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Fra »spekulation« til konkurs
En studie i Poul Klingenbergs økonomiske kollaps
Af John T. Lauridsen
Stort set hele den kreds af storkøbmænd, der var fødselshjælpere for enevælden, er
siden blevet påhæftet betegnelsen spekulanter eller det, der er værre. Og når nogle
af disse storkøbmænd senere under den tidlige enevælde mistede alt, har man ment,
at det blot var retfærdigheden, som skete fyldest. Dette er imidlertid udtryk for en
modernistisk præget værdidom af mindre interesse over for de samtidige forhold.
Med de foreliggende kildemuligheder er det svært at nå ind til kernen afårsager til
nogle af de tidligere storleverandørers kollaps i 1680’erne, men i denne artikel gør
forskningschef, dr.phil. John T. Lauridsen forsøget med en udpræget repræsentant
for den af eftertiden udpegede spekulantgruppe, storkøbmanden Poul Klingenberg.
Der foreligger heller ikke i Klingenbergs tilfælde muligheder for at give et total
dækkende billede af den økonomiske kollaps, men i det mindste er mulighederne så
tilstrækkelige, at mange af hullerne kan fyldes ud.

Spekulanter, misligheder og konkurs
En sen eftertid har haft det med at sætte betegnelsen »spekulation« i for
bindelse med for længst hedengangne foretagender, forretninger og per
soner, der er gået fallit. Der er ingen risiko eller omkostning forbundet
dermed. De udhængte anlægger ikke injuriesag.
Det ligger i luften eller skrives mellem linierne, at spekulation kan
være, hvis ikke er, årsag til fallit. Imidlertid er al forretningsvirksomhed i
princippet en form for spekulation, så i sig selv kan der ikke være noget
odiøst i det. Det er købmænds opgave at spekulere i køb og salg, udbud og
efterspørgsel. Her gør det ingen forskel, om køberen er en konge eller sta
ten. Spekulation kan dermed i sig selv ikke være nogen forklaring på øko
nomisk kollaps, heller ikke i 1600-tallets danske samfund med dets mere
begrænset udviklede kapitalmarked, som det her drejer sig om.
»Spekulation« var nødvendig for at gøre forretning, og det vil være
svært, hvis ikke umuligt, med de forudsætninger, vi i dag har for at træn
ge ned i kildematerialet og bag om aktørerne, at skelne mellem den »gode
forretning« og »spekulation«. Der blev spekuleret, men vi må lade være
med at give det en ren negativ værdiladning. Med de vilkår og usikker-
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hedsfaktorer, der var forbundet med at drive handelsvirksomhed i perio
den, er ordet spekulation i en nutidig forstand meningsløst. Bruges det, er
der mest tale om en modernistisk præget værdidom af mindre interesse
over for de samtidige forhold.1 Det var forhold, hvor der ikke var den lov
givning og praksis og de institutioner, der kunne spekuleres i forhold til
og i omgåelse af, som senere tider har givet mulighed for. Der var ikke ge
vinster ved selskabstømning, højst en begrænset profit ved assurancesvig
og lignende, og det var i sig selv ikke noget, der kunne holde en stor for
retning kørende. For storkøbmændene var søassurancen ligesom partner
skab med andre købmænd en måde at holde de uforudsigelige tab nede
på. De største profitter blev skabt gennem en stabil, velorganiseret handel
og i bedste fald lejlighedsvise konjunkturgevinster, pludselige prisstignin
ger forårsaget af misvækst, krig m.m. Konjunkturerne kunne imidlertid
også have den modsatte effekt. Storkøbmændene betjente sig af begge
indtjeningsmuligheder, men det var den organiserede handel, der gav dem
forudsætningerne for også at udnytte pludseligt opståede konjunkturer.
De købmænd, der i 1600-tallet svang sig op til storkøbmænd gennem en
pludselig konjunkturgevinst, kan i en dansk sammenhæng tælles på én
hånd. I det mindste har vi ikke kendskab til nogen af dem. I stedet ved vi,
at kredsen af landets allerstørste købmænd, dvs. dem, der også var de
største statsleverandører, så godt som alle havde en omfattende og længe
revarende organiseret handel bag sig. Steffen Rode således en meget be
tydelig øksnehandel, der med et udviklet agentnet, opstaldningsaftaler
m.m. på ingen måde kan kaldes en spekulationsforretning efter datidens
målestok.2
Det kan handel med staten heller ikke. Det var forretning som alt andet.
Staten var ikke nødvendigvis en mere stabil betaler. Det opdagede ikke
mindst de købmænd, der fortsatte leverancerne efter 1640 mod løfte om
snarlig betaling. Staten kunne tiltage sig en endog meget lang kredit, det
være sig 10 eller 20 år. Det kan næppe kaldes spekulation i moderne for
stand, hvis købmændene begyndte at tage højde for den situation. Heller
ikke at de udnyttede statens generelle kapitalbehov under hele Frederik
3.s regeringsperiode og skruede priserne op, da de skulle både finansiere
og forsyne hele hærenheder under svenskekrigene. Alt kunne gå tabt, hvis

1. Hermed håber jeg at forebygge den kritik, at min bedømmelse »præges af lidt gammeldags
forargelse«. Erling Ladewig Petersen i sin opposition mod John T. Lauridsen: Mcirseliskonsortiet, 1987, Historisk tidsskrift, 1989, s. 395.
2. Se Albert Olsen: »Steffen Rodes Regnskabsbog over Studehandel 1637-1650«, Historisk
Tidsskrift, 9. rk. I, 1918-20.
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krigen tabtes.3 Der er ingen dansk tradition for at holde økonomiske over
vejelser og krav tilbage, hvor landets eksistens står på spil. Tilmed var en
del af kreditgiverne før og efter stormen på København udlændinge! Hvis
det ellers havde betydet noget for risikovilligheden. Det gjorde det ikke.
Stort set hele den kreds af storkøbmænd, der var fødselshjælpere for
enevælden, er siden blevet påhæftet betegnelsen spekulanter eller det, der
er værre, og deres klager over dårlige konjunkturer og vilkår under den
tidlige enevælde er af samme grund ofte blevet overhørt. Når man først
har været »spekulant« med næse for gunstige konjunkturer, må man også
bare regne med, at det kan blive hårde tider senere hen, hvis man da over
hovedet vil tro på det. Som »spekulant« mister man samtidig troværdig
hed. Det ligger i at have overskredet grænsen til den »gode forretning«.
Den gamle adels nyadelsfjendtlige grupper ville have glædet sig over,
at de nyadlede, parvenuerne, har fået et eftermæle som spekulanter, hvis
ikke forbrydere. Det er som talt ud af deres hjerte. Det er lige som det
kommer til udtryk i det satiriske stykke »Grevens og Friherrens Kome
die« fra 1670’erne. For dem var al købmandsskab noget tøjeri, så allerede
af den grund kan en bedømmelse af de samtidige forhold ingen støtte fin
de heri.4 Alligevel er det et af historiens spændende paradokser at se en
lige linie fra den anonyme adelige forfatter af »Grevens og Friherrens
Komedie« til socialdemokraten Gustav Bang knapt 250 år senere. Ud fra
vidt forskellige værdisæt har de været enige om at fordømme den samme
virksomhed og den samme persongruppe. »Det er den kapitalistiske Ud
bytning i dens primitiveste, brutaleste, mest snyltende Skikkelse, man her
har et Eksempel på«, formulerede Bang det i 1906.5 Selv om ordvalget er
blevet mere afdæmpet i dette århundredes samlede Danmarkshistoriske
fremstillinger, er den underliggende mening oftest den samme. Når nogle
af disse storkøbmænd senere under den tidlige enevælde mistede alt, var
det kun retfærdigheden, som skete fyldest.6
Undtagelser er der naturligvis. Erik Arup så i de fragmentarisk færdig
gjorte dele af 3. bind af sin Danmarkshistorie mere nøgternt på de dele.
3. Det var før 1660 ikke kun en god forretning at være statens kreditor, som det påstås hos
blandt andet Gunnar Olsen: Den unge enevælde 1660-1721, (Politikens) Danmarks Histo
rie, 8, 1970, s. 14. Der var mange mindre kreditorer, der ikke kunne klare at vente på deres
penge. Enten gik de ned, blev stækket eller solgte deres tilgodehavende langt under det be
løb, tilgodehavendet lød på.
4. John T. Lauridsen: »Adelsreaktion og politisk satire under den tidlige enevælde«, Danske
Studier, 1987, s. 9-25.
5. Gustav Bang: Danske Len og Stamhuse, 1906, s. 50.
6. Benito Scocozza: Ved afgrundens rand 1600-1700, Gyldendal og Politikens Danmarkshi
storie, 8, 1989, s. 278-282.
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Handel var og er nu engang en forretning under givne konjunkturer og
ikke filantropisk virksomhed styret af fædrelandskærlighed eller andre
uprofitable ideer. I stedet var det »den nye kapitalistiske tid, der bemægti
gede sig krigen i Danmark«.7
Her skal forsøget gøres med at trænge nogle skridt videre ind i proble
matikken med storkøbmanden Poul Klingenberg som case study. Det er et
led i en række studier af den tidlige enevældes administration og samspil
let mellem forretning og politik med Klingenberg som forgrundsfigur.8
Karakteren af studie skal understreges, da der bliver fremlagt en detaljeret
og talmættet udredning af de mange transaktioner for at søge at afdække
sammenhængen mellem private forretninger og den enevældige admini
strations politik. Kun det giver det nødvendige grundlag for at diskutere
spekulanter, misligheder og årsager til konkurs.
Klingenberg er en udpræget repræsentant for den af eftertiden udpege
de spekulantgruppe. G.L. Wad kalder ham i første udgave af Dansk bio
grafisk Lexikon »en Lykkeridder, for saa vidt som hans fornemste Maal
var at samle Rigdom og vinde Indflydelse uden at regne det saa nøje med
Midlerne«, selv om han også havde »utvivlsomme Evner som Organisa
tor og Administrator«. 9 Til denne opfattelse var Wad nået ved læsning af
postkontrollør Fr. Olsens fortjenstfulde arbejde om dansk postvæsen før
1711, udkommet få år tidligere. Heri var indbefattet en del oplysninger
om Klingenbergs øvrige forretninger tilsat Olsens egne vurderinger, der
ikke tyder på kendskab til tidens forretningsvilkår.10 Større forståelse
fandt Klingenbergs (og Henrik Midlers) aktiviteter ikke hos Marius Vibæk, der i 1930’erne i Dansk Handels Historie, beregnet for den vorden
de handelsstand, skriver, at de to »forstod at udnytte Forholdene, dog sik-

7. Erik Arup: Danmarks historie, 3, ved Aksel E. Christensen, 1955, s. 164f.
8. Foregående studier omkring Klingenberg er: »Adelsreaktion og politisk satire under den
tidlige enevælde«, Danske Studier, 1987, s. 9-25; »En ’Godfather’ i København - indvan
dreres etablering omkring 1660«, Historiske Meddelelser om København, 1988, s. 7-28;
»Poul Klingenbergs selvbiografiske optegnelser«, Personalhistorisk Tidsskrift, 112, 1992,
s. 213-228; »Klingenbergs ’havedagbog’ - forsvundet og genkommet«, Historie, 1998,1,
s. 147-157.
9. Dansk biografisk Lexikon, 9, 1895, s. 231. Gentaget i 2. udgave. Denne karakteristik er op
givet i 3. udgave, hvor Steffen Heiberg til gengæld omtaler »adskillige svigagtige leveran
cer«, der intet belæg er for.
10. Fr. Olsen: Det danske Postvæsen, dets Historie og Personer indtil dets Overtagelse af Sta
ten 1711, 1889, specielt s. 67, 71, 121. Olsen har samlet de fleste af brikkerne til den hi
storie, der her skrives, men de forblev mest løsrevne informationer. Det af ham benyttede
materiale er gennemgået på ny og suppleret med egne undersøgelser.
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kert mere til Fremme af egne Interesser end af selve Forretningslivet«.11
Hvornår handelens mænd skulle være gået over til at fremme sidstnævnte
mere end førstnævnte, skal forblive ubesvaret. I hvert tilfælde er det et
godt eksempel på det både tvivlsomme og skiftende moralgrundlag, dati
dens handel og købmænd bliver bedømt ud fra.
Hermann Kellenbenz kunne i 1952 se Klingenberg og den kreds, han
indgik i, som repræsentanter for en »skrupellosen Unternehmergeistes«,12
hvilket turde være bevis for, at også rene faghistorikere i specialunder
søgelser er faldet i den lette moraliserens grøft. Man kan på baggrund af
en sådan vurdering stille spørgsmålene: hensynsløse i forhold til hvad og
hvem? Fandtes der samtidig og ved siden af en hensynsfuld og traditions
bundet storkøbmandsgruppe med et andet værdisystem? Hidtidige under
søgelser har ikke bragt den frem i historiens lys. De samtidige klager over
storkøbmændene fra deres mindre begunstigede kolleger går ikke i et ene
ste tilfælde på hensynsløshed eller forretningernes spekulationskarakter,
kun på favoriseringen og de tildelte privilegier. Deri var der i sig selv ikke
noget nyt. Det nye var selve forretningernes meget større omfang, der i en
overgangsperiode gav det øverste patriciat særlige muligheder for indfly
delse og social opstigen i et samfund domineret af godsejernes værdier.13
Magthaverne havde brug for storkøbmændenes tjenester. Årtierne om
kring enevældens indførelse gav enestående muligheder for den kalkule
rende, erfarne og systematiske storborger, som havde både det danske og
internationale kontaktnet i orden. Her kom det adelige embedsapparat til
kort, så kunne de unge adelsmænd have været nok så længe på dannelses
rejse i Europa. De kom ikke hjem med kvalifikationer, som kan sidestilles
med dem, der blev udviklet i de internationale handelskonsortier. Det var
to forskellige miljøer, og de kom i konkurrence. Adelen foragtede køb
mændenes metier, men kunne ikke undvære den. Den standshovmodige
Corfitz Ulfeldt kunne godt bruge storkøbmændene, når det drejede sig om

11. Marius Vibæk: Dansk Handels Historie, 1932-38, s. 184. Johan Jørgensen er for Henrik
Miillers vedkommende nået til den stik modsatte konklusion (Rentemester Henrik Muller.
En studie over enevældens etablering i Danmark, 1966, s. 227).
12. Anmeldelse af C.O. Bøggild-Andersen: Hannibal Sehested, 1, 1946, Zeitschrift der Gesell
schaft flir Schleswig-Holsteinische Geschichte, 76, 1952, s. 274.
13. Her ser jeg helt bort fra kongens og hans adelige embedsmænds klager over de angiveligt
griske købmænd med deres opskruede priser. De var nu engang modparten i det spil, der
fandt sted, og var ikke bærere af de normer, der var gældende for godt købmandsskab. Han
nibal Sehested kunne godt beklage sig over Marselis’ profitter og samtidig selv sikre sig
store rigdomme blandt andet ved deres hjælp. Det var den borgerlige stands berigelse, han
og standsfællerne så kritisk på, ikke berigelsen som sådan. Den var enhver adelsmands ret.
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statssager og hans personlige vinding, det måtte gerne gå op i en højere
enhed. Omvendt stræbte storborgerne efter at få andel i adelens privilegi
er og samfundsposition. Retten til jordegods var et kardinalpunkt, dertil at
nå samme sociale position og anseelse.
I det spil vil det være for let, hvis købmændenes eftermæle skabes og
historiens dom træffes ud fra alene den ene parts synspunkt. Det burde i
det mindste ikke være kutyme blandt historikere.
Her skal konkursen, dens baggrund og årsager bruges som indgangs
vinkel til at vende det at være spekulant, begå misligheder eller direkte
økonomiske forbrydelser. Historikerne har nemlig udtrykt sig så tilpas
sort-hvidt omkring det, at en del af kongemagtens tidligere storleve
randører og nyadlede godsejere gik konkurs i 1680’erne, at der er noget
solidt at gribe fat i.
Med de foreliggende kildemuligheder er det svært at nå ind til kernen
af årsager til nogle af de tidligere storleverandørers kollaps i 1680’erne.
Trods sine indtrængende studier giver Johan Jørgensen intet entydigt svar
på årsagen til Henrik Miillers fallit i 1685. Måske er der intet entydigt
svar, men selv sammenhængen af omstændigheder står ikke ganske klar.
Det svage led er de private forretningsdispositioner og vilkårene for disse,
som vi kun undtagelsesvis får indblik i. Det gælder både bjergværks- og
godsdrift og handel. Er der ikke processer eller anden form for offentlig
registrering heraf, skal der heldige omstændigheder til for fuldt ud at få
fat i den totale forretningssammenhæng.
Der foreligger heller ikke i Poul Klingenbergs tilfælde muligheder for
at give et totaldækkende billede af kollapsen, men i det mindste er mulig
hederne så tilstrækkelige, at mange af hullerne kan fyldes ud uden at have
karakter af fuldstændig spekulation (!). Ved at knytte an til en række faser
i udviklingsforløbet træder nogle fastere holdepunkter tydeligt frem. De
vil i det følgende blandt andet blive brugt til at punktere den påstand, der
senest er fremsat af Erling Ladewig Petersen i Dansk socialhistorie:
»Poul Klingenbergs misligheder reducerede ham til fallit«.14

