35 vandrelærere i
Sydslesvig for dansk kulturs udbredelse
og fastholdelse. De underviste både
børn og voksne i dansk. Desuden sam
lede de danske kredse til folkedans,
dilettantkomedie, husflid, sang og kaf
febord, og sørgede for cirkulation af
dansk litteratur.
Efter krigen fik vandrelærerne en
mindre renæssance, de blev danskhe
dens altmuligmænd, der f.eks. støttede
det danske politiske arbejde forud for
valgene. I 1967 var der dog kun 10
lærere tilbage, i 1996 en enkelt. Denne
bog fremstår derfor som en slags nekro
log over dette danske politisk-kulturelle
arbejde.
Der er gjort gode og solide studier i et
stort kildemateriale i bl.a. person- og

foreningsarkiver. Jeg vil tro, at især søn
derjyder vil finde bogen meget vedkom
mende. Den er vistnok også tænkt for
dem, i hvert fald er der mange indfor
ståetheder, især stedangivelser. Histori
kere og andre vil lede forgæves efter
forfatternes betragtninger over vandrelærernes indsats ud over den snævre hi
storie. Idéen med hele vandrelærerkorp
set var et vagtværn mod »fortyskning«,
men man savner hårdt et kritisk blik på
vandrelærernes indsats som det modsat
te, »fordanskning«. Det fremgår af bo
gens forord, at der efter 1920 også var
tyske vandrelærere i Nordslesvig, der
underviste det tyske mindretal der, men
dette interessante perspektiv forlades
straks igen.
I sin helhed burde forfatterne nok
have præsenteret emnet i sådanne større
sammenhænge, og f.eks. også have be
skrevet fænomenet i andre regioner,
hvor nationalitetsproblemer og grænse
stridigheder har udspillet sig.
Kenn Tarbeas en

NORDEN
Jan & Jonas Carlquist (utg.): Nådig Fru
Kristinas andaktsbok - möte med en
bannlyst kvinnas fromhedsliv. (Öre
bro, 1997). 224 s.
Den danske dronning Christine sad i
1501-02 fangen på Stockholm slot. På
samme slot sad Sten Sture den Yngres
enke fru Kristina belejret af Christian 2.
i 1520, inden hun førtes i fangenskab til
Danmark. Begge kvinders liv var dra
matisk, og begge har efterladt sig et
værdifuldt kildemateriale til belysning
af ikke blot deres sjæleliv, men hele
åndslivet i katolicismens sidste tid i
Norden. For den svenske adelsdame er

det hendes bønnebog, som bl.a. blev til
under hendes ophold på Kalundborg
slot 1520-24.
Denne bønnebog har brødrene Jan
og Jonas Carlquist - sidstnævnte er
specialist i svenske middelalderlige
håndskrifter - nu oversat til moderne
svensk og udgivet med indledende kom
mentarer. Der er tale om et prisværdigt
formidlingsinitiativ, hvor målgruppen
er den historisk og kirkeligt interessere
de. Det er dristigt, og helt ude af trit
med tiden er bogen uden en eneste illu
stration, begrundet i et ønske at holde
prisen så lav som muligt. Sproget er let
og levende, men indholdsmæssigt er
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der en tendens til at anskue fru Kristi
nas liv i floskler. Hun er den stakkels
kvinde, der i en intrigant tid må lide
med sine børn i nærværet af Kristian
Tyrans ugerninger. Hendes politiske
spil om ægteskab med kaperkaptajnen
Søren Norby, hvor hun ikke kun var
passiv, ignorerer udgiverne, idet de
blindt følger fru Kristinas udlægning af
sagen.
Bønnebogen har ikke tidligere været
udgivet i sin helhed, og dens udgivelse
er værkets egentlige attraktion. For forsk
ningens skyld må man håbe, at bogen er
et forarbejde til en egentlig kommente
ret udgave med originalteksten i cen
trum. En oversættelse er og bliver en
fortolkning, som naturligvis kan være
på sin plads af formidlingsmæssige
grunde.
Introduktionen til tidens religiøse liv
er præget af, at birgittinerne i Vadstena
er den primære referenceramme, da de
få bevarede svenske bønnebøger stam
mer fra dette miljø. Det kunne udgiver
ne have rådet bod på ved at have ind
draget Karl Martin Nielsens store værk
om de danske bønnebøger, men det fin
des beklageligvis ikke i litteraturlisten.
Kan der således være en mangel i dyb
den, ligger styrken i bredden. Læseren
gives et kort rids af tidens Mariadyrkelse, helgenskaren, brugen af aflad og ti
dens syndsopfattelse, konsekvent sam
menholdt med den omtale, der er af
sådanne forhold i selve bønnebogen.
Det understreger udgivelsen som en in
troduktion til fru Kristinas ret sammen
satte bønnebog, og som sådan opfylder
den sit mål.
Lars Bisgaard

Nils Ivar Agøy: Militæretaten og »den
indre fiende« fra 1905 til 1940.
Hemmelige sikke rhetsstyrker i Nor
ge sett i et skandinavisk perspektiv.
(Universitetsforlaget, Oslo, 1997).
489 s., 423 kr.
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Bogen rummer en detaljeret gennem
gang af den norske hærs ageren og
navnlig forberedelser til mulig ageren i
samfundskonflikter. Fremvæksten af
den delvis radikale norske arbejderbe
vægelse fremkaldte en revolutions
angst, der kulminerede i årene omkring
afslutningen af Første Verdenskrig, og
et af undersøgelsens hovedresultater er,
at den var stærkere og bibeholdtes læn
gere i hæren end blandt politikerne, der
kun delvis var orienteret om de militære
dispositioner.
Hovedpunkterne var støtte til opbyg
ningen af lokale militser, Samfundsver
net, og en udsortering af de værnepligti
ge, der i en revolutionær situation kun
ne regnes som pålidelige. Det sidste er
særlig interessant for danske læsere,
fordi forfatteren har foretaget en skandi
navisk sammenligning og i mangel på
tilsvarende dansk forskning er gået ind i
de danske militære arkiver og har vist,
at også den danske hær i tidsrummet
1919-32 førte fortegnelser over, hvilke
værnepligtige der lod sig mobilisere
mod en »indre fjende«. Den P-plan,
som Hærens Efterretningstjeneste i 1942
præsenterede som en potentiel mod
standshær, var en afstøvet og opdateret
version af den gamle, revideret i 1940.
Det trods alt spinkle materiale rækker
næppe til at forklare, at den nye hær
chef, Erik With, skrottede P-planen i
1932. Overset er nok, at With så hærens
fremtidsmuligheder i et nært samarbej
de med Socialdemokratiet, hvilket var
vanskeligt foreneligt med planer til at
slå en arbejderopstand ned. I øvrigt må
det være op til danske historikere at
vise, om de skiftende regeringer var så
uvidende om hærens planlægning, som
Agøy forudsætter. Det er fortjenstfuldt,
at han har rejst et spørgsmål, som er
overset i Danmark.
Alt i alt konkluderes, at forsvarets be
skæftigelse med den »indre fjende« var
stærkest i Norge, svagest i Danmark, og
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det forklares med, at værnene vel i alle
tre skandinaviske lande var ramt af
nedskæringer og faldende prestige, men
at Danmark dog i Tyskland havde en
potentiel ydre fjende, som i egen be
vidsthed kunne legitimere forsvaret,
mens den norsk-svenske frygt for Sov
jet var af mere teoretisk karakter.
Henning Poulsen

Helene Carlbäck-Isotalo: Att byta er
kännande mot handel. Svensk-ryska
förhandlingar 1921-1924. Studia
Histórica Upsaliensis, 183. (Uppsala
1997). 288 s.
Der er tale om en disputats, der i detal
jer primært beskriver Sveriges håndte
ring af »det russiske spørgsmål« 19211924 og sekundært den sovjetiske rege
rings forsøg på at opnå diplomatisk an
erkendelse ved at tilbyde svensk er
hvervsliv gunstige vilkår for handel på
et tidspunkt, hvor ingen af de vestlige
stormagter ville anerkende bolsjevik
kerne som retmæssig russisk regering.
Til forveksling minder de svensk-sovje
tiske forhold i det pågældende tidstrum
om de dansk-sovjetiske og de norsk
sovjetiske.