14. Erling Ladewig Petersen: Fra standssamfund til rangssamfund, Dansk socialhistorie, 3,
1980, s. 389. Samme sted er stærke tillægsord om den øvrige kreditorgruppe og »ulovlig
hederne«, hvis politiske baggrund i 1680’erne helt udelades. Henrik Müller led ikke kun
alvorligt økonomisk mén, men gik fallit (!), mens den »usympatiske« Jens Lassen trods
statens kæmpekrav bevarede sit gods lige til sin død.
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Karrierebaggrunden
Poul Klingenbergs karrierebaggrund skal kun oprulles, for så vidt den har
betydning for forståelsen af den senere forretningsmæssige kollaps. Der
er nogle basale forudsætninger i hans karriereforløb, der gør det nødven
digt at tage afsæt i hans ægteskab. Han blev i 1654 gift med en datter af
sin tidligere, da afdøde principal Albert Bakser Bems i Hamborg. Det lag
de hovedgrundlaget for hans selvstændige rigdom. Den var ikke til stede
forud, selv om overtagelsen af det danske postvæsen året før blev ham en
mangeårig og væsentlig indtægtskilde i rede penge. Ægteskabet gav ham
en medgift på 40.000 rdl. og andel i købmandshuset Berns & Marselis’
forretninger.15 Han handlede ofte, i perioder oftest på Berns & Marselis’
vegne i forbindelse med de besvogrede Gabriel Marselis i Amsterdam og
Selio Marselis i Christiania. Efter statsomvæltningen i 1660 fik han som
disse store udlæg af krongods som betaling for sine fordringer. Forretnin
gerne med kronen havde efter 1660 ikke længere samme omfang som tid
ligere. De svandt betydeligt ind for i slutningen af 1660’erne helt at dø ud,
og den private handel blev koncentreret om forretninger med andre stats
administratorer. Handelshuset Berns & Marselis i Hamborg blev opløst i
1662 og værdier og forpligtelser fordelt på arvingerne.16
I 1670’erne synes Klingenbergs handelsvirksomhed i det hele taget at
være taget betydeligt af. I stedet anvendte han energi på diplomatiske
missioner og i diverse kommissioner og kollegier. Kreditgivningen til
kronen var i løbet af 1660’erne kun blevet fortsat som modydelse for at få
udlagt krongods som betaling eller for bevilling af lukrative embeder. Når
der alligevel strømmede mange kontanter gennem hans hænder, skyldes
det blandt andet hans medvirken i administrationen af mere end en mil
lion rigsdaler, som gennem Gabriel Marselis blev overført fra Holland
som subsidiepenge til Danmark.17
Klingenberg var en meget betroet mand for både Frederik 3. og den
unge Christian 5. Derom hersker ingen tvivl. Alligevel skal der ved be15. Rigsarkivet (herefter forkortet RA), Danske Kancelli (herefter forkortet Da Kane), Sjæl
landske Register 20. februar 1686.
16. Klingenberg var rimeligvis parthaver i firmaet med 1/8. Det var i hvert fald den andel, han
blev tildelt af en fordring på 50.000 rdl. i 1664 (RA, Privatarkiver, Poul Klingenberg, Eks
trakt over det for hvilket Poul Klingenberg fik udlagt Hanerau for 100.000 rdl.). Det stem
mer også med, at han i 1683 angav som arving efter Berns & Marselis at være parthaver i
salthandelen (herom nedenfor) med 1/16. Andelene blev her halveret ved, at Gabriel Mar
selis havde en halvpart (RA, Da Kane, Sjællandske Tegneiser, nr. 278, indlæg af Poul
Klingenberg 14. juni 1683).
17. Lauridsen 1987, s. 164f.
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Poul Klingenberg (1615-90), portrætteret af Karel van Munder i begyndelsen af 1660’erne.
Maleriet er i en stil, som blev brugt til adelige og kongelige standspersoner før svenskekrige
ne. Den er ikke kun valgt, fordi Karel van Mander var hjemmevant i den. Modellen har ønsket
det sådan, selv om det var lidt umoderne. Klingenberg stillede op som selvbevidst borgerlig
standsperson, der fremviste symbolerne på, hvad der havde bragt ham frem. På det høje dra
perede postament til venstre for ham ligger først og fremmest købmandens værktøj: regnskabs
bøger, brevbundter, skriveredskaber og en vinkel. Hermed kontrollerede han køb og salg, be
regnede indtægter og tab, økonomien. Dertil var der posthornet og uret til angivelse af den
præcise post og kommunikation: Der var også kontrol over tiden og det sidste nye. I baggrun
den til højre strider handelsmandens og generalpostmesterens skib sig af sted i høj sø. (Maleri
i Generalpostdirektoratet).

dømmelsen af hans økonomiske kollaps ikke lægges noget statisk i det
forhold. Betroede mænd den ene dag er mænd, der er ude i kulden den
næste, hvis det tjener et formål. Det forhold rummede helt tydeligt en po
litisk dimension, der hang sammen med en generelt ændret holdning til de
tidligere storkreditorer fra administrationens side. Deres egentlige stor
hedstid var kortvarig, og i 1670’erne var den for længst forbi. Ville den
enevældige konge ved denne tid have noget, der var blevet deres, kunne
han i et vist omfang anvende administrationen og retssystemet for at nå
sine mål. Grænsen mellem statslig politik og privat forretning var ikke
trukket. Med sin iøjnefaldende rigdom og det profitable postprivilegium
var Poul Klingenberg en af dem, der havde noget, som kunne bringe ham
i kongens søgelys på en anden måde, end godt var. Der havde været en
lejlighed til at fælde ham i forbindelse med Griffenfelds fald i 1676. Klin
genberg havde været en af Griffenfelds fortrolige, og han havde også
været blandt dem, der havde betalt ham for at sikre sin indflydelse. Der
svirrede rygter om, at Klingenberg skulle fængsles, men han slap med
skrækken.18 Måske var begæret efter nogle af hans værdier ikke formule
ret som et ønske endnu, men det skulle det snart blive.

At give og tage
Det første vidnesbyrd herom er den revisionskommission, der blev nedsat
og begyndte sit arbejde ikke længe efter Griffenfelds fald. Den skulle un
dersøge regnskaberne hos en udvalgt gruppe af personer, som havde fået
deres betaling med krongods. Klingenberg og hele Marselis-konsortiet
var blandt dem, der fik deres regnskaber set efter.
18. Lauridsen 1987. s. 181.
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Det andet vidnesbyrd er fra juli 1678. Poul Klingenberg, der på det
tidspunkt ikke i mange år havde lånt kronen nogen midler af betydning,
optræder pludselig igen som både låneformidler og ny kreditor. Kronen
var i akut pengenød på grund af Den skånske krig, og Oluf Parsberg hav
de i en betænkning om de nødvendige midlers fremskaffelse nævnt Poul
Klingenberg som en af de rigmænd, der havde nydt så meget af Danmark,
at han skulle kunne skaffe en tønde guld (100.000 rdl.). Således udpeget
blev der indledt forhandlinger. Klingenberg skaffede hos Emanuel Tei
xeira i Hamborg et forskud på 40.000 rdl. af et beløb, som den spanske
trone skulle betale til Danmark som skyldige subsidier. Klingenberg gik i
kaution for pengene, hvilket i sig selv kunne være tvivlsomt nok som for
retningsdisposition. I hvert fald er det bemærkelsesværdigt. Men endvide
re forpligtede han sig ved aftalen af 13. juli til, når Teixeira havde fået
sine penge i Spanien, at skaffe eller yderligere at låne kongen 40.000 rdl.
Det er mere end bemærkelsesværdigt. Det er opsigtsvækkende. Renten
blev sat til 6% p.a., men det er ikke udsigten hertil, der har fået Klingen
berg til at lade en så stor ny kapital binde hos kronen efter de erfaringer,
han havde indhøstet allerede før 1660. Det er heller ikke landets betræng
te finansielle situation. Klingenberg kendte så godt som nogen forret
ningsmand kronens evne og vilje til at betale sine kreditorer. Nej, han har
været under direkte pres og har derfor forsøgt at gardere sig.
Da han i 1653 fik privilegier for det danske postvæsen, fik de en løbe
tid på 30 år. Det bekræftede Christian 5. i 1670 med den tilføjelse, at de
kunne forlænges for Klingenbergs arvinger. Det var et betryggende løfte,
men afgivet af en nytiltrådt konge. I 1678 var der kun et overskueligt an
tal år tilbage før privilegiets mulige bortfald. Det har Klingenberg ønsket
at sikre sig imod med det nævnte lån på 40.000 rdl., idet det som en be
stemmelse blev fastsat, at han indtil 1683 skulle have 6% i rente af kapi
talen - der er intet punkt om den endelige afbetaling - og derpå efter 1683
fremdeles kunne beholde postvæsenet, så længe kapital og rente af dette
lån ikke blev betalt kontant. Dette arrangement blev konfirmeret af kon
gen den 27. juli i form af en ny bestalling for Poul Klingenberg, hvori
både hans tjenester for Frederik 3. og Christian 5. blev nådigt omtalt og
sønnens senere overtagelse af retten til postvæsenet på ny nedfældet.19
Dermed havde Klingenberg gjort, hvad han kunne for at beholde post19. RA, Tyske Kancelli Indenrigske Afdeling (herefter forkortet TKIA), Patenten 1678-80,
fol. 236, 240; Olsen 1889, s. 110f.; Carl S. Christiansen: Bidrag til dansk Statshushold
nings Historie under de to første Enevoldskonger, 2, 1922, s. 404; Hermann Kellenbenz:
Sephardim an der unieren Elbe, 1958, s. 292f.; Otto Madsen: Et nyttigt og gavnligt Post
værk. P&Ts historie til 1711, 1991, s. 284f.
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væsenet. Han havde forsøgt at købe sig til at beholde postprivilegiet for sig
selv og sin arving. Kom kronen ikke til mange likvide midler, kunne han
være forholdsvis sikker på at beholde, hvad der helt sikkert var en særdeles
god forretning. Havde det ikke været det, havde han ikke sat 40.000 rdl. på
højkant for at beholde det. Hvem der har bragt postprivilegiet ind i for
handlingerne om lånet, lader sig ikke afgøre. Det er dog nærliggende at tro,
at initiativet er kommet fra administrationens side. Her har været det pres
sionsmiddel, der kunne få Klingenberg til at åbne pengekassen.
Hans godsimperium var stadig intakt ved denne tid. Med enkelte køb og
salg havde han til 1670’ernes slutning formået at holde sammen på de god
ser, han havde fået udlagt eller havde erhvervet ved køb. Dertil kommer, at
godset var blevet forøget ved betydelige arveparter på den afdøde hustrus
vegne efter Elisabeth Marselis og familie. Det drejede sig om gods og kon
tanter til næsten 100.000 rdl. (nærmere herom nedenfor). Godsernes renta
bilitet og mulige gældsbehæftelse ufortalt, derom ved vi kun lidt eller intet
før 1680’erne, så tyder de 40.000 rdl., som han kunne mobilisere i 1678, på
en rimelig økonomi eller i det mindste stor kreditværdighed.
Svogeren Gabriel Berns døde i 1678. Han var ejer af godserne Wandsbeck og Ørum og havde en andel i Mariager Kloster. Godserne var tynge
de af en betydelig gæld, hvorfor enken Marie (født de la Fontaine) og
hendes datters formynder besluttede at anmode Klingenberg om at over
taget boet og godserne. Begrundelsen var, at de frygtede, at en række
gældsprocesser yderligere skulle forringe boet, så meget mere som nogle
af kreditorerne truede med arrest og immission. Klingenberg gik ind her
på ved en kontrakt af 20. september 1679. Ifølge kontrakten overtog han
godserne med alle herligheder og rettigheder mod at påtage sig alle
Berns’ forpligtelser og at svare for alle de krav, der blev gjort eller i frem
tiden ville blive gjort i boets ejendomme. Den 19-årige enke, fru Berns,
skulle kun beholde, hvad hun havde bragt med sig af guld, sølv, linned
osv., samt fire heste og den bedste karosse. Endvidere en kapital debiteret
hende i Berns’ hovedbøger på 4.528 rdl. Der fandtes også i boet en obli
gation på 48.000 mk. lybsk, hvoraf de 32.000 tilhørte Anna van de Wiele,
mens de resterende 16.000 skulle tilfalde datteren som arv efter faderen.
Endelig gik han i samme forbindelse ind på at svare for den part af arven,
som tilfaldt Berns’ tredie arving, den lige nævnte Anna van de Wiele.
Dermed var han (og sønnen) enegarant for Berns’ arvinger. Hele aftalen
blev konfirmeret af kongen den 30. marts 1680.20 Den unge enke slap så
ledes gældsfri ud af boet, tilmed med en kontant arv i behold til datteren.
20. RA, TKIA, Patenten 1678-80, fol. 78f.; Olsen 1889, s. 113f.
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Klingenbergs overtagelse af de bernske godser byggede næppe udeluk
kende på familiefølelse og ønsket om at hjælpe den unge enke. Han kan
have set mulighederne for at realisere nogle af godserne for at kunne
lægge andre til sit godsimperium. Wandsbeck blev således solgt allerede
den 6. september 1679 for 84.000 rdl. til Friedrich Christian Kielman von
Kielmansegg til overtagelse det følgende år.21 Det var før kontraktens af
slutning med fru Berns. Han viste altså på forhånd ikke alene, at han kun
ne komme af med et af godserne øjeblikkeligt, men også til hvilken pris.
Endvidere har han sikret sig, at der ikke var skjulte forpligtelser i boet.
Det var der tilsyneladende ikke.
Alligevel anspændte den store transaktion tilsyneladende hans økono
mi. Kun kort tid efter kontraktens indgåelse skrev han fra Hanerau den 6.
oktober 1679 til Christian von Lente for at få denne til at nøjes med det
halve af de 6.000 rdl. med påløbne renter, han skulle have til det kommen
de Kieler omslag. Han beklagede ikke at have besvaret Lentes brev af 18.
juli før, men begrundede det med, at det havde trukket ud med at få salig
Gabriel Berns’ sager fra Hamborg, og at han derfor først nu så brevet. Når
Lente skulle lade sig nøjes med den halve sum, var det angiveligt, fordi
Klingenberg ikke havde fået afregnet med Leonhard Marselis’ enke. I
slutningen af året fik Klingenberg det efter flere breve ordnet sådan, at
han kun skulle betale renter til omslaget, mens kapitalen blev stående.22
Betrængt eller ej, Klingenberg opnåede i hvert fald, hvad han ville.
I 1680 overgik Klingenbergs andel i Mariager Kloster til svogeren
Frands Ludvig van de Wiele.23 Ikke desto mindre solgte han ikke yderli
gere ud af sit godskompleks, der i 1680 bestod af følgende:
- Bustrup gods på Mors fra 1654. 565 td. htk. Afstået til Regitze Sophie
Vind 1686.
-Godset Lund på Mors fra 1654. 672 td. htk. Afstået til sønnen
1683/85.24
- Dueholm Kloster fra 1664. 1393 td. htk. Afstået til sønnen 1683/85.
- Ørum gods fra 1679. 3017 td. htk. Afstået til sønnen 1685.

21. Kopi af salgsbrev for Wandsbeck 6. september 1679 i Klingenbergs arkiv på Jarlsberg,
Norge. Lauridsen 1987, s. 205, 257 note 26.
22. RA, Christian Lentes privatarkiv, Breve af 6. oktober og 6. december 1679. Långiver var
Christian von Lentes bror Johan Hugo von Lenle.
23. H. Dahlerup: Mariager Klosters og Bys Historie, 1882, s. 56; Olsen 1889, s. 113; Trap:
Danmark, 5. udgave, 18, 1963, s. 663.
24. Godset på Mors var forøget 1670 ved køb fra Emanuel Teixeira og Sten Bille.
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- Mariager Klosters gods. 2816 td. htk. Fra 1679 til 1680 bestyret af Poul
Klingenberg, overgik 1680 til Frands Ludvig van de Wiele.
- Tostrup (Kristianssæde) på Lolland fra 1669. Afstået til Regitze Sophie
Vind 1686.
- Ålstrup på Lolland fra 1669. Afstået til Regitze Sophie Vind 1686.
- Højris fra 1670. 2117 td. htk.25 Afstået til sønnen 1683/85.
- Strøgods i Dronningborg og Havreballe amter. Afstået til Regitze So
phie Vind 1686.
- Hanerau fra 1664. Overtaget af kronen 1689/90.

Hertil kan føjes, at Klingenberg i 1675 havde fået de små norske godser
Skelbred, Fiskum og Ulveland til ejendom, som sin andel af det krongods,
Marselis-konsortiet havde haft i pant i Norge. Ulveland havde han solgt
1679 og de to andre i 1680.26 Det var stadig i 1680 et for tiden impone
rende godskompleks og bragte Klingenberg ind i gruppen af landets 16
højest betalende skatteborgere - en position han holdt en årrække.27 Som
medlem af 1. skatteklasse blev han sat i skat af kongen selv. Det var en
stor ære, men også meget synligt og i politisk foranderlige tider tillige en
sårbar position.
Revisionen af storleverandørernes afregninger fra tiden omkring og før
1660 pågik stadig ind i 1680’erne. Det kan ikke have været skjult for
Klingenberg, hvad der var under optræk. Det var kolleger i den admini
stration, han færdedes så hjemmevant i, der stod for arbejdet. Han har
ganske givet ikke i mindste måde frygtet resultatet af revisionen. Det var
i fuld tillid til orden i regnskaberne, at han i september 1679 overtog alle
forpligtelser efter Berns og hans arvinger. Havde han haft den mindste
mistanke om, at der ventede ham en tikkende bombe, ville han have holdt
sig derfra.
I begyndelsen af 1680’erne blev de tidligere storleverandører og deres
arvinger præsenteret for resultatet af det omfattende revisionsarbejde. Der
blev fremdraget både visse uregelmæssigheder og mangler i en del af
regnskaberne. Gabriel Marselis’ arvinger fik 22. april 1682 dom over de
res mellemværende med kronen. Den lød på en erstatning af 7.808 rdl.28
25. Købebrev 5. september 1669 og skøde 29. januar 1670.
26. Eric Amburger: Die Familie Marselis. Studien zur russische Wirtschaftsgeschichte, 1957,
s. 64f.; Lauridsen 1987, s. 206. Endvidere havde han 1661-70 haft Bardenfleth i Holsten.
27. N.D. Riegels: Forsøg til Femte Christians Historie som Indledning til IV. Frederichs,
1792, s. 295; Carl S. Christiansen: Formuesforhold i Danmark 1660-1700, 1941, s. 118,
151.
28. Carl S. Christiansen: »Den store Revisionskommission og dens Forløbere«, Historisk
Tidsskrift, 7. rk. IV, 1902-04, s. 72.
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Berns & Marselis’ regnskaber havde været under behandling ved samme
tid. Arvingerne havde flere gange i løbet af 1681 måttet bede kommissio
nen om udsættelse med behandlingen for at kunne skaffe de nødvendige
oplysninger om deres fordringer.29 Nu var det en ulempe, at handelshuset
i Hamborg var opløst og arkivet spredt på arvingerne. På grund af det lyk
kedes det ikke helt at skaffe de nødvendige oplysninger.30 Alligevel blev
de samme dag, som afgørelsen faldt for Gabriel Marselis’ arvinger, kun
stillet over for et krav på i alt 9.108 rdl. Det var overkommelige beløb,
nærmest småtterier i forhold til de uhyre summer, der i sin tid var handlet
for. Det viste sig endda, at 4.506 rdl. betalt for et parti krudt, som ikke var
leveret efter kontrakten, angik Henrik Eggers og Ditmer Burmeister og
ikke arvingerne.31 Udsættelserne på deres regnskaber var i øvrigt af »me
get almindelig natur« og selv en fortsat behandling af dem frem til august
1685 bragte ikke kronens tilgodehavende på Berns’ arvinger op på mere
end 6.496 rdl.
Klingenberg havde en betydelig interesse i forhandlingerne med revi
sionskommissionen på grund af de forpligtelser, han havde påtaget sig
over for Berns’ arvinger. I april 1682 kunne han tilsyneladende drage et
lettelsens suk, da dommen over og størrelsen af kronens tilgodehavende
hos Berns’ arvinger blev kendt. Den var ikke i sig selv af et omfang, der
kunne svække hans økonomiske stilling og kreditværdighed.32 I betragt
ning af de omfattende forretninger, det i sin tid havde drejet sig om, kun
ne den slags afvigelser heller ikke overraske ham, og da slet ikke, når der
havde været problemer med at fremskaffe alle oplysninger. Der var imid
lertid den hage ved det, at det ikke var den eneste sag, konsortiet havde
løbende.
Det ringe resultat af anstrengelserne med revisionen af Berns & Marse
lis’ regnskaber overraskede kredse i administrationen. Hensigten med re
visionsarbejdet havde været at finde uregelmæssigheder for at kunne ind
drage en del af de værdier, der tidligere var givet storkreditorerne i hæn
de. Nu så det ud til, at de allerstørste tidligere storkreditorer skulle slippe
udenom ved at opvise orden i regnskaberne. Det satte revisorerne i gang
med et større arkivarbejde. Der skulle findes noget på handelskonsortiet.
29. RA, Da Kane, Sjællandske tegneiser 1681, nr. 192, 197.
30. Christiansen 1902-04, s. 72.
31. Klingenberg optrådte 1684 på Ditmer Burmeisters arvingers vegne for at få det gamle
regnskab med staten afsluttet. 16. juni 1686 fik Henrik Eggers’ og Burmeisters arvinger
kvittering mod hver at betale 2.000 rdl. (RA, Rentekammeret (herefter forkortet Rtk.), S.
Nygård: Fortegnelse over kgl. resolutioner gennem Rentekammeret 1660-1719, nr. 4297,
5118). Christiansen 1902-04, s. 72f. nævner fejlagtigt, at de fik eftergivet alt.
32. Christiansen 1902-04, s. 87, 113.
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Muligvis har Klingenberg vidst, hvad der var målet med revisionsarbej
det, men følt sig sikker i forvisning om, at det formelle regnskabsgrund 
lag var i orden. På den anden side har han ikke kunnet være i tvivl om, at
der var alvor bag administrationens arbejde, når Henrik Müller blev præ
senteret for et krav på 43.355 rdl., brødrene de Lima på 45.273 rdl., Joa
chim Irgens på 93.261 rdl. og Jens Lassen på ikke mindre end 163.028
rdl.
Revisorerne var under gennemgangen af de gamle regnskaber med bi
lag senest i marts 1679 faldet over en kontrakt indgået tilbage i 1642, som
nu syntes brugbar. Det var om en meget stor handel om afhentning af
20.000 læster salt i Spanien. Hannibal Sehested havde indgået kontrakten
med Berns & Marselis i Hamborg og Gabriel Marselis i Amsterdam på
kronens vegne næsten 40 år tidligere.33 Revisorerne nåede til den konklu
sion, at Marselis-konsortiet i 1640’erne ifølge den kontrakt havde modta
get salt for 63.455 rdl. uden at betale for det. Der forelå efter kommissio
nens opfattelse ingen kvittering for afslutningen af den handel hverken i
Rentekammeret eller Kancelliet. Muligvis blev Klingenberg udspurgt om
sagen på dette tidspunkt; det kan også være sket allerede i 1675 i forbin
delse med overtagelsen af de pantsatte norske godser til ejendom. I hvert
fald havde arvingerne én gang forklaret, at den sag var blevet afgjort i
1651.34 Nu blev salthandelskontrakten trukket frem som en egentlig selv
stændig revisionssag og konsortiet stillet til regnskab igen.35
Stillet over for salthandelssagen indvendte Klingenberg på Berns &
Marselis’ arvingers vegne, at revisionskommissionen ikke havde ret til at
behandle regnskaber, hvorpå der ikke var betalt med jordegods. Med an
dre ord har han og arvingerne haft kendskab til den instruks af 27. maj
1680, der gav befaling til kommissionen om at undersøge alle de perso
ners regnskaber, som havde fået jordegods udlagt som betaling for deres
fordringer i Frederik 3.s og Christian 5.s tid. I salthandelssagen var der
imidlertid ikke udlagt jordegods. Stillet over for den indvending henvend
te revisionskommissionen sig 13. oktober 1681 til kongen med anmod
ning om at måtte få skriftlig bemyndigelse til at behandle regnskaber,
hvorpå der ikke var givet jordegods i vederlag. Denne bemyndigelse fik
kommissionen den 22. oktober uden dog selv at kunne træffe endelig af
gørelse i sagen. Bemyndigelsen kom hurtigt, hvilket kun er en understreg
ning af, at der lå politisk vilje bag fremfærden i denne sag.
33. Lauridsen 1987, s. 44f.
34. RA, Rtk. 215.17-25 Diverse dokumenter vedr. partikulære personer, 22. marts 1679 Er
klæring fra Rentekammeret ang. Klingenberg og Berns’ arvinger.
35. RA, Rtk. 216.254, Afregninger IX.8, V (heri akterne i saltsagen); Lauridsen 1987, s. 193.
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Klingenberg var i en vanskelig position under forhandlingerne med re
visionskommissionen i 1681-82. Han lagde ud med, at han havde været
bortrejst i 1651, da den sag blev afsluttet, og derfor intet kendte til den.
Dermed lod kommissionen sig ikke nøje. Heller ikke kunne sagen betrag
tes som forældet, hvad Klingenberg plæderede for med henvisning til, at
der var gået 30 år. Der måtte dokumentation til, kommissionen lod sig
ikke spise af med udenomsforklaringer i en sag, hvor det drejede sig om
så store beløb.
Poul Klingenberg mødte frem for kommissionen med en række akter
fra 1640’erne og begyndelsen af 50’erne, sidstnævnte i form af en række
modkrav på et meget anseeligt beløb. Fremlæggelsen af disse mange og
omfattende og én gang afgivne modkrav er i sig selv et indicium for, at ar
vingerne har været klar over, at de ikke kunne fremlægge et entydigt do
kument, hvormed de kunne vinde i saltsagen, og det har næppe kun været
et spørgsmål om uorden i eller bortkomsten af et dokument i firmaarki
verne.36
Hvad de havde at lægge frem, var først og fremmest en kopi af et brev
af 16. december 1647 til Christian 4. om den skade, de havde lidt ved salt
handelen. Derpå skulle de den 29. december ved kongelig resolution gen
nem Corfitz Ulfeldts påtegning være blevet fritaget for kontraktens for
pligtelser. Dette ville Frederik 3. imidlertid ikke anerkende (idet Christian
4. på dette tidspunkt var dødssyg, og Ulfeldt disponerede efter forgodtbe
findende), og 29. oktober 1651 blev sagen taget op i en gruppe bestående
af rentemestrene Jørgen Rosenkrantz og Peder Vibe, øverste sekretær
Otte Krag og resident Henrik Willumsen Rosenvinge, som gennemgik
den med Leonhard Marselis som repræsentant for konsortiet.37 Det førte
den 31. oktober til opstilling af en liste i 13 punkter, som i penge opgjor
de den skade, som konsortiet mente at have lidt ved salthandelen. Blandt
skaderne var ophold af fem skibe i Spanien i en lang periode, fordi der var
mangel på salt, hvilket førte til både nyproviantering og ekstrabetaling af
mandskabet til et beløb af i alt 20.773 rdl. (pkt. 5). Ifølge kontrakten skul
le kongen have leveret skibe til konvoj, men da disse udeblev, lod konsor
tiet selv seks af sine største skibe bevæbne, hvilket i sig selv var en ekstra
udgift, men hertil kom, at de derefter rummede en trediedel mindre last.
På 15 rejser gav det en samlet ekstraudgift på 2.000 rdl. pr. rejse eller i alt
36. Johan Jørgensen har draget den morale af Henrik Müllers historie, at man skal have orden
i sit arkiv, og det havde Müller (Jørgensen 1966, s. 227). Ikke desto mindre tabte Müller
opgøret med administrationen, og det var efter min vurdering politisk betinget, og ikke
fordi Müller sad inde med de dårligste papirer.
37. Jf. RA, Da Kane, Sjællandske Tegneiser 20. oktober 1651.
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Poul Klingenbergs liv og karriere har rigeligt
af det stof, der skal til som grundlag for en
»historisk« roman eller en kulørt TV-serie.
Anknytningen til virkeligheden behøver i dis
se tilfælde kun være ganske spinkel eller
påtaget. Det leverede Harald Tandrup et ka
rakteristisk bevis på i romanen »Povl Klin
genbergs Datter« (1908), hvor det historiske
kendskab er så beskedent, at det end ikke om
fatter et opslag i Dansk biografisk Lexikon,
for med den knappe basalviden ville forfatte
ren i det mindste have vidst, at Povl Klingen
berg ikke fik en datter, som levede ud overden
tidlige barndom, Ja at han end ikke var gift så
tidligt i sit liv, at han havde en datter, som
kunne være giftefærdig, for slet ikke at tale
om at være forelsket, under svenskekrigene.
Alt var fri fantasi, og det er svært at begribe,
hvor den ringe inspiration er kommet fra i et
handlingsforløb uden kunstneriske kvaliteter.
Miljøtegningen og den indlagte dialog er som
venteligt anno 1908 og ikke 1658. »Povl Klin
genbergs Datter« er, som mangen »historisk«
romanfør og siden, med rette ikke gået over i
litteraturhistorien. Det er den mest banale
kærligheds- og røverhistorie, hvor historiske
personers navne kun er misbrugt.

HARALD TANDRUP

Povl Klingenbergs
DATTER

30.000 rdl. (pkt. 6). Talrige andre forsinkelser og mangel på salt til udskib
ning beløb sig ligeledes hver gang til titusindvis af rdl. Konsorterne be
regnede sig at have investeret ca. 80.000 rdl., og at de ikke havde fået dem
forrentet i seks år. Med en rente på bare 6% (7 og 8% bliver nævnt) gav
det i sig selv et tilgodehavende på 28.800 rdl. (pkt. 12). Der blev ikke la
vet en samlet opgørelse af disse krav (de var på 246.186 rdl. ifølge en tid
ligere indgivet beregning), idet de alle blev afvist med henvisning til den
indgåede kontrakt, som udtrykkeligt pålagde konsortiet alle udgifter og al
risiko, mens det til gengæld skulle betale for det modtagne salt. Parterne
stod stejlt over for hinanden og skiltes med uforrettet sag 15. november
1651.
Der skulle alligevel være kommet en afslutning på sagen, ifølge Berns’
& Marselis’ arvinger. Som bevis herfor fremlagde Klingenberg en kopi af
en kongelig befaling af 20. december 1651, der beordrede kommandant i
Glückstadt Johan Lübkes til at lade en underofficer og 20 mand konvoje-
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re 50.000 rdl. i rede penge, som konsortiet havde lovet at levere til Kieler
omslag 1652. De skulle være en del af de i alt 65.000 rdl. til Kieler omslag
1652, hvormed Frederik 3. skulle have ladet alle videre krav i saltsagen
falde. Hertil bemærkede revisionskommissionen, at kontrakten af 1642
slet ikke er nævnt i denne sammenhæng, og at der tilbage stod, at der var
blevet leveret salt til konsortiet, som kongen ingen penge havde fået for.
Klingenberg kunne ikke skriftligt bevise, at der var betalt 65.000 rdl. for
det modtagne salt.
Fremlæggelsen af kopien af ordren til kommandanten i Glückstadt vi
ser, hvor svagt et dokumentationsmateriale han havde at procedere med.
Den kunne aldrig erstatte en egentlig skriftlig kvittering. Den mundtlige
forklaring kunne ikke alene gøre det. Af indtægtssiden i Kieler-omslagsregnskabet 1652 fremgår det, at A.B. Berns og Leonhard Marselis har le
veret de knapt 65.000 rdl. fordelt på 50.000 rdl. og 14.730 rdl., ligesom
udgiften til eskorten på 49 rdl. er bogført.38 Lige netop udgiften til eskor
ten kan tale til fordel for Klingenbergs udlægning af sagen, idet det var en
udgiftstype, der ellers ikke forekommer i Kieler-omslagsregnskabet. Der
til kommer, at de knapt 65.000 rdl., der blev leveret til omslaget 1652,
ikke senere optræder som en kongelig gældspost ved omslaget. I 1653 og
følgende år er kun opført de lån, som konsortiet i øvrigt havde ydet. Der
er under alle omstændigheder noget specielt ved denne indbetaling til om
slaget, der ikke siden blev betalt rente af. Det har ved en gennemgang af
alle Berns & Marselis’ øvrige afregninger ikke været muligt at finde frem
til dokumentation for, at de 65.000 rdl. kun var et lån, der skulle tilbage
betales. Heller ikke er fundet vidnesbyrd om, at de blev godtgjort konsor
tiet på anden måde. Det er måske ikke så mærkeligt. Revisionskommissio
nen har mindst haft det samme materiale til rådighed og har selv lagt det
meste af det til rette, som forefindes i dag.
Parterne kunne ikke mødes, Klingenberg holdt ved sit på arvingernes
og egne vegne, og de kunne heller ikke nå et forlig, selv om kommissio
nen lagde op til det. Sagen gik derfor til doms. I første omgang blev det
22. april 1682 til en revisionsdom, der gik arvingerne imod. De appellere
de imidlertid, og sagen gik videre ved en højere instans, admiralitetsret
ten. Mens sagen blev forberedt der, skrev Klingenberg til Frederik Ahlefeldt og bønfaldt ham om at befordre en ændring i sagen. Han ville helst
være fri for denne maner med at føre proces, men kunne det ikke være an
det, måtte han gøre det for at undgå en stor uretfærdighed. Sønnen og han

38. RA, Reviderede civile regnskaber, Kieler omslagsregnskab 1652, udgift bilag 38.
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ville procedere videre og havde opstillet en supplikation med kopi sendt
til rentemester Peter Brandt. Hvor nødigt han end selv ville procedere,
blev han nødt til det, da han ikke havde kunnet få en prokurator.39 Hen
vendelsen til Ahlefeldt var uden virkning.
Der faldt endelig dom i admiralitetet 5. februar 1683. Under sagen bad
Klingenberg om fremlæggelse af et dokument fra 1651 med rentemester
Vibes hånd, der kunne bevise arvingernes påstand. Det dokument frem
kom ikke. Dommen kom til at lyde på et kongeligt tilgodehavende på
210.393 rdl., nemlig foruden beløbet for det afhentede salt og de penge,
der skulle være betalt til kongelige diplomater ifølge kontrakten, rente
heraf til 1683. Herfra blev trukket et mindre beløb, som blev anerkendt
var betalt til Henrik Willumsen Rosenvinge. Med rente til 1683 løb det op
til 26.167 rdl. Restsummen på 184.224 rdl. skulle konsortiets arvinger ud
rede inden 8 uger.40
Mens Klingenberg afventede eksekveringen af admiralitetsdommen, lå
han ikke på den lade side. Han fandt det nu på sin plads at lade sønnen
Poul Klingenberg få udbetalt arven efter sin mor og hendes familie. De
forskellige arveparter bragte sønnens tilgodehavende op på 134.024 rdl.
Herfor lod Klingenberg 7. april 1683 alle sine godser i Jylland overføre til
sønnen som betaling. Det vil sige Højris, Ørum, Bustrup og Mariager for
i alt 172.471 rdl. Differencen mellem de to beløb blev på det tidspunkt
ikke forhandlet med sønnen. Det skulle gå hurtigt.
Tidspunktet for denne godsoverdragelse mellem far og søn var ikke
tilfældig. Eksekveringen af admiralitetsdommen fra februar 1683 stod
lige for, og den ældre Klingenberg har rimeligvis forsøgt at undgå, at
der kunne gøres udlæg i ejendomme, som nu var sønnens og ikke hans
egne.
Dette må ses på baggrund af, at det ikke lod sig gøre at betale det iføl
ge dommen skyldige i rede penge. Kongemagten var i lange tider selv
ikke i stand til at udrede så stor en kontant sum og kunne langt mindre
vente det af undersåtterne, selv ikke de rigeste. Rigdommen var bundet i
jord. Derfor var det også godserne, der blev gjort udlæg i i dette tilfælde.
Da de 8 uger var forløbet uden betaling, fik generalfiskal Jens Clausen 26.
maj ordre til at søge oplysning på Rentekammeret om, hvad Berns &
Marselis’ arvinger havde fået af krongods, for at han deri kunne søge be-