Forfatteren har ud over et stort svensk
materiale fra private og statslige arkiver
også kunnet benytte sovjetisk kildema
teriale til at komme bag om den dekla
rerede sovjetiske politik. Som i andre
lande var meningerne delte med hensyn
til det tilrådelige eller ønskelige i at
have forbindelse til det ny regime i Rus
land. Socialdemokraterne var for, da de
troede, at anerkendelse af sovjetregerin
gen ville fremme beskæftigelsen i Sve
rige og gøre Europa fredeligere. De
konservative var imod, fordi de princi
pielt anså regimet for illegitimt, og fordi
de - mere pragmatisk - ønskede erstat
ning for nationaliseret kapital og ejen
dom i Rusland. Det lykkedes i 1920 en
driftig forretningsmand med politisk
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støtte fra den socialdemokratiske rege
ring at få afsluttet en udbytterig kon
trakt med Moskva, som i et par år gjor
de Sverige til Sovjetruslands største
handelspartner (i absolutte tal var der
dog tale om forholdsvis små beløb).
Men ellers lurepassede Sverige ligesom
Danmark og de andre småmagter. Hvad
ville stormagterne beslutte sig for? Her
var England og Frankrig uenige med
sidstnævnte som den stejleste modstan
der af anerkendelse, før erstatnings
spørgsmålet var blevet løst tilfredsstil
lende.
Det er interessant at konstatere, hvor
mange landes forretningsmænd, politi
kere og journalister der anså lige netop
deres land som det ideelt beliggende for
at få en særstilling på det russiske mar
ked, som ikke længere eksisterede på
grund af bolsjevikregimets udenrigs
handelsmonopol. Danskere mente, at
Danmark var forudbestemt til at spille
en ganske særlig rolle ikke alene som
transitland for den umådelige handel
med Rusland, man troede ville komme
efter verdenskrigen, men også som or
ganisator af det vældige opbygningsar
bejde, der forestod i Rusland. Svensker
ne mente præcis det samme om Sverige,
og finnerne mente naturligvis, at det var
Finland, der ville komme til at spille
førsteviolin. I alle tilfælde var der tale
om sæbebobler, der snart brast. De sov
jetiske forestillinger om at kunne benyt
te de små nordiske lande som et vindue
til Vesten viste sig heller ikke holdbare.
Gang på gang måtte Moskva konstatere,
at småstaternes forhold til de vestlige
stormagter talte langt mere end forhol
det til det sovjetiske eksperiment.
Helene Carlbäck-Isotalo mener, at
bolsjevikkerne i 1921 havde opgivet
den oprindelige revolutionære politik
over for udlandet og i stedet søgte at bli
ve integreret i den europæiske økonomi.
Det er dog vigtigt at være opmærksom
på, at Lenin & Co endnu i 1923 forsøg-
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te at gennemføre en storstilet kommu
nistisk opstand i Tyskland, at de bevare
de det revolutionære perspektiv på læn
gere sigt, og at de ikke opgav deres kon
trol med de økonomiske »kommando
høje«, herunder udenrigsmonopolet.
Med det system, de opbyggede, og med
den ideologi, der gennemsyrede deres
syn på omverdenen, kunne der ikke bli
ve tale om normale relationer til udlan
det.
Bent Jensen

Mikael av Malmborg: Den ståndaktiga
nationalstaten. Sverige og den väst
europeiska integrationen 1945-1959.
(Lund University Press, 1994).
Forskningen i Sveriges udenrigspoliti
ske historie har længe lidt under mang
len på et solidt arkivbaseret værk om
Sveriges forhold til den europæiske in
tegrationsproces frem til 1960. Indtil i
dag har kun relativt få artikler og en en
kelt historisk monografi (Klaus Misgeld: Sozialdemokratie und Aussenpolitik in Schweden - Sozialistische Inter
nationale, Europapolitik und die
Deutschlandfrage 1945-1955) beskæf
tiget sig med emnet. Men nu har vi en
delig fået den ønskede fremstilling. Den
svenske historiker Mikael af Malmborg
har forfattet en kompetent og velskrevet
indførelse i svensk Europa-politik frem
til indgangen i EFTA i 1959.
Bogen er kronologisk opbygget. Ind
ledningsvis diskuteres den internationa
le forskning i den europæiske integra
tionsproces. Derpå følger et perspektiv
rigt kapitel, hvor et bredt billede af Sve
riges udenrigspolitik og af Europabe
vægelsen i sin storhedstid mellem 1945
og 1947 leveres. I det efterfølgende ka
pitel behandles Sveriges deltagelse i
Marshall-planen og OEEC-samarbejdet. Svensk deltagelse i disse betød, at
Sverige blev en integreret del af den
vesteuropæiske økonomi.
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Herefter vies to lange kapitler til be
skrivelse af Europabevægelsens sven
ske afdeling og den officielle svenske
politik inden for Europarådet, i hvilket
Sverige på trods af neutralitetspolitik
ken valgte at deltage. Som deltager i
Europarådet var den svenske regering
dog mod enhver ændring af Europarå
dets forfatning, som kunne betyde en
udvidelse af parlamentets indflydelse.
Sverige var ikke alene om denne hold
ning, som deltes af Storbritannien, Nor
ge og til en vis grad af Danmark.
I det næste kapitel skildres, hvorledes
De Seks’ (dvs. Frankrig, Vesttyskland,
Benelux-landene og Italien) oprettelse
af Kul- og Stål-unionens (EKSF) i 1952
stillede Sverige over for nye udfordrin
ger på den europæiske scene. På den
ene side var svensk deltagelse udeluk
ket på grund af de tydelige politiske am
bitioner bag projektet. På den anden
side var et snævert svensk samarbejde
med EKSF fra et økonomisk synspunkt
en nødvendighed for at sikre den sven
ske ståleksport til kontinentet. Det viste
sig hurtigt, at Sverige kun havde meget
lidt indflydelse på EKSF’s produktions
politik. Dette fik dog ingen negative
konsekvenser for svensk industri på
grund af den store efterspørgsel på stål i
1950’erne.
I det efterfølgende kapitel diskuteres
Sveriges holdning til Eden-planen, som
i 1952 blev fremlagt af Storbritannien i
Europarådet. I planen foreslog den briti
ske regering, at Europarådet også skulle
beskæftige sig med forsvarsspørgsmål.
De Seks havde forinden barslet med en
plan for etableringen af en Europahær,
og Storbritannien ønskede nu, at Euro
parådet skulle fungere som politisk ram
meorganisation for både EKSF og den
planlagte Europahær. Derved ville den
britiske regering kunne bevare sin poli
tiske indflydelse på de to organisationer
uden at deltage direkte. Forslaget kunne
have tvunget Sverige til en udmeldelse
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af Europarådet. Men Eden-planen mi
stede sin relevans, da Europahær-projektet blev forkastet af et flertal i det
franske parlament i 1954.
Fra 1955 frem til 1957 blev EF for
handlet på plads mellem De Seks.
Svensk medlemsskab var aldrig på tale,
men de stærke økonomiske bånd til De
Seks gjorde, at Sverige deltog aktivt i de
frihandelsforhandlinger, som Storbri
tannien i 1956 foreslog som reaktion på
De Seks’ planer om en fælles toldunion.
EF blev dannet i 1958, og kort efter
brød frihandelsforhandlingerne mellem
EF-landene og resten af Vesteuropa
sammen, da den franske regering, som
viste sig ikke at være interesseret i et
stort vesteuropæisk frihandelsområde,
afviste det britiske forslag.
Sverige fik nu en aktiv rolle i for
handlingerne mellem de ydre Syv - for
uden Sverige var det Storbritannien,
Schweiz, Norge, Østrig, Danmark og
Portugal - om oprettelse af et frihan
delssamarbejde. Forhandlingerne blev
kronet med succes og EFTA, som orga
nisationen blev døbt, blev oprettet den
1. januar 1960. EFTA skulle vise sig at
blive en lykkelig løsning for Sverige.
Som nævnt i begyndelsen af denne
anmeldelse er Den ståndaktiga natio
nalstaten et kompetent stykke historie
skrivning. Forfatteren har arbejdet sig
igennem en meget omfattende mængde
arkivalier. Foruden svenske arkiver ba
seres fremstillingen på EKSF’s arkiv,
Europarådets arkiv, Europabevægelsens
arkiv, det franske udenrigsministeriums
arkiv og det britiske udenrigsministe
riums arkiv. Foruden arkivarbejdet har
forfatteren gennemgået samtidige avi
ser og tidsskrifter systematisk. I betragt
ning af, at bogen dækker hele 14 år, er
det en ganske stor bedrift, at forfatteren
har formået at konsultere og håndtere
dette meget omfattende kildemateriale.