39. RA, Privatarkiver, Klingenberg til Frederik Ahlefeldt 25. august 1682.
40. RA, Rtk. 2215.34 Kommissionsakter vedk. udlæg til kongen på Møn hos Gabriel Marselis
og A.B. Berns’ arvinger. Kommission af 27. november 1683; heri kopi af admiralitets
dommen.
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taling for de afsagte domme. Rentekammeret gav anvisning på Klingen
bergs gods Hanerau og det til Regitze Sophie Vind på Møn pantsatte gods
som det, der skulle dække dommens krav. Begge godser var værdisat til
omkring 100.000 rdl. Klingenberg havde i første omgang held med at hol
de sønnens arv ude af saltsagen. Mindre belejligt for Klingenberg var det
dog, at kronen udså sig Hanerau til betaling i stedet.
Geninddragelsen af det tidligere krongods blev fordelt ligeligt på Berns
& Marselis’ arvinger. Det var i sig selv et hårdt slag for Klingenberg, da
han havde påtaget sig en hovedforpligtelse på Berns’ arvingers vegne i
1679. Dette må han have set i øjnene allerede, da han procederede sagen
med kommissionen og med den manglende dokumentation for arvinger
nes synspunkter kunnet forudse, at saltsagen ville blive tabt. Havde han
derfor håbet på at få sagen forhalet for at udsætte de uundgåelige konse
kvenser, kan det kun siges til en vis grad og i begrænset omfang at være
lykkedes ham. Kun knapt et år gik der fra den første dom til den endelige
afgørelse faldt. Nu stod vitale interesser på spil.
Den korte frist til at skaffe pengene kan være grunden til, at fiskalen
fordelte beløbet ligeligt på Berns & Marselis’ arvinger. Det viser i hvert
fald, at kongens repræsentanter havde den opfattelse, at det var på den
måde, at dommen skulle og kunne fuldbyrdes effektivt. Klingenberg kan
have vidst bedre uden at gøre noget, og på ét punkt vidste han i hvert fald
bedre (om Haneraus stilling, jf. nedenfor). Atter kan grunden være den
enkle at vinde tid og at holde på godset længst muligt. Det vil samtidigt
sige at holde kreditorer hen og lade gældsforpligtelser vente, mens der
blev søgt råd og udveje.
Klingenberg havde tilsyneladende ikke kendt omstændighederne om
kring afslutningen af saltsagen i 1651, han var bortrejst på det tidspunkt,
men han skulle straks efter opvise en endnu større uvidenhed, og det om
nogle helt centrale forhold i det for længst opløste konsortium mellem
Berns & Marselis i Hamborg og Gabriel Marselis i Amsterdam. Uviden
heden kan have været reel, det lader sig ikke afgøre, Klingenberg var end
nu kun en betroet bogholder, da pågældende disposition med hensyn til
salthandelen blev foretaget. Var den reel, så har han fået sig en virkelig
stor og ubehagelig overraskelse, da Marselis’ arvinger fremlagde en sær
kontrakt mellem Albert Baltser Berns og Gabriel Marselis. Ifølge den var
de interessenter i salthandelen med henholdsvis 5/6 og 1/6. Klingenberg
måtte lade, som om han ikke kendte den aftale, for ellers skulle han have
gjort opmærksom på det straks, da admiralitetsdommen var faldet. I ste
det måtte Gabriel Marselis’ arving, baron Giildencrones enke Regitze
Sophie Vind, 2. juni 1683 gøre indsigelse over for kronen over den måde,
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hvorpå admiralitetsdommens krav blev fordelt på.41 Hun var ikke til sinds
at lade den gren af familien betale det halve gilde.
Situationens alvor var nu gradvis ved at gå op for Klingenberg, men
netop kun det, for endnu havde han ikke indset, at der ingen vej var tilba
ge. På ny skrev han til Frederik Ahlefeldt, og denne gang var tonen noget
mere desperat. Han bad 1. juni Ahlefeldt bede kongen om retfærdighed i
saltsagen. »Gott weist wo von mein Hertz ich bekiimmert bin«. Hvis man
mod al ret ville tage hans godser, så han ikke kunne betale sine kreditorer,
så måtte man hellere tage hans liv.42 Dagen efter indsendte baronesse
Vind sin indsigelse over fordelingen af domsbyrden. Nu måtte der hand
les. Den 14. juni 1683 tilbød Klingenberg at købe kongens fordring straks
i anledning af salthandelen for 60.000 rdl. Det ville ikke give dækning for
de påløbne renter, men omtrent dække betalingen for det modtagne salt.
Han stillede dog som betingelse, at de andre arvinger efterfølgende bidrog
med deres andel i forhold til særaftalen og betalte ham og sønnen. Tilbu
det måtte ikke opfattes som en erkendelse af skyld. Klingenberg stod end
videre fast på, at Hanerau var hans personlige ejendom, som han ikke ale
ne havde givet 100.000 rdl. for, men yderligere investeret 20.000 rdl. i.
Det var ikke en arv efter Berns. Derfor kunne der ikke gøres udlæg i det
gods. Salthandelen fastholdt han kun at have 1/16 andel i som parthaver
og arving efter Berns & Marselis.43
Klingenbergs tilbud var kun på en trediedel af den erstatning, som ad
miralitetsdommen tilsagde kronen. Forslaget blev heller ikke modtaget.
Kongen lod de processer og stridigheder, som Klingenberg omtalte i sit
andragende, og som han på grund af kreditten så gerne ville være fri for, gå
sin gang. Tilbudet er imidlertid interessant som udtryk for, at Klingenberg
endnu havde troet, at der var noget at handle med i den sag, og at han kun
ne købe sig ud af dens fulde konsekvenser efter, at den var på vej til ret
ten. For ham var sagen og processen stadig i sin substans politisk. Endvi
dere var hans påstand om, at Hanerau var hans gods og ikke Berns’ arvin
gers, rigtig nok i den forstand, at den ikke var tilgået ham direkte ved arv,
men formelt var han en af arvingerne, der tilmed havde bundet sig spe
cielt med en arveforpligtelse efter Berns, hvorfor denne forpligtelse måtte
omfatte alle hans aktiver og besiddelser uanset, hvordan han var kommet
til dem. Her er tale om et eksempel på, at han med tvivlsomme argumen41. RA,
juni
42. RA,
43. RA,
bud

Da Kane, Sjællandske Tegneiser 1683, nr. 278, indlæg af fru Vind med ansøgning 2.
1683.
Privatarkiver, Frederik Ahlefeldt, brev af 1. juni 1683.
Da Kane, Sjællandske Tegneiser 1683, nr. 278, indlæg af Poul Klingenberg med til
14. juni 1683.
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ter prøvede på at holde på aktiverne. Med Wandsbeck-aftalen fra 1679 in
mente udtalte han sig mod bedre vidende. Det var et led i det juridiske
tovtrækkeri, ikke en forbrydelse i sig selv. På det punkt havde han tilmed
et vist »held« med sig, idet kravet på Hanerau blev frafaldet på 40.000 rdl.
nær, og udlæg for resten i stedet skulle i stedet gøres i det til sønnen over
dragne gods. Med de 40.000 rdl.s krav på Hanerau var der andre planer.
Højesteret fik af baronesse Vind sagen om fordelingen af ansvaret for
saltsagen indbragt. På ny var Klingenberg bragt i defensiven, men han lod
retssagen køre, hvad enten han havde været i god tro eller ej. Der blev
ikke noget af at ordne sagen som et internt anliggende mellem arvingerne
efter de tidligere interessenter i konsortiet. Nu drejede det sig om at ud
skyde en truende ruin længst muligt.

»Det ser slet udfor Klingenberg«
Sådan skrev Leonora Christina i marts 1684 i et brev til den yngre Otto
Sperling.44 Deri havde hun ret, og mere end hun kunne ane. Nok førte
Klingenberg flere processer, men den største trussel kom alligevel fra den
gamle saltsag. Deri var den største sum på spil. Den sag gik imidlertid sin
gang over længere tid.
Imens lod de andre interessenter i Klingenbergs aktiver ham naturligvis
ikke i ro. Først og fremmest tog administrationen offensiven over for den
tidligere storkreditor. Træet var rystet, nu skulle frugten falde. Klingen
berg var i besiddelse af et kongeligt privilegium, som kronen tragtede ef
ter at få tilbage. Postvæsenet var så herlig og indbringende en indretning,
at den meget vel kunne fornøje kongens allernærmeste. Der blev som led
i effektueringen af admiralitetsdommen fra februar 1683 stilet mod at
presse Klingenberg ud af postforretningen. Han stod i udgangspositionen
svagt, da han var ene om at bære Berns’ arvingers forpligtelser. Peder
Lerche og Erik Rodsteen fik i forlængelse af ovenstående ordre om at
gøre udlæg hos ham for 100.000 rdl. i det udlagte jordegods i Mariager og
Ørum Klosters amter på nær 40.000 rdl., som kronen på anden måde ville
søge dækning for.45 Når der blev stoppet ved de 40.000 rdl., var det, fordi
det netop var det beløb, som han i 1678 havde lånt til kronen kontant på
særlige betingelser, der blandt andet skulle sikre ham at beholde postpri44. S. Birket Smith: »Leonora Christina (Ulfeldt)s Selvbiografi«, Danske Samlinger, 2. rk. I,
1871-72, s. 225.
45. RA, Da Kane, Jydske Tegneiser 1683, fol. 188; Olsen 1889, s. 115.
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vilegiet. Det var en udtrykkelig del af kontrakten, at lånet skulle betales
tilbage kontant. Administrationens hensigt var nu at få ham til at opgive
kontantkravet mod, at der ikke blev foretaget yderligere udlæg i hans god
ser. Det var Klingenberg i første omgang ikke indstillet på at lade sig pres
se til. Han vidste meget vel, at 40.000 rdl. i kontanter ville kronen kun
nødigt og med stort besvær rejse. Derfor havde han netop anvendt den
klausul i 1678.
Imidlertid valgte administrationen at sætte trumf på ved at gøre udlæg
for de resterende 40.000 rdl. af kravet ifølge admiralitetsdommen i Hanerau
gods.46 Det ramte Klingenberg på et ømt punkt. Modsat hvad der var
tilfældet ved de nævnte jyske godser, havde han investeret i Hanerau, og
det var efter al sandsynlighed mere værdifuldt for ham. I hvert fald tvang
dette træk ham til forhandlingsbordet. Der blev nedsat en kommission be
stående af grev Conrad Reventlow, gehejmeråd Vibe og overrentemester
Brandt, som forhandlede med Klingenberg og opstillede en beregning
over parternes gensidige fordringer pr. 1. januar 1685. Herved blev kro
nens krav opgjort til 57.473 rdl., bestående af andelen i Hanerau på
40.000 rdl., rente heraf i et år 1.600 rdl., rente af postvæsenet fra 16. juli
1683 på 9.000 rdl. og andre fordringer på i alt 6.873 rdl.47 Af disse poster
er kun de 9.000 rdl.s rente for postvæsenet i halvandet år af interesse, idet
de er et vidnesbyrd om, at der på et tidspunkt er blevet pålagt Klingenberg
en ændring i privilegievilkårene, da han har måttet begynde at betale
6.000 rdl. om året for at nyde det. Hvornår denne ændring er indtrådt, er
uopklaret, men det er sket engang efter 1678.48
Klingenbergs modkrav blev opgjort til i alt 55.600 rdl. Foruden de
40.000 rdl. var det rente heraf fra juli 1678 til 1. januar 1685 på 15.600
rdl. Der var altså en mindre difference i kronens favør. Imidlertid god
kendte Klingenberg ikke opgørelsens rigtighed, idet han igen afviste en
del fordringer som vedrørende Berns & Marselis’ arvinger og ikke ham
personligt. Yderligere gjorde han opmærksom på, at der i hans bestalling
som generalpostmester var indføjet en passus, som tilsagde, at en af hans

46. RA, Da Kane, Sjællandske Register 1685, fol. 312; Rtk., Rentekam. resol, protokol 8, fol.
68; Olsen 1889, s. 116.
47. RA, Rtk. 216.199, Afregninger III. Borgerlige civile embedsmænd 62. Poul Klingenberg.
Klingenberg korresponderede med en af forhandlerne, Conrad Reventlow, og fortalte ham
i et brev, dateret København 15. maj 1684, at han havde haft til hensigt at tage over Lol
land til Holsten samme uge, men var blevet forhindret af »meines sehens krankheit« (RA,
Privatarkiver, Conrad Reventlow, anførte dato).
48. Olsen 1889, s. 116 note 2; Madsen 1991, s. 412 note 82 har ikke kunnet nå videre i dette
spørgsmål.
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arvinger, som måtte være i stand til det, ville være at foretrække frem for
andre ved bortgivelsen af postvæsenet.
Klingenberg har allersenest under disse forhandlinger i begyndelsen af
1685 været klar over, at det handlede om, at han skulle afgive postvæse
net. Sandsynligvis har det stået ham klart allerede i efteråret 1683, da han
erfarede, at der blev trukket 40.000 rdl. ud af godsudlægget hos ham til
særlig forhandling. Nu havde han haft tid til at affinde sig med det og mu
ligvis sikret sig andre mundtlige løfter. Der er nemlig intet, der tyder på,
at kronen var ude på at ødelægge ham. Han tilbød at afgøre det forelig
gende mellemværende ved, at han indløste kronens anpart i Hanerau på
de 40.000 rdl. ved at afstå postvæsenet. Endvidere at den, som overtog
det, skulle være forpligtet til at betale ham renten af lånet fra juli 1678 til
juli 1683 med 12.000 rdl. kontant på en gang, eller i afdrag eller ved at
lade ham beholde postvæsenet endnu nogle år.49
Det forslag blev straks accepteret, og allerede 12. marts 1685 konfir
merede kongen en kontrakt med sønnen Christian Gyldenløve om overta
gelse af postvæsenet tilbage fra 1. januar.50 Dermed var det mål nået, som
længe havde været sat. Klingenberg fik også sin betaling for postvæsenet,
og han fik tilbuddet om at fortsætte som postbestyrer under den nye ejer
mod at betale en årlig afgift på 9.500 rdl. Han sagde nej tak.51
Afviklingen af forpligtelserne med Klingenberg var imidlertid ikke
overstået. Den 31. maj 1685 udgik et reskript til Kammerkollegiet, hvoraf
det fremgår, at Klingenberg havde indleveret forskellige krav, blandt an
det for udlagte penge til det bremiske gesandtskab for 24.308 rdl., udlæg
for postvæsenets indrettelse og tilgodehavende admiralitetsgage gennem
mange år. Da Klingenberg havde afstået postvæsenet og havde accepteret
at få jordegods i Hanerau i stedet for rede penge (»da det dog ikke saa
nøjagtig som rede Penge kunde anses«), bevilgede kongen, at Klingen
berg fik det gods tilbage i Ørum og Mariager Kloster, som tidligere var
blevet inddraget som følge af saltsagen. Endvidere fik han noget forpagtet
gods i Vestervig til ejendom m.m. for et tilgodehavende ved Kieler om
slag på ca. 10.000 rdl.52
Der var sandelig vist ham en sær kongelig nåde, og det var ikke gjort
hermed. Kongen havde ganske vist ladet Klingenberg fravriste postvæse
net, som ubetvivleligt har været en rigtig god forretning, der gav løbende
kontante indtægter på over 10.000 rdl. årligt, men da det først var sket, var
49.
50.
51.
52.