Ud over den fortjenstfulde grund
forskning er de analyser og tolkninger,
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som fremlægges i bogen, generelt nuan
cerede og afbalancerede. Forfatteren
har blik for kompleksiteten i svensk Eu
ropapolitik. Ikke kun sikkerhedspoliti
ske og økonomiske faktorer trækkes ind
i tolkningerne, men også svensk kultur
og identitet inddrages for at forklare de
isolationistiske træk i svensk Europapo
litik. Gennem sine nuancerede tolknin
ger formår forfatteren at tage afstand fra
de »skyttegravstolkninger«, som præger
dele af den internationale forskning i
den europæiske integrationsproces: En
ten at det var den føderale elite, som var
drivkraften bag forsøgene på at forene
Europa, hvor oprettelsen af EF vurderes
som den endegyldige opfyldelse af am
bitionen. Eller at den europæiske inte
grationsproces først og fremmest skal
forstås som et rent økonomisk fæno
men.
Men trods de nævnte kvaliteter ved
bogen er fremstillingen ikke helt lyde
fri, idet den økonomiske faktor i svensk
Europa-politik generelt bliver stedmo
derligt behandlet. Dette skyldes først og
fremmest forfatterens vægtning af stof
fet. Hvor den undseelige svenske Eu
ropabevægelse og Sveriges deltagelse i
Europarådet bliver tildelt 96 sider (s.
131-227), bliver Sveriges deltagelse i
OEEC i 1950’erne kun tildelt 11 sider
(s. 119-130). Dette synes mærkværdigt,
når forfatterens egen konklusion efter
de respektive analyser er, at den sven
ske Europabevægelse vitterligt var ube
tydelig, og at Sveriges deltagelse i Eu
roparådet var »ett viktigt medel för att
visa att neutralitetet inte var lika isole
ring« (s. 397), men altså ikke havde no
gen væsentlig betydning for svensk Eu
ropa-politik ud over dette. Derimod
medførte den svenske deltagelse i Marshall-samarbejdet og i OEEC i 1950’erne, at Sveriges økonomi blev fuldt in
tegreret i den vesteuropæiske økonomi.
Som forfatteren udtrykker det: »Även
om de svenska regeringen inte var be-
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nägen at erkänne det så fick Sverige ge
nom beslutet att deltaga i Marshallsam
arbetet en fast förankring i Västeuropa
och länkades till de europeiska enhet
strävandena.« (s. 130).
Den skæve vægtning i bogen betyder
dels, at vi kommer til at mangle en
grundig undersøgelse af Sveriges delta
gelse i OEEC, dels at fremstillingen
ikke leverer mere end ansatsen til en
økonomisk funderet analyse af den
svenske handelsekspansion i Vesteuro
pa i 1950’erne. Det er synd og skam, da
sådanne analyser, hvis de var ført kon
sekvent igennem, havde kunnet bidrage
til en bedre forståelse af svensk Europa
politik ikke bare i første halvdel af
1950’erne, men også i tiden efter 1956.
Det skinner tydeligt igennem i de to
afsluttende kapitler om EF og EFTA.
Her bliver det åbenbart, hvordan det var
Sveriges stærke økonomiske bånd til
Vesteuropa, som betød, at den svenske
Europa-politik forvandledes fra at være
passiv i første halvdel af 1950’erne til at
være aktiv efter 1956. Sverige optrådte i
forbindelse med de store frihandelsdrøf
telser i OEEC fra 1956 til 1958 for
første gang som en interesseret og aktiv
partner i vesteuropæisk regi. Og i for
bindelse med oprettelsen af EFTA spil
lede Sverige som nævnt en hovedrolle.