Olsen 1889, s. 116f.
RA, Da Kane, Sjællandske Register 1685, fol. 821; Olsen 1889, s. 118.
Madsen 1991, s. 288.
Olsen 1889, s. 118f.
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kongen villig til at lade godsejeren Klingenberg fortsætte som hidtil.
Klingenberg blev således eftergivet 3.570 rdl., som han stadig var skyldig
efter revisionsundersøgelserne. Den 22. august 1685 fik Klingenberg
også udstedt generalkvittering for sig og sønnen.53 For kongens part skul
le saltsagen ikke i sig selv blive anledning til Klingenbergs konkurs. Det
var markeret. Træet skulle rystes, men ikke fældes.
I saltsagen faldt der først dom ved Højesteret 18. november 1685, godt
og vel to år efter, at admiralitetsdommen blev søgt effektueret. Herved
blev Regitze Sophie Vind tilkendt et beløb på 62.825 rdl., eller med renter
og sagsomkostninger i alt 75.933 rdl. hos Berns’ arvinger.54 Dette beløb
måtte Klingenberg udrede, og han måtte gøre det alene som garant for alle
Berns’ arvinger.
Direkte foranlediget af dommen fik Klingenberg og søn travlt med at få
afgjort deres mellemværende. Det kan alene være sønnen, nu godt 25 år
gammel, der har ønsket at få sikret sin mødrenearv, men lige så interesse
ret kan Klingenberg selv have været i at få kongelig konfirmation på en
likvidation, der sikrede visse ejendomme for slægten. Hvordan forholdet i
øvrigt har været mellem far og søn, får stå hen. I hvert fald kan sønnen
næppe have jublet over, at Klingenberg havde påtaget sig forpligtelserne
på alle Berns’ arvingers vegne. Det kom til at koste dem begge dyrt. For
Klingenberg kan skiftet dog også have været særdeles ubelejligt, da det
ville skubbe til et i forvejen hældende læs. Det ville yderligere mindske
hans kreditværdighed. Nu var der ingen vej tilbage.
Afståelsen af postvæsenet havde allerede givet vanskeligheder. Albert
Gyldensparre havde ydet Klingenberg et lån på godt 8.000 rdl. med sik
kerhed i postvæsenet. Nu var det pant blevet afstået uden Gyldensparres
vidende, og han anmodede derfor i december 1685 kongen om, at Klin
genberg måtte blive beordret at give ham et andet pant.55 Henvendelsen er
bemærkelsesværdig ved, at det på ny var et familieanliggende, som skul
le afgøres ved omverdenens hjælp. Gyldensparre var gift med en datter af
Klingenbergs søster Elisabeth, og han og Klingenberg havde tidligere la
vet forretninger sammen. Det punkt var nået, hvor Klingenberg ikke ville
eller kunne svare for sine forpligtelser hurtigt nok, og henholdende skri
velser heller ikke gjorde det. For Gyldensparre må nyheden om højeste
retsdommen have været det, der for alvor fik alarmklokken til at lyde.
Kongen reagerede på henvendelsen ved at indsætte Gyldensparre og ad53. Christiansen 1902-04, s. 113.
54. Edvard Holm: Danmark-Norges indre Historie under Enevælden fra 1660 til 1720, 2,
1886, rettelser og tilføjelser, s. 81; Olsen 1889, s. 120; Lauridsen 1987, s. 193f.
55. Olsen 1889, s. 121.
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miral Chr. Bjelke som sine repræsentanter ved likvidationsforhandlinger
ne mellem Klingenberg og søn. Det ville både sikre Gyldensparre indsigt
i Klingenbergs økonomiske forhold og give ham mulighed for at sikre de
8.000 rdl. Det var en almindelig administrativ praksis under den tidlige
enevælde.
Til brug ved skifteforretningen udarbejdede Klingenberg et formynder
regnskab, der sammen med de øvrige dokumenter i sagen giver en sjæl
den mulighed for at få en økonomisk status over hovedparten af hans for
hold, især omkring godsbesiddelserne og de behæftelser, de var forbundet
med.
Poul Klingenberg d.y. havde som omtalt efter sin mor og hendes familie
meget betydelige beløb til arv. For det første den medgift på 40.000 rdl.,
hun bragte ind i ægteskabet i 1654. For det andet andel i arven efter bedste
moderen Elisabeth Berns. Hun døde i 1664 og havde testamentarisk be
stemt, at den unge Klingenberg skulle arve en femtedel af formuen på
350.000 rdl., altså 70.000 rdl., men forskellig gæld bragte beløbet ned på
52.000 rdl., for dog i 1668 at øges med 2.050 rdl. Samme år arvede den
unge Klingenberg efter mosteren Cornelia Berns gods for 21.158 rdl. i
blandt andet Mariager. Det blev i 1672 forøget med 17.815 rdl. som arve
lod efter morbroderen Albert Baltser Berns. Disse forskellige arveparter
bragte sønnens tilgodehavende efter moderen op på 134.024 rdl. Herfor
havde Klingenberg d.æ. 1683 som omtalt overført godserne i Jylland til
sønnen som betaling for i alt 172.471 rdl. Derfra var gået 76.804 rdl. til be
taling for salthandelsdommen. For at dække sønnens tilgodehavende hav
de Klingenberg igen indløst de jyske godser til ham for 39.139 rdl., så søn
nen i sidste ende havde modtaget 1.216 rdl. mere, end der tilkom ham.56
Det så umiddelbart meget smukt ud. De overdragne godser var alle
uden gældsforpligtelser. Værd at bemærke er det, at Klingenberg i likvi
dationen med sønnen holdt ham skadesløs for admiralitetsdommen fra fe
bruar 1683. Sønnen var lige så vel som Klingenberg selv blandt de bernske arvinger, der skulle dække omkostningerne ved dommen. Sønnens
forpligtelser havde Klingenberg ikke overtaget i 1679 eller senere. Allige
vel lod han ikke sønnen betale en del af dommens omkostninger. Det sy
nes at have været en bevidst bestræbelse fra det øjeblik, dommen forelå.
Den hastige overførsel af de jyske godser i sønnens navn i april 1683 pe
ger i samme retning.
Imidlertid undgik sønnen i sidste ende ikke at bruge en del af sin
mødrene arv til dækning af kravene i saltsagen. Det var netop det, som
56. RA, Da Kane, Sjællandske Register 20. februar 1686.
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krævede de to kongelige repræsentanters medvirken. Højesteretsdommen
til fordel for Regitze Sophie Vind indebar, at Klingenberg måtte afstå
godserne Alstrup og Tostrup på Lolland til hende. Dem havde han imid
lertid haft pantsat til Albert Gyldensparre og hans myndling Poul Eggers
for 30.000 rdl. Nu sad Gyldensparre med ved bordet og ville have
dækning for både dette udestående og for de 8.000 rdl., som han tidligere
havde haft pant i postvæsenet for. Det fik han på den måde, at Poul Klin
genberg d.y. overførte 38.115 rdl. i Hanerau med al ret og prioritet til
Gyldensparre og Eggers.57 Til gengæld måtte Klingenberg afstå Ørum
gods til sønnen.
Under forhandlingerne blev det blandt andet gjort gældende, at Poul
Klingenberg ikke havde beregnet indkomst af godserne og rente af de rede
penge, men i stedet gav sønnen den fulde medgift, som hans mor havde
fået. Endvidere at Klingenberg ikke havde beregnet sig noget for sønnens
opdragelse og udenlandsrejse. Sønnen erklærede sig indforstået hermed,
men dog ville han af hensyn til sine efterkommere have indføjet i likvida
tionen, at madame van de Wiele blev frikendt for at betale en andel i salt
handelssagen på grund af faderens forpligtelse.58 Dermed blev sønnens
utilfredshed på et vigtigt punkt markeret, og kommissionen kunne slutte sit
arbejde. Likvidationen blev konfirmeret af kongen 20. februar 1686.
April 1686 blev udlæggene i Klingenbergs godser som følge af højeste
retsdommen effektueret. Han afgav til Regitze Sophie Vind for de godt
75.000 rdl. godserne Ålstrup, Tostrup og Bustrup, dertil Mariager gods og
tiende og strøgods i Dronningborg og Havreballe amter.59 Derefter havde
han kun Hanerau gods tilbage. Tilmed var heri en gældspost på omkring
40% af godsets værdi. 1686 var Klingenberg færdig som storgodsejer.
Med det fuldstændig amputerede og gældstyngede tilbageværende
gods kan det ikke overraske, at Klingenberg øjeblikkelig kom ud i bety
delige økonomiske vanskeligheder. Alle krav på ham kunne nu kun søges
dækket gennem Hanerau. Et kongebrev af 27. august 1687 opfordrede
Regeringskancelliet i Glückstadt til at formå hans kreditorer til at vise tål
modighed, da han ikke kunne få så meget for sit holstenske gods, at han
kunne betale dem.60 Havde Klingenberg siden 1683 som godsejer levet på
57. Prioriteten på 38.115 rdl. havde fra 1664 været specificeret som Poul Klingenberg d.y.s an
del i Hanerau.
58. Poul Klingenberg d.æ. og d.y. skrev til kongen om hende 16. marts 1686, rentemestrene af
gav deres indstilling 7. april, og kongen konfirmerede 13. april, at man afventede en igang
værende proces (Poul Klingenbergs privatarkiv, Jarlsberg).
59. RA, Da Kane, Sjællandske Register 1686, fol. 531-639; Olsen 1889, s. 120.
60. RA, TKIA, Inländische Registratur 1687-88, fol. 202; Olsen 1889, s. 122.
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Højris gods på Mors var i familien Klingenbergs eje fra 1670 til 1755, da Poul Klingenberg
d.y.s enke Ulrikke Augusta von Speckhan solgte godset til konferensråd, amtmand Frederik
Hauch. Siden har ejerskabet skiftet jævnligt med en særlig turbulent periode i 1920’erne. Den
gamle hovedbygning fra 1500-tallet forsvandt i midten af 1800-tallet og blev erstattet af byg
ninger i nygotisk stil. Heller ikke den af Poul Klingenberg anlagte have er der meget tilbage
af. I 1990’ erne står bygningerne tomme og i forfald. Til gengæld er de helt i Poul Klingen
bergs ånd mod betaling åbne for besøgende, der med den tilstrækkelige historiske bagage og
forestillingsevne kan skrue sig tilbage til den tid, hvor Klingenberg her tilbragte sin sidste
sommer. (Foto: Højriis Slot & Gods).

lånt tid, var det fra 1686 på kredit. Tid havde han til gengæld fået mere af.
Der var ikke længere en stor forretning at administrere. Han genoptog
blandt andet den havedagbog på Hanerau, han havde opgivet at føre i
Hamborg i 1663.1 april 1688 søgte han om tilladelse til at sælge Hanerau,
hvilket ikke førte til noget. I stedet så han sig nødsaget til at skrive klad
den til en konkursbegæring 21. september 1689,61 umiddelbart før han i
de første dage af oktober i Kiel indskibede sig med gods og planter for at
sejle til sønnen på Højris på Mors. Da han satte foden på sønnens jord, var
61. Annie Christensen: The Klingenberg Garden Day-Book 1659-1722, 1997, s. 40.
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han reelt personligt konkurs. Officielt var det fra begyndelsen af 1690.
Kronen overtog Hanerau.62

Konklusion: 1 en have på Mors
Poul Klingenberg var i 1690 kommet til vejs ende. Han tilbragte sine sid
ste måneder med at arbejde i haven på Højris. Den var anlagt af ham selv,
og haver og planter havde en stor del af hans liv været ham en kær inter
esse. Her videreførte han den havedagbog, han var begyndt på igen på
Hanerau i 1687. Desværre røber dagbogens optegnelser ikke noget om
hans sindstilstand. Var det en skuffet mand, følte han sig selv mislykket,
ramt af uretfærdighed? Hvordan var forholdet til sønnen, den søn som til
det sidste mente, at han ikke havde fået hele sin mødrene arv?63 Overveje
de han den skæbne, der til sidst gjorde hans rigdom og samfundsposition
helt afhængig af et eneste stykke papir, som skulle være affærdiget i slut
ningen af 1651, men ikke var til at finde? Eller vidste han bedre?
I efteråret 1690 døde Klingenberg. Han blev begravet 11. oktober på
Ljørslev kirkegård. Sønnen gjorde ikke nogen stads af ham, og han ved
gik ikke arv og gæld, men lod de kongelige skiftekommissærer medtage
Klingenbergs papirer. Disse har ikke ladet sig genfinde, så facit i hans
konkurs forbliver os ubekendt.64 Trods det lader den relativt minutiøse
gennemgang af hans større økonomiske transaktioner det billede tilbage,
at det ikke var spekulation, misligheder eller uærlige transaktioner, der
bragte ham til fald. Heller ikke dårlige landbrugskonjunkturer, som resul
terede i for ringe forrentning af godserne. Klingenberg havde med de
mangeårige store kontante indtægter af postvæsenet bevaret en økono
misk bevægelighed, som adskillige af de øvrige fordums storkreditorer
havde mistet. Hele hans rigdom var ikke bundet til jord frem til 1685.
62. RA, TKIA, Inländische Registratur 1689-90, fol. 86, 98, 234, 338, 364; smst., Patenten
1689-90, fol. 208; Olsen 1889, s. 122.
63. RA, DA Kane, Sjællandske Tegneiser 1690, fol. 319; Olsen 1889, s. 122.
64. Hans sager med fjernere slægtninge og andre er ikke forfulgt her. Gælden til Gyldensparre
og Poul Eggers er vist identisk med det krav fra familien Paulli, der skal have været på
35.000 rdl. og omtales i et brev fra Leonora Christina til Otto Sperling d.y. 1684 (Birket
Smith 1871-72, s. 225). Med Christoffer Gabels enke havde han 1682 en sag, hvor han
blev dømt til at betale 1.000 rdl. med rente (Akter i Poul Klingenbergs arkiv, Jarlsberg).
Regeringsråd Marquard Gude førte 1684 en proces mod ham ved Regeringskanceiliet i
Glückstadt for 7.000 rdl. Klingenberg nægtede andel i gælden, men henviste til A.B.
Berns’ arvinger og fru van de Wiele, der ville betale, men bad om udsættelse, indtil hendes
hus og have i Hamborg kunne gøres i penge (Klingenberg til Frederik Ahlefeldt 28. januar
1684, RA, Privatarkiver, Frederik Ahlefeldt).
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Dertil kom de meget betydelige arveparter efter hustruen, der gav mere
gods at kapitalisere og disponere over i 1660’erne og 70’erne. Konkursen
var i stedet en kombination af politiske konjunkturer og forretningsdispo 
sitioner, som han ingen indflydelse havde på og muligvis heller ikke på
forhånd havde haft det fulde kendskab til.
Det lader sig fastslå, at hovedparten af hans godser endnu i 1683 var
gældfri. Kun gældfriheden tillod ham at overføre store værdier til sønnen
1683-85 foruden naturligvis kongelig gunst. Havde godserne være behæf
tet med gældsforpligtelser, ville hans konkurs været fulgt umiddelbart, da
han skulle sikre sønnen hans arv. Da først lavinen begyndte at rulle med
den første admiralitetsdom, søgte han ikke først og fremmest at redde sin
personlige økonomi, men overførte resolut store værdier til sønnen og
søgte i øvrigt at friholde sønnen for at betale en andel i dommene. Han
ville så vidt muligt selv bære hele byrden af saltsagen, når det ikke kunne
lade sig gøre at få den fjernere del af familien til at gøre det. Hans dispo
sitioner omkring godsernes afvikling synes ikke præget af spekulation.
Det kan f.eks. ikke lægges ham til last som et udslag af uhæderlighed,
som Fr. Olsen har gjort det,65 at Gyldensparre mistede sit pant i postvæse
net. Klingenberg blev tvunget til at afstå det. Ligeså var det med pantet i
Ålestrup og Tostrup godser. Klingenberg blev tvunget til at afgive dem og
havde ikke spekuleret i at snyde panthaverne.
Hvis ikke saltsagen var kommet frem, og her tages der ikke endelig
stilling til, om den var konstrueret af administrationen eller reel nok, det
tillader materialet ikke,66 var Poul Klingenberg ikke gået konkurs. Selv
admiralitetsdommen fra februar 1683 kunne han være kommet økono
misk over. Det var udsigten til højesteretsdommen i sagen med Marselis’
arvinger oven i, der beseglede hans økonomiske fremtidsmuligheder. Da
det stod ham klart, blev flest mulige værdier overført på sønnen. Kun
Hanerau søgte han at holde på til det sidste. Det var meget betydelige
værdier, Poul Klingenberg d.y. kom i besiddelse af, et godskompleks på
langt over 7.000 td. htk.67 Det kunne måske have været nær det dobbelte,
hvis ikke et vist stykke papir med rentemester Vibes hånd var forsvundet.
Kan hænde Poul Klingenberg i sine yngre dage har været en »lykkerid
der«. Det krævede noget ekstra for en borgerlig at komme frem i et adels65. Olsen 1889, s. 121.
66. Johan Jørgensen har konkluderet, at administrationens opgør med Henrik Müller viser, at
det var regeringens vilje, at Danmark på det privatøkonomiske område skulle være en rets
stat (Jørgensen 1966, s. 233f.). En erklæret hensigt er ikke det samme, som at det også er
realiteten, og opgøret med Klingenberg peger ikke i samme retning. Administration og
retsvæsen tjente et højere formål end rettens.
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domineret standssamfund. I hvert fald var han en både dygtig og ambitiøs
bogholder og siden forretningsmand, og de dispositioner, den ældre Klin
genberg foretog i sine sidste 10 leveår, tyder ikke på hverken uhæderlig
hed, misligheder eller skrupelløs spekulation. I hvert fald ikke ud fra den
måde, som tidens magthavere fortolkede det tilladelige på. Klingenberg
kæmpede for sine godser med de midler, enhver anden godsejer fra tiden
ville have gjort. Der var på det punkt heller ingen forskel på gammel og
ny adel i 1680’erne. Modparten var den enevældige administration over
for hvem selv den mægtigste godsejer kunne komme til kort. Klingenberg
kom, da han havde bøjet sig, ud af den proces i kongelig nåde. Selv om
det tilsyneladende drejede sig om en gammel sag om misligholdelse af en
kontrakt, var det kun på overfladen. Det drejede sig reelt om tilbagetagelsen af et kongeligt regale. Da det var sket, blev Klingenberg ikke længere
behandlet som en kontraktbryder.
Man kan derfor sluttelig spørge, om Poul Klingenbergs og i det hele ta
get 1600-tallets købmænds eftermæle skal skrives efter andre kriterier i
dag, og da efter hvilke?

67. Det gælder også flere af de andre tidligere mellemstore leverandører og storleverandører,
som blev ruinerede, at de forinden havde sikret slægten betydelige værdier i jordegods.
Det holder næppe for en nærmere prøvelse, når Jørgensen 1966, s. 234 konkluderer, at
statskreditorerne kun undtagelsesvis sikrede deres efterkommere en position i samfundets
top, og når Ladewig Petersen 1980, s. 389 skriver, at købmandsaristokratiet ikke fandt fod
fæste som godsejere i »venteligt omfang«. Det indebærer, at der ses bort for det første fra
den største statskreditor, Marselis-konsortiet, for det andet fra den store gruppe af mellem
store borgerlige kreditorer, der kombinerede en position som godsejere med høje statsem
beder. Skal der blandt historikere arbejdes med »venteligt omfang«, må det vel forudsætte
en norm, der ikke er opstillet i dette tilfælde.

N.F.S. Grundtvig og socialpolitikken
i Den grundlovgivende
Rigsforsamling i foråret 1849
Af Finn Stendal Pedersen
11999fejres 150-året for den danske grundlov. Fra historikerside har der været for
holdsvis ringe interesse for grundlovens tilblivelse og de politiske diskussioner, der
udspandt sig om dens indhold i Den grundlovgivende Rigsforsamling. I denne artikel
forsøger lektor, dr.phil. Finn Stendal Pedersen at vise, hvilke muligheder der ligger
i at uddybe vor forståelse af den danske demokratiske diskurs gennem en nærmere
betragtning af grundlovens tilblivelse. Han tager fat på det forhold, at grundloven i
socialpolitisk henseende - med paragraffen om, at den, som ikke ved sit arbejde selv
kan ernære sig og sine, er berettiget til at få hjælp af det offentlige (den nuværende
§ 75) - står for et solidarisk støtteprincip. Det skyldtes Orla Lehmann og viderefør
te principper fra enevælden, men havde mødt en vis modstand, blandt andet fra
N.F.S. Grundtvig.

150-året for den danske grundlov står for døren med megen virak til føl
ge, selv om den årlige 5. juni-fest normalt ikke vækker den store opmærk
somhed, specielt ikke når man sammenligner med nordmændenes festlige
højtideligholdelse af deres grundlovsdag den 17. maj.
Den samme tilbageholdenhed kan spores i dansk forskning vedrørende
grundlovens tilblivelse og debatten på Den grundlovgivende Rigsforsam
ling om den ny forfatnings indhold 1848-49. Dette kan nok undre, da det
trods alt var junigrundlovens indhold, der, trods demokratiske tilbageslag
allerede i 1855 og 1866, blev grundlaget for det danske samfunds videre
politiske liv, og som gennem sin cementering af den gamle enevældes so
cialpolitiske linje i paragrafferne vedrørende de borgerlige rettigheder og
pligter kom til at danne et grundlag, som den senere danske socialpolitik
og velfærdsstaten kunne bygge på.
Den parlamentariske og ekstraparlamentariske debat i årene forud for
grundlovens vedtagelse og underskrift må derfor også betragtes som en
overordentlig vigtig del af det danske demokratis diskurs, ligesom der fin
des et righoldigt kildemateriale til belysning af udviklingen.1
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Det kan være vanskeligt at forklare den sparsomme interesse omkring
den danske grundlovs tilblivelse, men det kan muligvis hænge sammen
med det faktum, at Constantin Hansens billede fra 1864 af Den grundlov
givende Forsamling, der jo er ren historieforfalskning, fremhæver de na
tionalliberale lederes rolle ved grundlovens tilblivelse. Endvidere frem
hæves, med rette, D.G. Monrad på billedet, og han måtte jo senere som
konseilspræsident bære ansvaret for nederlaget i 1864.2
Hermed er grundlovens tilblivelse blevet kædet sammen med de mænd,
der senere frembragte og måtte tage ansvaret for det nationale nederlag i
1864. Den nationale fortrængnings styrke skal nok ikke underkendes i
denne sammenhæng, men bør alligevel ikke accepteres, hvis vor forståel
se af den danske vej til demokrati og velfærdsstat skal uddybes.
Ser vi på de Danmarkshistorier, der er kommet til verden efter 1945, er
de yderst kortfattede med hensyn til omtalen af Den grundlovgivende
Rigsforsamling, for slet ikke at tale om selve grundlovens indhold. I det
omfang det sker, er det typisk med angivelse af, at det var en ypperlig og
intelligent forsamling, som vi danskere kan være stolte af, at grundlovs
udkastet fra Martsministeriet efter megen debat blev fulgt, og at dette ud
kasts fader var D.G. Monrad med Orla Lehmann som fadder.
Således er det disse to, som vi kan takke for den almindelige valgret,
hvor man i de fleste andre europæiske lande havde eller fik en valgret,
hvor vælgerskaren var begrænset igennem minimumskrav til indtægt,
ejendom eller formue.3 Desuden omtales så kort og uden yderligere ud
dybning, at N.F.S. Grundtvig var medlem af forsamlingen, at han var en

1. Den grundlovgivende Rigsforsamlings betydning for den danske diskurs er således blevet
erkendt af P. Nannestad Olsen i dennes afhandling »At the Cradle of a Party System: Vo
ting Patterns and Voting Groups in the Danish Constitutional Convention 1848-1849«,
Scandinavian Political Studies, 1972, s. 119-135. Heri underkastes afstemningstallene en
politologisk analyse, hvoraf det konkluderes, at den konservative-liberale delingslinje
mellem Den grundlovgivende Rigsforsamlings medlemmer ved afstemningerne var væ
sentlig, mens den i den historiske forskning ofte fremhævede forskel mellem land og by
ikke havde større betydning. Da P. Nannestad Olsen ikke kommer ind på den kvalitative
debat, som gik forud for afstemningerne, forbliver grundlaget for afhandlingens opdelin
ger af medlemmerne som værende af konservativ eller liberal observans dog stadig den
eksisterende historiske forskning. Og den er, som det vil fremgå, sparsom på netop dette
område, når det gælder sociale og økonomiske spørgsmål.
2. Således Erik Henrichsen: Mændene fra 48, København 1911; Jens Møller: »Forarbejderne
til grundlovsudkastet«, Den danske Rigsdag 1849-1949, bind 1, København 1949, s. 93.
3. Poul Meyer: »Regering og Rigsdag 1849-1866«, Historie, ny rk. 16, 1985-86, s. 206-233,
særligt s. 208f.
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ener, som talte for døve øren, men at hans synspunkter havde fremtiden
for sig.4
Undtagelsen fra dette generelle billede er Søren Mørch, der i sin frem
stilling Den sidste Danmarkshistorie vier sin »12. fortælling« til »Borger
krigen og Grundloven«. Hans hovedærinde her er at fortælle om borger
krigen i den danske helstat og dermed klarlægge de omstændigheder,
hvorunder Martsministeriet og Den grundlovgivende Rigsforsamling for
handlede sig til en for tiden vidtgående forfatning i demokratisk retning.
Grundloven udformes ifølge Mørch så relativt demokratisk på grund af
borgerkrigens ydre pres, hvor det er bønderkarlene, der leverer hovedpar
ten af kanonføden, således at det er udelukket at begrænse valgretten til
middelstandens borgere på trods af nationalt forvirrede hoveder som
N.F.S. Grundtvig, den glatte H.N. Clausen og de nationalliberale i øvrigt.
Ud over denne generelle forklaringsmodel understreger Mørch konti
nuiteten i administrationssystemet, men holder sig derudover til bestem
melserne vedrørende Rigsdagens sammensætning, valgbarheden og valg
retten uden at diskutere forhandlingerne på Den grundlovgivende Rigs
forsamling.5
I Gyldendals Danmarkshistorie giver Vagn Skovgaard-Petersen des
uden i et senere afsnit om opinionspolitik i 1850’erne visse oplysninger
om grundlovsforhandlingerne på enkelte områder, således følgende om
kring socialpolitikken: »Det var en noget ambivalent holdning, der var
kommet til udtryk i den grundlovgivende rigsforsamling. Et stort flertal
havde tilsluttet sig § 89, at den, som ikke ved sit arbejde selv kunne er
nære sig og sine, skulle være berettiget til at få hjælp af det offentlige, dog
mod at underkaste sig de forpligtelser, som loven herom måtte påbyde.
Der blev ganske vist rejst indvendinger, men de blev afvist.
Mest forbløffende var Grundtvigs modstand: Det var for dyrt for et fat
tigt land. Grundtvig foreslog en anden redaktion. ... Forsamlingen stod
imidlertid fast på den solidariske formulering, der skyldtes Orla Lehmann

4. Se således John Danstrup og Hal Koch (red.): Danmarks Historie, bind 11: Roar Skov
mand: Folkestyrets Fødsel 1830-1870, København 1964, s. 277-287; Olaf Olsen (red.):
Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bind 10: Claus Bjørn: Fra reaktion til grundlov
1800-1850, København 1990, s. 343-346; H.P. Clausen og Søren Mørch (red.): Danmarks
historie, bind 5: Vagn Skovgaard-Petersen: Tiden 1814-1864, København 1985, s. 230237.
5. Søren Mørch: Den sidste Danmarkshistorie. 57 fortællinger af fædrelandets historie,
København 1996, s. 113-129, særligt s. 120-122 og 127f.
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- og fastholdt det princip, som enevælden havde skabt gennem sin fattig
lov 1803.«6
Denne kortfattede vurdering er spændende og introducerer flere syns
vinkler. Der gøres således opmærksom på, at der i grundloven var inde
holdt et solidarisk støtteprincip, som skyldtes Orla Lehmann, og som vi
dereførte enevældens principper. Desuden fortælles, at der udspandt sig
en debat om paragraffen, der blev angrebet fra flere sider, heriblandt
N.F.S. Grundtvig. Endelig udtrykker forfatteren forundring over Grundt
vigs rolle i denne debat. Det er helt åbenbart, at Grundtvigs optræden i
denne sag ikke stemmer med Skovgaard-Petersens opfattelse af, hvad
Grundtvig skulle have ment og normalt mente.
Med dette udgangspunkt er det nærliggende at se nærmere på denne so
cialpolitiske debat og på N.F.S. Grundtvigs holdninger til dette emne med
henblik på at opnå en nærmere indsigt i denne betydningsfulde paragrafs
tilblivelse og fastholdelse. Samtidig er det mit håb, at denne begrænsede
undersøgelse kan vise, hvilke muligheder der ligger i at uddybe vor for
ståelse af den danske demokratiske diskurs gennem en nærmere betragt
ning af grundlovens tilblivelse.7

N.F.S. Grundtvigs menneskesyn
N.F.S. Grundtvigs betydning for den kulturelle udvikling i Danmark og
det øvrige Norden er stor og uomtvistelig. Interessen for Grundtvig og
hans meninger har da også frembragt enorme mængder af forskning og
debatindlæg på et mere eller mindre sobert grundlag.
Forskningsmæssigt har fokus dog været på Grundtvigs religiøse hold
ninger, på hans betydning for den danske nationalfølelses udvikling og i
6. H.P. Clausen og Søren Mørch (red.): Danmarks historie, bind 5: Vagn Skovgaard-Petersen: Tiden 1814-1864, København 1985, s. 274f. Skovgaard-Petersens fremstilling kan
blandt andet bygge på Jens Møllers afhandling »Forarbejderne til grundlovsudkastet«,
Den danske Rigsdag 1849-1949, bind 1, København 1949, s. 41-94, der igen hviler på P.
Munch: »Monrads Udkast til Grundloven«, Historisk Tidsskrift, 8. rk. IV, tillægshefte,
1913, s. 171-187 og Jens Møller: »Om Orla Lehmanns Del i Udkastet til Junigrundloven«,
Historisk Tidsskrift, 9. rk. V, 1926-27, s. 447-485.
7. Tidligere er andre afgrænsede temaer i debatten behandlet, eksempelvis den debat, der ud
spillede sig om skoleparagraffen i grundlovsudkastet. F.C. Kålund-Jørgensen: »Grundlo
vens skoleparagraf, dens tilblivelse og dens skolehistoriske placering«, Historisk Tids
skrift, 2. rk. IV, 1954, s. 449-484. Debatten om den almindelige værnepligts indførelse er
endvidere behandlet i Rudi Thomsen: Den almindelige værnepligts gennembrud i Dan
mark, København 1949, og debatten om kirken i H.J.H. Glædemark: Kirkeforfatnings
spørgsmålet i Danmark indtil 1874. En historisk-kirkeretlig Studie, København 1948.
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mindre grad på hans litterære produktion (her særligt sangværket) eller
hans ideer vedrørende undervisning og pædagogik. Hvad det sidste angår,
er det selvfølgelig særligt den tankeverden, hvoraf den folkelige højskole
bevægelse henter sin raison d’etre, der har været genstand for interesse.8
Som pædagog var Grundtvig ivrig modstander af de etablerede latin
skoler og af det danske offentlige skolesystem, som dette var blevet etab
leret inden for feudale rammer i 1739 og senere etableret som statsskole
gennem skoleloven af 1814. Grundtvig var modstander af den sorte skole,
der kun uddannede og indoktrinerede børn i »døde« sprogs ideologi og
verden, mens de burde opdrages og inspireres ved det »levende ord«, så
ledes at de kunne træffe rationelle eksistentielle valg senere i livet.9
Grundtvigs ideer omkring opdragelsesprincipper ledte derpå i 1850’erne til etableringen af alternative, frivillige »friskoler« og til de danske fol
kehøjskoler.
Da nationalisme begyndte at udvikle sig i 1830’erne som et resultat af
den voksende politiske spænding mellem dansk- og tysktalende borgere i
hertugdømmerne, blev Grundtvig desuden i tale og skrift en af danskernes
fremmeste nationale ledere. I efteråret 1848 kunne han så føje titlen poli
tiker og parlamentariker til sin lange række af opgaver, da han i hoved
parten af perioden fra 1848 til 1858 samt i 1866 var medlem af henholds
vis Den grundlovgivende Rigsforsamling og senere Den danske Rigs
dag.10
Grundtvigs aktiviteter og indflydelse var således omfattende og betyd
ningsfulde; men da han var en kompleks personlighed, er det umuligt at
8. Se således Christian Thodberg og Anders Pontoppidan Thyssen (red.): Grundtvig og
grundtvigianismen i nyt lys. Hovedtanker og udviklingslinier. Fra de senere års Grundtvigforskning, Århus 1983; Regin Prenter: Den kirkelige anskuelse. En indførelse i N.F.S.
Grundtvigs folkelige og kristelige grundtanker, Christiansfeldt 1983; Christian Thodberg:
En glemt dimension i Grundtvigs salmer - Bundetheden til dåbsritualet, København 1969;
Flemming Lundgreen-Nielsen: Det handlende ord. N.F.S. Grundtvigs digtning, litteratur
kritik og poetik 1798-1819, København 1980; Flemming Ettrup og Johs. H. Christensen
(red.): De levendes Land. Grundtvig 1984, København 1984; Holger Kjær: Højskolens
grund, København 1971; Poul Engberg: Den danske sag. Folkelighed og kristendom hos
Grundtvig 1845-55, København 1977. Yderligere dokumentation kan findes i Aage Jør
gensen: Grundtvig litteratur 1963-1985. En bibliografi, Århus 1986, og i de årlige bind af
Grundtvig Studier, som siden 1948 er publiceret af »Grundtvig-selskabet af 8. september
1947«.
9. Se således debatten om skoleparagraffen i Den grundlovgivende Rigsforsamling hos F.C.
Kålund-Jørgensen: »Grundlovens skoleparagraf, dens tilblivelse og dens skolehistoriske
placering«, Historisk Tidsskrift, 2. rk. IV, 1954, s. 449-484 samt Knud Eyvin Bugge: Sko
len for Livet. Studier over N.F.S. Grundtvigs pædagogiske tanker, København 1965.
10. En dybt personlig og nedgørende vurdering af Grundtvigs virke gives gennemgående i
Søren Mørch: Den sidste Danmarkshistorie, København 1996, s. 86ff, 91, 106, 1 lOf.
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N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
blev portrætteret af Constantin
Hansen i vinteren 1847/48. Den
20. april 1848 skrev Constantin
Hansen i sin dagbog, at han
selv og hustruen denne søndag
efter kirkegangen i Vartov be
søgte familien Grundtvig med
portrættet, og at det vakte såvel
Grundtvigs som resten af hans
families bifald. (Det National
historiske Museum på Frede
riksborg, Hillerød).

holde sig til et enkelt af disse aspekter uden at forsøge at relatere dette
aspekt til hans øvrige virksomhed og hans generelle menneskesyn. Lige
så problematisk er det selvfølgelig omvendt at gå ud fra, at alle hans akti
viteter og holdninger på enkeltspørgsmål er kongruente med og lader sig
forklare og indpasse i hans generelle menneskesyn.
Her skal jeg med forenklingens fare for øje først forsøge at give et rids
af Grundtvigs almindelige menneskesyn ud fra teologen og grundtvigia
neren Kaj Thanings voluminøse og livslange arbejde med tolkningen af
Grundtvig, vel vidende at denne anerkendte autoritets tolkning ikke har
stået uimodsagt."
Kaj Thanings disputats fra 1963 havde titlen Menneske først... I dette
værk understregede Kaj Thaning den afgørende endelige afklaring af og
frigørelse af Grundtvigs tankeverden, som Grundtvig nåede til i 1832,
kort efter adskillige skelsættende rejser til England i årene 1829-31.
11. Således Helge Grells disputats: Skaberånd og folkeånd. En undersøgelse af Grundtvigs
tanker omfolk og folkelighed og deres forhold til hans kristendomssyn, Århus 1988, og
den derpå følgende debat som f.eks. Jens Holger Schjørring (red.): Menneske først, kristen
så. Helge Grells Grundtvig-disputats til debat, Århus 1988.
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Denne endelige afklaring medførte en afgørende skelnen mellem tro på
den ene og en rationel tankeverden på den anden side, da Grundtvig hav
de erkendt, at menneskelivet havde eksisteret og udfoldet sig længe, før
den kristne kirke blev etableret. Han erkendte også, at kirken i sig selv og
de kristne menigheder havde eksisteret, før Det nye Testamente var etab
leret som den hellige skrift, hvorpå kristendommen hvilede.
I overensstemmelse med denne tankegang havde menneskeheden da
været nødt til at forme sin eksistens og til at lære at kommunikere, at tæn
ke og handle fornuftigt, længe før den kristne tros »levende ord« blev
bragt den af Jesus Kristus og senere overleveret gennem generationerne
op til nutiden gennem de kristne forsamlingers »levende ord«. Dette »le
vende ord« var derfor overleveret gennem historien og skulle fanges og
annammes af mennesker, så disse overbevistes om troen på Gud og førtes
til at bekræfte og bekende deres tro. Trosbekendelsen gav det »virkelige«
liv til mennesket og var i sig selv »det levende ord«.
For at forstå det »levende ords« altoverskyggende betydning, og hvor
dan sand tro bragte frelse, var det menneskelige individ nødt til at kunne
kommunikere og erkende livet og dets betingelser samt til at skelne, hvad
livebetingelserne var før og efter kristendommens komme. Disse livsbe
tingelser havde vist sig og var blevet påvist i historien.
Det var i overenstemmelse med dette menneskesyn, at Grundtvig hav
de udformet sit motto: »Menneske først og Kristen saa«. Dette motto må
ikke misforstås derhen, at man tror, at menneskelivet har den højeste prio
ritet, men det skal understrege den førte tankelinje, at for at blive en god
kristen er det nødvendigt at være i stand til at kommunikere og analysere
livet og, som nævnt, at skelne mellem det menneskelige livs vilkår før og
efter kristendommens komme. Kort sagt man måtte have adgang til at bli
ve uddannet i en »skole for livet«.12
Kaj Thaning har selv som andre teologer understreget, at Grundtvigs
holdning ikke medfører, at han mener, at mennesket skal gennemgå en vis
kulturel og social udvikling, således at mennesket for at blive kristen skal
have nået et vist materielt og åndeligt velvære.13
12. Kaj Thaning: Menneske først - Grundtvigs opgør med sig selv, I-III, København 1963,1, s.
13,52, 75, 83, 101, 122, 129, 177, II, s. 342-378, III, s. 609-655, specielt s. 61 If, 619f og
638f. S. 619f skriver Thaning: »Det sandt menneskelige er forudsætningen for at blive kri
sten [ifølge Grundtvig]. Men samtidig ønskede Grundtvig lys over den menneskelige til
værelse«.
13. Hal Koch: Grundtvig, København 1944, s. 163ff; Bent Christensen: Omkring Grundtvigs
vidskab. En undersøgelse af N.F.S. Grundtvigs forhold til den erkendelsesmæssige side af
det kristeligt nødvendige livsengagement, København 1998, s. 280-314, 506-509 og 514523.
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Ud fra dette generelle perspektiv er den politiske side af Grundtvigs liv
da også ofte blevet beskrevet og tolket af forskere, der har haft en hoved
interesse i et af de tidligere nævnte aspekter, men kun få har fokuseret på
Grundtvigs politiske arbejde og har forsøgt at diskutere forholdet mellem
hans sociale og økonomiske ideer på den ene side og hans religiøse og ud
dannelsesmæssige synspunkter på den anden side.
Når man sammenholder dette tolkningsgrundlag med den nedenfor re
fererede debat om den enkelte borgers ret til solidarisk hjælp fra samfun
dets side, hvis denne ikke kan forsørge sig selv og sin familie, kan det
ikke undre, at såvel grundtvigianere som en række historikere har fundet
Grundtvigs holdning vedrørende dette spørgsmål uforståelig.