Sveriges økonomiske binding til Vest
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europa var faktisk så stærk, at selv dele
af Socialdemokratiet med statsminister
Oluf Palme i spidsen fra 1970 til 1972
arbejdede for et svensk medlemsskab af
EF. Det viste sig dog umuligt at forene
et EF-medlemsskab med den svenske
neutralitet. Det skal understreges, at for
fatteren i kapitlerne om EF og EFTA
faktisk har inddraget den økonomiske
faktor i større udstrækning end i bogens
første del. Men alligevel kommer vur
deringen af den økonomiske faktors be
tydning i nogen grad til at lide under de
manglende analyser af Sveriges delta
gelse i OEEC og af den svenske handel
sekspansion i 1950’erne.
I en overordnet tolkning af Sveriges
Europa-politik skal den økonomiske
faktor naturligvis sammenholdes med
en analyse af den svenske velfærdsstat,
som det svenske Socialdemokrati opfat
tede den, og af den altafgørende faktor,
den svenske neutralitetspolitik. På disse
felter er bogen til gengæld ofte forbil
ledlig med skarpe og indfølte analyser.
Der er ingen tvivl om, at Den stånd
aktiga nationalstaten fremover vil ud
gøre den autoritative fremstilling af den
tidlige svenske Europa-politik. Både
bogens empiriske resultater og tolknin
ger vil i store træk stå fast de næste
mange år.
Morten Rasmussen

Bidragydere til Historie 1998
Jørgen Goul Andersen, professor, cand.scient.pol., Institut for Økonomi,
Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet.
Carsten Bach-Nielsen, biblioteksleder, ph.d., Det teologiske Fakultet, Aar
hus Universitet.
Lars Bisgaard, lektorvikar, ph.d., Institut for Historie, Odense Universitet.
Helle Blomquist, forskningsstipendiat, cand.jur. et phil., Det retsvidenskabelige Institut C, Københavns Universitet.
Michael Bregnsbo, lektor, ph.d., Institut for Historie, Odense Universitet.
Søren Bitsch Christensen, ph.d.-stipendiat, cand.mag., Historisk Institut,
Aarhus Universitet.
Vagn Dybdahl, fhv. rigsarkivar, dr.phil. Herluf Trolles Gade 25, 1052
København K.
Inger Diibeck, professor, dr.jur., Afdelingen for Privatret, Aarhus Universi
tet.
Claus Friisberg, studielektor, cand.mag., Varde Gymnasium og HF-kursus.
Ib Gejl, arkivar, cand.mag., Erhvervsarkivet.
Hans Schultz Hansen, landsarkivar, ph.d., Landsarkivet for Sønderjylland.
Per Ingesman, lektor, lic.theol., Institut for Kirkekundskab, Aarhus Univer
sitet.
Bent Jensen, professor, dr.phil., Institut for Historie, Odense Universitet.
Kurt Villads Jensen, lektor, ph.d., Institut for Historie, Odense Universitet.
Claus Møller Jørgensen, adjunkt, cand.mag., Historisk Institut, Aarhus
Universitet.
Per Willemoes Jørgensen, lektor, cand.mag., Historisk Institut, Aarhus Uni
versitet.
Nina Koefoed, stud.mag., Vestervang 23, 8000 Århus C.
Martin Krieger, Wissenschaftliche Mitarbeiter, Dr., Historisches Institut,
Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald.
Mette Brønserud Larsen, stud.mag., GI. Munkegade 5, 8000 Århus C.
John T Lauridsen, forskningschef, dr.phil., Det kgl. Bibliotek.
Michael Linton, lektor, fil.dr., Historisk Institut, Aarhus Universitet.
Paul Douglas Lockhart, Associate Professor, PhD, Wright State University,
Dayton, Ohio.
Rikke Malmros, cand.phil., Langelandsgade 52, 3.th., 8000 Århus C.
Jens Chr. Manniche, lektor, cand.mag., Historisk Institut, Aarhus Universitet.

408
Kristine K.N Midtgaard, ph.d.-studerende, cand.mag., Historisk Institut,
Aarhus Universitet.
Per Grau Møller, lektor, lic.phil., Institut for Historie, Odense Universitet.
Niels Kayser Nielsen, lektor, lic.phil., Institut for Idræt, Odense Universitet.
Sebastian Olden-Jørgensen, forskningsstipendiat, ph.d., Institut for Histo
rie, Københavns Universitet.
Niels Wium Olesen, arkivleder, cand.phil., Historisk Samling fra Besættel
sestiden, Esbjerg.