Grundtvig som parlamentariker
I 1940 udkom en bog, der delvis behandlede Grundtvig som parlamenta
riker. I den del, der behandlede Grundtvig som parlamentariker, blev
søgelyset rettet mod, hvad Grundtvig rent faktisk havde opnået i Den
grundlovgivende Rigsforsamling og i de følgende mange år som medlem
af Rigsdagens to kamre.
Bortset fra kirkelige anliggender var dette faktisk meget lidt, så selv om
Grundtvigs synspunkter vedrørende sociale forhold nævnes, så er hoved
vægten dog lagt på Grundtvigs idealistiske, men af samtiden misforståede
kamp for sandt demokrati, national bevidsthed og det enkelte individs
menneskerettigheder.14
In 1955 skrev teologen Kaj Baagøe om Grundtvig og den engelske li
beralisme. Her understreger han Grundtvigs liberale holdning til alle øko
nomiske og sociale forhold, og Baagøe erkender, at disse synspunkter
både i samtiden og senere var meget omstridte; det gælder også inden for
den grundtvigske bevægelse. Trods denne erkendelse og trods Baagøes
påvisning af den stærke indflydelse, som den engelske liberalisme havde
på Grundtvig, mener han dog, at denne indflydelse var overvejende posi
tiv gennem Grundtvigs kamp for individets frihed uden snærende bånd,
og at Grundtvigs sociale holdninger i øvrigt må underordnes denne ho
vedsag.15
14. Poul Andersen: Grundtvig som Rigsdagsmand, København 1940, s. 9-55, særligt s. 37.
Samme grundholdning til Grundtvigs politiske virksomhed, men uden Andersens omtale
af de sociale holdninger til fattighjælpsparagraffen kan findes hos Kaj Thaning: »Grundt
vig og den grundlovgivende rigsforsamling«, Grundtvig Studier, 1949, s. 35-73.
15. Kaj Baagøe: »Grundtvig og den engelske liberalisme«, Grundtvig Studier, 1955, s. 7-37.
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200 års fødselsdagen i 1983 blev anledning til adskillige publikationer
vedrørende Grundtvigs liv og virksomhed.16 Herimellem fremkom også
enkelte ganske kritiske avisartikler og konferencebidrag vedrørende hans
økonomiske og sociale holdninger, uden at disse dog vandt større gen
klang.17
Den eneste videnskabelige afhandling vedrørende Grundtvigs økono
miske og sociale synspunkter, som siden er kommet, og som måske er
fremprovokeret af de kritiske røster fra 1983, blev i 1990 publiceret af hi
storikeren Vagn Wåhlin. Selv om den sociale brutalitet, som er indeholdt
i den engelske liberalismes økonomiske doktriner og dermed også i
Grundtvigs sociale holdninger, her omhyggeligt påvises, finder Wåhlin
det imidlertid uinteressant at diskutere disse holdninger nærmere, da
Grundtvigs holdning på dette område var nøgtern og realistisk.18
Hos Kaj Baagøe erkendtes Grundtvigs liberale påvirkning ligeledes,
men da forsvaredes Grundtvigs holdninger dog ved, at de måtte betragtes
som underordnede i forhold til hans humane menneskesyn i øvrigt og
hans betydning for den danske nationale udvikling. Der er således intet
nyt erkendelsesgrundlag i Wåhlins afhandling i forhold til Kaj Baagøes
afhandling fra 1953; men forsvaret af Grundtvig er hos Wåhlin mere ba
stant, og det er et forsvar af Grundtvigs økonomiske synspunkter i sig
selv. Det hedder således om Grundtvigs økonomi-forståelse: »Derimod
vil jeg kalde den realistisk og dansk. Det første, fordi den nøgternt tog de
faktiske produktionsmæssige, historiske og klassemæssige forudsætnin
ger ind i en socio-økonomisk og polit-økonomisk helhedstænkning. Det
andet, fordi Grundtvig af de mange tilbud på de økonomiske teoriers mar
ked tog af dem - og transformerede den - som gav mening og kunne an16. Således Poul Dam: Politikeren Grundtvig, Århus 1983. Det er en meget læseværdig bog af
politikeren og højskolelæreren Poul Dam; men den er udelukkende baseret på sekundære
fremstillinger, og den kan derfor ikke bidrage med noget nyt. Bogen er dog et interessant
vidnesbyrd om den generelle positive vurdering af Grundtvigs politiske virksomhed i dan
nede højskolekredse i 200-året for hans fødsel. Den udkom samme år i en engelsk udgave:
Poul Dam: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1872), København 1983. Birgitte
Thyssen: »Grundtvig og grundtvigianismen som politisk faktor«, Christian Thodberg og
Anders Pontoppidan Thyssen (red.): Grundtvig og grundtvigianismen i nyt lys, Århus
1983, s. 297-301 giver et traditionelt billede af Grundtvig som politiker, hvor socialpoli
tikken overhovedet ikke nævnes. Hos Ejvind Larsen: Det levende ord. Om Grundtvig,
Charlottenborg 1983, s. 140ff findes et originalt forsvar for Grundtvigs holdning på Den
grundlovgivende Rigsforsamling, hvor hans nedenfor nævnte forslag til grundlovsud
kastets § 70 omtales som en kamp for revalidering og omskoling af nødlidende borgere.
17. Således kan nævnes Tønnes Bekker-Nielsen m.fl.: Stykkevis og delt. 5 essays om Grundt
vig og grundtvigianisme, Århus 1986.
18. Vagn Wåhlin: »Grundtvigs økonomiske tænkning«, Grundtvig Studier, 1989/90, s. 246303.
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vise handlingsmuligheder i Danmark uden at hævde andet, end at de måt
te vise deres værdi i den danske praksis.«19
Imidlertid er denne vurdering foretaget ud fra en meget enøjet fokuse
ring på Grundtvigs økonomiske tankegang per se, og grundlaget for den
citerede vurdering fra Wåhlins side er Danskeren og et selektivt udvalg af
Grundtvigs taler på Den grundlovgivende Rigsforsamling koncentreret
om indlæggene i debatten om næringsloven. Der er således ikke hos
Wåhlin foretaget overvejelser vedrørende de moralske og sociale konse
kvenser af Grundtvigs teoriopfattelse.
Ledetråden for ophavsmændene til disse sidste fortolkninger har såle
des enten været den positive bedømmelse af Grundtvigs økonomiske po
litik per se eller den umiddelbare forståelse af Grundtvigs motto: »Men
neske først og Kristen saa«, hvorudfra der er sket en sympatetisk under
stregning af Grundtvigs synspunkter vedrørende menneskets individuelle
frihed, der skal forvaltes uden bindinger fra eller forpligtelser over for
samfundet som sådant. Her var frivillig godgørenhed mod samfundets ud
stødte det, som skulle karakterisere en god kristen borger, uden at denne
skulle tvinges af samfundet til at udvise denne godgørenhed.
Det er imidlertid en kendsgerning, at Grundtvigs ideer også på dette
punkt blev en integreret del af det ideologiske grundlag for den da nyligt
fremvoksede borgerlige klasse af gårdmænd, og for dem alene.20 Den
fremvoksende industrielle arbejderklasse i byerne og underklassen på lan
det, husmændene, håndværkerne og tjenestefolkene måtte se sig om efter
andre profeter. En stor del af dem blev da også baptister, mormoner eller
tilsluttede sig fra midten af 1850’erne Indre Mission.
For at forklare og forstå denne udvikling og for at opnå et mere sobert
og realistisk syn på Grundtvigs status som menneskeven er det umagen
værd at kaste et nærmere blik på hans virke som politiker. Det er her tan
kevækkende og symptomatisk for forskningens tendens, at ingen af
Grundtvigs politiske taler i Rigsdagen er trykt i de forskellige udgaver af
hans værker.21
Her vil jeg hævde, at en vurdering af Grundtvig som politiker må fore-

19. Smst., s. 288.
20. Martin Zerlang: Bøndernes klassekamp i Danmark - agrarsmåborgerskabets sociale og
ideologiske udvikling fra landboreformernes tid til systemskiftet, København 1974, særligt
s. 192ff. Zerlang sætter dog ind med at kalde det grundtvigianismens forfald, og han har
ikke blik for, at konflikten var indbygget i Grundtvig selv allerede fra slutningen af
1840’erne.
21. Den eneste reference til Grundtvigs taler om sociale forhold er hos Kaj Baagøe i artiklen
»Grundtvig og den engelske liberalisme«, Grundtvig Studier, 1955, s. 7-37.
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tages med fokus på hans samlede virke som politiker og her igen ikke blot
ud fra hans få vellykkede initiativer, men også på hans holdninger og taler
vedrørende forhold, hvor hans synspunkter blev tilsidesat af flertallet af
parlamentarikerne. Det er desuden nødvendigt at tolke Grundtvigs politi
ske indsats på de politiske præmisser og ikke ud fra en teologisk base,
hvad enten dette er 1825, 1832 eller et andet religiøst skæbneår.

Rammerne for grundlovsdebatten
Efter at valgloven var godkendt den 6. juli 1848, blev valgene til Den
grundlovgivende Rigsforsamling gennemført den 5. oktober 1848. 33
procent af de stemmeberettigede deltog i kongeriget; men da hertugdøm
met Slesvig var i oprørernes hænder, blev der aldrig valgt eller udnævnt
medlemmer herfra, selv om dette var forudsat i valgloven. Det således re
ducerede parlament på i alt 152 medlemmer inkl. 38 kongevalgte trådte
derpå sammen den 23. oktober 1848 for at diskutere en kommende forfatnmg."
I mellemtiden havde regeringen diskuteret, hvad den kommende forfat
ning skulle indeholde med udgangspunkt i oplægget fra en lille intern ar
bejdsgruppe. Det første udkast til denne interne diskussion blev skrevet af
D.G. Monrad; senere blev dette oplæg på en række punkter radikaliseret
af Orla Lehmann, og sluttelig blev det debatteret og modificeret under en
gennemgang i den samlede regering.23
Martsministeriets udkast til forfatning blev fremsat for Den grundlov
givende Rigsforsamling tirsdag den 24. oktober 1848, hvor det for første
gang blev offentliggjort, og det dannede grundlaget for forhandlingerne.24
Rigsforsamlingen havde imidlertid meget andet at gøre. Først skulle
den have vedtaget en forretningsorden, desuden kom den til at virke som
debatforum og vejleder for regeringens aktuelle politik under den udbrud
te borgerkrig, så i første omgang blev udkastet henvist til foreløbige drøf
telser i de fem ved lodtrækning oprettede underafdelinger af forsamlin
gen, og man måtte vente med den indledende debat om grundloven til
22. Povl Engelstoft: »Den grundlovgivende rigsforsamling«, Den danske Rigsdag 1849-1949,
bind 1, København 1949, s. 11-20.
23. Jens Møller: »Forarbejderne til grundlovsudkastet«, Den danske Rigsdag 1849-1949, bind
1, København 1949, s. 41-94. Jens Møller nævner i sin fremstilling blandt andet udkastets
paragraf om retten til arbejde.
24. Beretning over Rigsdagens Forhandlinger (herefter BRF), I-II, København 1848-49, sp.
32-45.
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torsdag den 21. december 1848. Imidlertid kom det ikke til nogen debat,
men man skred direkte til afstemning om, hvilke syv personer der skulle
supplere de allerede af de fem afdelinger udpegede 10 medlemmer.25
Den 21. december 1848 blev der altså nedsat et grundlovsudvalg på 17
medlemmer til at gennemgå regeringens forslag og rapportere til forsam
lingen. De 17 medlemmer fordelte sig ifølge Neergaard med 9 medlem
mer af centrum, 5 medlemmer af højre og 3 medlemmer af venstre.
Grundtvig blev ikke medlem af dette udvalg.26
Forfatningsudkastet bestod af 80 paragraffer inddelt i otte kapitler. Ka
pitel 1 til 6 samt 8 minus udkastets § 2 vedrørende kirken blev returneret
til forsamlingen den 22. februar 1849, og debatten herom blev begyndt
den 26. februar 1849, mens udkastets § 2 samt kapitel 7, som er det rele
vante kapitel vedrørende borgerlige rettigheder og pligter, først blev retur
neret den 26. marts 1849 til en provisorisk debat i forsamlingen, der blev
påbegyndt tirsdag den 17. april 1849 med C.C. Hall som grundlovsudval
gets ordfører.27
Grundlovsudvalget foreslog adskillige ændringer til regeringens ud
kast, og den politiske situation blev ikke lettere af, at udvalget i de fleste
tilfælde havde været ude af stand til at etablere et udvalgsflertal bag æn
dringsforslagene, således at der blev fremlagt flere mindretalsforslag og
udtalelser vedrørende den enkelte paragraf. Situationen kompliceredes
yderligere af, at en ny regering var kommet til i november 1848, således
at D.G. Monrad og Orla Lehmann, der havde været Martsministeriets le
dende kræfter vedrørende forfatningen, nu hverken var medlemmer af re
geringen eller Den grundlovgivende Rigsforsamling. Endvidere følte den
nye regerings medlemmer sig ikke forpligtet på den tidligere regerings
udkast og erklærede dette offentligt i forsamlingen i februar 1849.28
25. Hovedfremstillingen af forhandlingerne er stadig at finde i Niels Neergaard: Under Juni
grundloven. En Fremstilling af det danske Folks politiske Historie fra 1848 til 1866, bind
I, København 1892, s. 376-444, her særligt s. 377-384.
26. Vedrørende afdelingernes indstillinger og valget se BRF, sp. 576f. De ti afdelingsvalgte
udvalgsmedlemmer var: Peter Daniel Bruun (1796-1864), Vilhelm Jakob Bjerring (180579), Balthazar Matthias Christensen (1802-82), Johannes Ephraim Larsen (1799-1856),
Carl Christian Hall (1812-88), Tage Algreen-Ussing (1797-1872), Hother Hage (1816-73),
Hans Peter Hansen (1797-1861), Asmund Christian Gleerup (1809-65) og Christian Georg
Nathan David (1793-1874). De syv ekstra udvalgsmedlemmer valgt af plenum blev Jens
Rasmussen Jacobsen (1818-73), Brynjolfur Pjetursson (1810-51), Torkild Christian Dahl
(1807-72), Carl de Neergaard (1800-50), Andreas Frederik Krieger (1817-93), Jens Chri
stopher Schurmann (1812-91) og Christian Magdalus Jespersen (1809-73).
27. BRF, sp. 2506-2696. A.F. Krieger var grundlovsudvalgets ordfører vedrørende afsnittene
1-6 samt 8, mens C.C. Hall var ordfører vedrørende det her behandlede afsnit 7.
28. Niels Neergaard: Under Junigrundloven. En Fremstilling af det danske Folks politiske Hi
storie fra 1848 til 1866, bind I, s. 408f.
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Efter en foreløbig debat blev udkastet sendt tilbage sammen med de
faldne bemærkninger til udvalget, hvis medlemmer nu måtte genoverveje
deres forslag i lyset af de nye forslag og meninger i plenum.
Den 25. april 1849 påbegyndte forsamlingen derpå den afgørende dis
kussion, hvorunder hvert enkelt ændringsforslag samt hvert enkelt af det
gamle martsministeriums paragraffer kom til afstemning. Resultatet af af
stemningerne blev sammenskrevet, og derpå kom det således fremkomne
forfatningsudkast til samlet afstemning den 25. maj 1849. Det blev vedta
get med 119 stemmer mod 4, mens 27 medlemmer enten undlod at stem
me (en enkelt) eller var fraværende. Mellem dem, der var fraværende og
dermed undlod at stemme for det samlede forfatningsudkast, var N.F.S.
Grundtvig.29 Den 5. juni 1849 blev forfatningen derpå underskrevet af en
tøvende konge, og Frederik den 7. blev folkekær.