Finn Stendal Pedersen, lektor, dr.phil., Institut for Historie, Odense Univer
sitet.
Kurt Pedersen, lektor, cand.polit., Institut for Udenrigshandel, Handelshøj
skolen i Århus.
E. Ladewig Petersen, professor, dr.phil., Løkkevej 82, 5250 Odense SV.
Henning Poulsen, professor, dr.phil., Historisk Institut, Aarhus Universitet.
Carsten Porskrog Rasmussen, lektor, ph.d., Historisk Institut, Aarhus Uni
versitet.
Morten Rasmussen, ph.d.-studerende, cand.mag., European University In
stitute, Firenze.
René Rasmussen, arkivar, cand.mag., Dansk Centralbibliotek for Sydsles
vig, Flensburg.
Søren Hein Rasmussen, adjunkt, ph.d., Historisk Institut, Aarhus Universi
tet.
Annette Østergaard Schultz, arkivar, mag.art., Landsarkivet for Nørrejyl
land.
Jens Skriver, lic.phil., Gudrunsvej 18, 8220 Brabrand.
Jesper Strandskov, professor, dr.merc., Institut for Udenrigshandel, Han
delshøjskolen i Århus.
Anne Sørensen, cand.mag., Nygade 2, 8000 Århus C.
Axel Kjær Sørensen, lektor, cand.mag., Historisk Institut, Aarhus Universi
tet.
Lars Hovbakke Sørensen, ph.d.-studerende, cand.phil., Center for Interna
tionale Studier, Aalborg Universitet.
Nils Arne Sørensen, lektor, lic.phil., Institut for Historie, Odense Universi
tet.
Peter Sørensen, seniorforsker, cand.phil., Historisk Institut, Aarhus Univer
sitet.
Kenn Tarbensen, ph.d.-studerende, cand.mag., Historisk Institut, Aarhus
Universitet.
Erik Ulsig, professor, dr.phil., Historisk Institut, Aarhus Universitet.

Vejledning for bidragydere

1. Bidrag til tidsskriftet bedes så vidt muligt leveret på diskette, ledsaget af
en udskrift. Redaktionen benytter WordPerfect, men kan bruge tekster ud
arbejdet i andre tekstbehandlingsprogrammer, såfremt de foreligger som
ASCII-filer. Programversion og filnavn skal altid oplyses. Orddelingen
slås fra, inden indskrivningen af teksten påbegyndes. Hvis der skrives i
WordPerfect, udformes eventuelle noter som slutnoter i dette programs sy
stem; i alle andre tilfælde indskrives noterne særskilt efter selve hovedtek
sten.

2. Henvisningsmåden i noter kan enten være en forkortelse af værkets titel
eller forfatterens navn efterfulgt af værkets udgivelsesår, idet forfatterens
navn, værkets titel, trykkestedet og udgivelsesåret dog skal angives fuldt
ud første gang, der henvises dertil. Forfatternavne angives med almindelig
skrift, bogtitler og navne på tidsskrifter med understregning (kursiv). Titler
på artikler sættes i anførselstegn (f.eks.: Bent Jensen: Danmark og det rus
siske spørgsmål 1917-1924, Århus 1979; Grethe Jacobsen: »Dansk køb
stadlovgivning i middelalderen«, Historie, ny rk. 19,3, 1992, s. 393-439).
3. Alle tabeller, kort og illustrationer skal indleveres på særskilte ark, kort
og tegninger i sort på hvidt papir, fotos i form af blanke kopier eller dias.
Billedtekster skal medfølge på et selvstændigt ark.
4. Artikler bedes ledsaget af et udkast til manchet på ca. 10 linier.

5. Anmeldelser indledes med oplysninger om den anmeldte bog opstillet
på følgende måde: Forfatterens navn efterfulgt af kolon. Titlen i kursiv ef
terfulgt af punktum. En eventuel serietitel med almindelig skrift efterfulgt
af punktum. I parentes forlag og udgivelsesår, adskilt af et komma og med
et punktum efter parentesen. Sidetal og pris i udgivelseslandets valuta, ad
skilt af et komma og med punktum til slut.
6. Deadline for majheftet er 15. december for artikler og 15. januar for an
meldelser. For novemberheftet er deadline 15. juni for artikler og 15. juli
for anmeldelser.
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