Debatten på Den grundlovgivende Rigsforsamling
Hvis vi ønsker at følge Den grundlovgivende Rigsforsamlings overvejel
ser og forhandlinger, kan vi konsultere referaterne, som blev publiceret
løbende under forhandlingerne. Her finder vi Martsministeriets udkast, de
forskellige udvalgsmedlemmers forslag, hovedindholdet af de taler, som
blev holdt i plenum, afstemningstallene omkring hvert enkelt forslag samt
det endelige grundlovsudkast, som blev forelagt kongen.30
I Martsministeriets udkast blev følgende forslag til socialforsorg frem
lagt i § 70: »Den, som ikke ved sit Arbeide selv kan ernære sig og Sine, er
berettiget til at erholde Hjælp af det Offentlige, dog mod at underkaste sig
de Forpligtelser, som Lovene herom paabyde.«31
§ 70 blev debatteret i plenum lørdag den 14. april 1849. Udvalget fore
slog et par mindre, men væsentlige modifikationer, idet formuleringen
»ved sit Arbeide selv« gled ud, og sætningen »og hvis Forsørgelse ikke
paaligger nogen Anden« tilføjedes, således at ordlyden ville blive: »Den,
som ikke kan ernære sig eller Sine, og hvis Forsørgelse ikke paaligger no
gen Anden, er berettiget til at erholde Hjælp af det Offentlige, dog mod at
underkaste sig de Forpligtelser, som Lovene herom paabyde.«
29. BRF, sp. 3646f.
30. Vedrørende forhandlingerne om udkastets § 70 findes disse i BRF, sp. 2606-2610, 32083217.
31. Udkastets §71, der senere af Grundtvig blev koblet på § 70, lød: »Den, som ikke selv kan
sørge for sine Børns Oplærelse, er berettiget til, at det Offentlige forskaffer dem fri Underviisning i Almueskolen«. BRF, sp. 2606 og 2610.
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Frederik Engelhardt Boisen
(1808-82) var sognepræst i
Skørpinge 1837-50 og en frem
trædende grundtvigianer. Dette
litografi fra 1851 bygger på et
maleri af Fr. Vermehren. (Det
kgl. Bibliotek).

Et andet forslag fra Frederik Engelhardt Boisen32 og Carl Emil Mundt33
blev fremsat og debatteret ved andenbehandlingen onsdag den 19. maj
1849: »Den, som ikke kan ernære sig eller Sine, og hvis Forsørgelse ikke
paaligger nogen Anden, vil kunne erholde Hjælp af det Offentlige, dog
mod at underkaste sig de Forpligtelser, som Lovene herom paabyde.«
Grundtvig foreslog en ændring, som skulle erstatte såvel § 70 som 71.
Dette forslag blev ligeledes debatteret onsdag den 19. maj 1849, idet pa
ragrafferne 70 og 71 behandledes samlet på grund af Grundtvigs forslag,
der lød: »Der skal, saavidt muligt, sørges for, at fattige Gamle, Syge og

32. Frederik Engelhardt Boisen (1808-82) tog teologisk embedseksamen i 1830 og virkede
derefter som lærer ved Borgerdydsskolen i København, hvor han boede i hus med J.C.
Lindberg. I 1834 blev han kateket og førstelærer i Store Hedinge og i 1837 præst i Skørpinge, hvor de vakte stod stærkt, og hvor de fandt en stærk støtte i Boisen. Efter 1845 æn
drede han holdning, og han var i 1848-49 en af Grundtvigs tilhængere.
33. Carl Emil Mundt (1802-73) tog teologisk embedseksamen i 1829 og magistergraden i ma
tematik i 1842. Fra 1829 til skolens omdannelse i 1849 var han medlem af Sorø Akademis
lærerstab, fra 1841 som titulær professor. Han var overvejende konservativ højremand.
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forladte Børn kunne finde offentlige Tilflugtssteder, og at selv de Fattig
ste kunne have Adgang til folkelig Oplysning og Dannelse.«34
Ved den følgende afstemning blev Grundtvigs forslag forkastet med
stemmerne 82 mod 22, forslaget fra Boisen og Mundt blev forkastet med
62 mod 57, altså en meget snæver afgørelse, mens udvalgets forslag der
efter blev vedtaget med stemmerne 104 mod 12.35
Hermed erstattede udvalgets forslag det oprindelige regeringsforslag
og blev i en sidste afstemning vedtaget med stemmerne 94 mod 23, mens
udvalgets forslag til § 71 blev vedtaget med stemmerne 83 mod 34.36

Debatten om § 70
Hvilken argumentation lå der så bag disse afstemningsresultater? Her gi
ver debatten, der udspandt sig ved den første provisoriske behandling lør
dag den 14. april 1849 og ved den afgørende andenbehandling onsdag den
9. maj 1849, de mest udførlige oplysninger.
Ved den foreløbige debat den 14. april 1849 var indlæggene ganske få,
idet de indskrænkede sig til grundlovsudvalgets ordfører C.C. Hall, F.E.
Boisen, N.F.S. Grundtvig og A.S. Ørsted.
Efter en kort oplæsning af grundlovsudkastets ordlyd til paragraffen
motiverede ordføreren udvalgets forslag med, at hensigten bag udkastets
ordlyd »blev fuldstændigere og nøjagtigere« ved den foreslåede ændring.
Dette må tolkes således, at udvalget ved at stryge ordene »ved sit Arbeide
selv« udvidede retten til understøttelse til en generel ret i stedet for en
specifik ret, mens det med tilføjelsen »og hvis Forsørgelse ikke paaligger
nogen Anden« sikrede samfundet mod urimelige krav fra borgerne. Hvor
vidt denne argumentation var dækkende for udvalgets debat og reelle
holdninger, får være usagt, men ifølge ordføreren havde forslaget til hen
sigt at forbedre Martsministeriets forslag.
Efter Halls fremlæggelse kom så et principielt angreb på retten til un
derstøttelse fra grundtvigianeren Boisen:
»Det er kun med Hensyn til et enkelt Udtryk i nærværende Paragraph,
at jeg vil tillade mig at sige et Par Ord, det er Udtrykket »berettiget«. Jeg
troer, at Hovedfeilen ved vort hele Fattigvæsen er den, at det at modtage

34. BRF, sp. 3208.
35. Der var altså tale om en i første omgang meget snæver afgørelse i modsætning til den
ovenfor referede opfattelse hos Vagn Skovgaard-Petersen.
36. BRF, sp. 3217.
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mand vedrørende grundlovsud
kastets afsnit 7 under debatten i
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batterne på plenum vedrørende
§ 70. Litografi fra 1856. (Det
kgl. Bibliotek).

Hjælp, naar man ikke kan hjælpe sig selv, har saaledes skiftet Natur, at det
paa de Modtagendes Side ikke betragtes som en Gave, men som en Ret,
og paa de Ydendes Side som en Skat, og det har paa den Maade ikke kun
net undgaaes at svække Taknemmelighedsfølelsen paa de Modtagendes
og Beredvilligheden paa de Ydendes. At dette i Almindelighed har været
Frugten, vil neppe kunne benegtes, og man vil vel vanskelig kunne for
svare vort hele Fattigvæsen uden som et nødvendigt Onde. Jeg troer nu
ganske vist, at havde man ladet Sagen forblive i sit naturlige Forhold, saa
ledes, at ikke blot det at modtage, men ogsaa at yde Hjælp var blevet fri
villigt, da ville ikke blot de Fattige i oeconomisk Henseende have været
bedre farne end nu, men da vilde de ogsaa have undgaaet Fristelsen til at
tabe Taknemmeligheds- og de Ydende til at tabe Beredvilligheds-Følelsen. Jeg indseer nok, at efterat Sagen i saa lang Tid har været i et unatur
ligt Forhold, det da turde være betænkeligt, pludselig at føre Sagen tilba
ge i det naturlige Forhold, men jeg kan dog ingenlunde billige, at man ved
at optage et saadant Udtryk i Grundloven som »berettiget« vil for Fremti
den stadfæste et Forhold mellem Modtageren og Giveren, der, fordi det er
unaturligt, ikke kan andet and have fordærvelige Følger for begge Parter.
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Jeg vil derfor tillade mig at foreslaae, at Paragraphen kom til at hedde saaledes:..... Jeg troer da, at naar den Ret til at fordre Hjælp bortfalder, da vil
Staten heller ikke straffe de fattige Undersaatter, den af sin egen Godhed
understøtter, med politisk Umyndighed.«
Efter Boisens moralske og politisk behændige angreb på nødstedte bor
geres ret til understøttelse ifølge forslaget, hvori han antager, at frivillige
og statslige almisser kan afhjælpe eventuelle behov på en naturlig måde,
og at hans ændringsforslag vil kunne medføre, at de fattige kan få stem
meret mod at miste ret til understøttelse, fulgte Grundtvig op med et læn
gere principielt indlæg, hvori han ligeledes vender sig mod »retten« til
forsørgelse, da den engelske udvikling viser, at dette er en umulig opgave
for staten; man skal derfor holde sig til at søge at hjælpe gamle, syge og
forladte børn. I samme indlæg vendte han sig imod de fattiges ret til fri
undervisning for deres børn i almueskolen, som foreslået i udkastets § 71.
Grundtvigs indlæg lød i sin helhed:
»Det er en almindelig Forsørgelsesret, som denne Paragraph stræber at
indføre i Danmarks Grundlov, og saa høit og lydeligt, som jeg kan, maa
jeg da protestere derimod som en af de største Ulykker, som kunde skee
baade for Grundloven og, hvis den kommer til at staae i Grundloven, følgeligen ogsaa for hele Landet.
Det er som bekjendt England, det rigeste Land i hele Verden, som alt i
300 Aar har prøvet paa at gjøre en saadan Forsørgelsesret gjældende i sin
hele Udstrækning, og en Stund, saalænge som endnu paa den ene side den
christelige Kjærlighedsdrift og den private Godgjørenhed virkede kraf
tigt, og paa den anden Side der ikke blev, om man saa maa sige, ligefrem
speculeret paa Fattigvæsenet, saalænge gik det taaleligt.
Vi have seet af de Oplysninger, der ved parlamentariske Undersøgelser
ere komne for Dagen, hvorledes Fattigskatten ved dette Aarhundredes
Begyndelse kun var 1 Million Pund Sterling, men den voxte i mindre end
en Menneskealder op til 11 Millioner Pund Sterling; da endelig fandt man
det umuligt at blive ved, end sige at gaae videre, da var det, at England
blev besaaet med Fattighuse, og at den offentlige Understøttelse, saavidt
muligt, blev bunden til dem, da var det, at de værdigste Fattige kom til at
mangle Understøttelsen, fordi Forældre ikke vilde skille sig fra deres
Børn. Ægtefæller ikke skille sig fra hinanden, den frifødte, frisindede
Mand ikke gaae ind i et Arbeidshuus, der var et Tvangshuus og Tugthuus.
Alt hvad man vandt, ved saavidt muligt at indskrænke Fattigforsørgel
sen til disse Huse, var, at man fik tvungen Fattigskatten ned til 8 Millioner
Pund Sterling, som endnu tynger med den største Vægt paa dette rige
Land, og ved senere at udstrække Fattigforsørgelsen til Irland har man
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seet, hvad der følger af, at en Regjering forpligter sig til at skaffe alle
Mennesker og Munde i Landet Føden, thi herved prøvede man paa, hvad
der omtrent var at føde et heelt Folk af Haanden i Munden.
Man bragte sig selv til Fortvivlelse, da man havde begyndt paa noget,
der var umuligt at fuldende, lovet, hvad man umulig kunde holde, og naar
man nu betænker, hvad man gjør ved i Grundloven at indføre en slig Be
stemmelse om almindelig Forsørgelsesret, at man derved forpligter Regjeringen til en endnu klarere Umulighed, end det er for den engelske Re
gjering at føde hele det irske Folk, thi man forpligter den danske Regje
ring til at føde hele det danske Folk uden at have et England at beskatte derfor skal jeg stemme for, at der af intet saadant skal findes Spor i Dan
marks Grundlov, og jeg skal derimod foreslaae, at hvis der skal sættes no
get istedetfor dette, at dette da blot maa blive en Bestemmelse om, at der
skal gjøres alt muligt for, at de Gamle, de Syge og de forladte Børn kunne
finde offentlige Tilflugtssteder, og med hensyn til den følgende Paragraf;
hvorefter fattige Børn skulle have Underviisning i Almueskolerne, skal
jeg ogsaa stemme imod, at saadant findes her, men at man med Hensyn
herpaa skal, saavidt muligt, aabne de Fattige Adgang til folkelig Oplys
ning og Dannelse, og skal jeg forbeholde mig det Nødvendige i denne
Henseende.«
Derefter tog A.S. Ørsted ordet for ligeledes at vende sig mod forsla
get.37 Han var principielt modstander af, at borgerlige rettigheder blev ta
get med i grundloven overhovedet, dernæst mente han, at det var betæn
keligt at stadfæste en ret til underhold for borgeren i grundloven, da man
derved kom til at binde kommende regeringer fremover, og han delte til
dels de to foregående taleres bekymringer om det forsvarlige heri, selv
om han måtte påpege, at det var umuligt at sammenligne situationen i
England med den danske, således som Grundtvig havde gjort, da nøden i
England skyldtes industrialiseringen. Ørsted mente dog, at de hidtidige
principper for forsørgelse i Danmark, som disse kom til udtryk i fattiglo
ven af 1803 med senere tilføjelser, skulle opretholdes, de skulle blot ikke
grundlovsfæstes.38 Endelig fremførte Ørsted, at den foreslåede paragraf
rent faktisk var indskrænkende i forhold til den gældende lovgivning:
»Her tales kun om »at ernære«, hvorimod de hidtil gjældende Fattiglove

37. Anders Sandøe Ørsted (1778-1860) var generalprokurør og statsminister. Han var valgt til
Den grundlovgivende Rigsforsamling i Københavns 3. distrikt.
38. Vedrørende fattiglovenes indhold og forvaltning se Harald Jørgensen: Studier over det of
fentlige Fcittigvcesens historiske Udvikling i Danmark i det 19. Aarhundrede, København
1940.
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hjemle Adgang, saavel til det egentlige Ernær som til Sygepleie og Om
sorg for Børnenes Opdragelse«.39
Grundtvig måtte selvfølgelig replicere på Ørsteds kritik, og det blev
med følgende indlæg, der henviste til irske forhold og misbrug af forsør
gelsesretten i England af arbejdsgivere og arbejdstagere:
»Jeg skal først bemærke, at vel er det Englands Fabrikvæsen, der har
gjort Fattigvæsenet langt snarere fortvivlet, men ogsaa i denne Henseende
stræbe vi jo at efterligne Englænderne saa godt, vi kunne, og forholdsviis
kunde det jo da blive ligesaa slemt hos os. Dernæst skal jeg bemærke, at
det dog ikke er Fabrikkerne, der have fremkaldt det fortvivlede Fattig
væsen i Irland, men for en stor Deel ligger dette i Udstykning af Jord, da
man fik en heel Familie af Almisselemmer paa hvert Stykke Land, der av
ler saamange Kartofler, som kunde føde to Mennesker og en Griis.
Endelig er det ikke blot udvortes Grunde, der gjøre enhver Forsørgel
sesret forkastelig og farlig.
Jeg skal blandt de mange Oplysninger, der ved de parlamentariske Un
dersøgelser ere komne for Dagen, blot nævne to Ting, der strax ville vise
os, hvad det er for en Vei, vi vandre paa, ved den almindelige Forsørgel
sesret.
Det er saaledes paa den ene Side oplyst, at det er ganske sædvanligt, at
de store Fabrikherrer eller de større Forpagtere eller Jorddyrkere, saasnart
Fattigskatten synes dem at blive for høi, afskedige Fjerdedelen eller Halv
delen af Arbeiderne: disse falde da paa Communen, og de modtage dem
da senere igjen som en Godhed for halv Priis, hvorved Byrden maa falde
paa dem, der selv ere nærmest ved at blive fattige, og de Fattiges Antal
voxer umaadeligt.
Paa den anden Side er det blevet oplyst, at paa mange Steder Arbeidere
kunne tjene godt i de 8 Maaneder af Aaret, som f.ex. Steenhuggere; i Lon
don kaster en stor Mængde af deslige Arbeidere sig paa Fattigvæsenet de
4 Maaneder af Aaret, og det af ingen anden Grund, end den Skjødesløshed, der stoler paa Fattigvæsenet.«
Ordføreren for grundlovsudvalget fik derpå den afsluttende replik, in
den man gik over til behandlingen af § 71. Det var et yderst spagfærdigt
forsvar for udvalgets indstilling; men måske behøvedes der heller ikke
den store principielle udtalelse til forsvar, selv om Boisen og Grundtvigs
indlæg formentlig havde stor støtte iblandt bondestandens repræsentanter
i forsamlingen. Ordføreren medgav, at udvalget heller ikke fandt det vig39. Troels G. Jørgensen: Anders Sandøe Ørsted. Juristen og Politikeren, København 1957, s.
229-236.
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tigt at medtage denne paragrafs bestemmelser i grundloven, men da den
nu engang var foreslået af ministeriet, syntes man i udvalget, at den med
de af udvalget foreslåede rettelser burde blive stående, da en fjernelse
kunne udsende forkerte signaler til offentligheden. I øvrigt indeholdt den
jo blot, som påpeget af Ørsted, hvad der allerede var gældende, og det til
med i en meget uspecificeret form med hensyn til omfanget af en under
støttelse og betingelserne for at modtage støtten.40
Onsdag den 9. maj 1849 blev paragrafferne 70 og 71 endeligt behand
let ved den samme forhandling, da Grundtvigs ændringsforslag omfattede
en sammenlægning af forslagets to paragraffer til en. Efter afklaring af
procedurespørgsmålet tog en række politikere ordet i debatten, det drejer
sig om Winther, Grundtvig, Ræder, Marckmann, Frølund, Visby, grund
lovsudvalgets ordfører, Mundt, Hammerich, F. Jespersen, Krieger,
Schack, Tscherning og Dinsen. De fleste af indlæggene drejede sig dog
om skolediskussionen, og alene Boisen, Mundt, Ræder, Visby og Grundt
vig kom sammen med grundlovsudvalgets ordfører ind på »forsørgelses
retten« i § 70.1 sin samlede motivering for sit forslag fremførte Grundtvig
indledningsvis følgende:
»Jeg har taget mig den Frihed, istedetfor disse to Paragrapher at foreslaae en saadan: »Der skal, saavidt muligt, sørges for, at fattige Gamle,
Syge og forladte Børn kunne finde offentlige Tilflugtssteder, og at selv de
Fattigste kunne have Adgang til folkelig Oplysning og Dannelse.«
Min Grund hertil er paa ingen Maade at ville fremsætte noget Nyt; men
min Grund er den, at hvad disse 2 Paragrapher søge at hjemle i Grundlo
ven, det er Forsørgelsesret og en vis Skolegangsret, der dog meget mere
kun er et smukt Navn for Skoletvang.
Disse to Ting anseer jeg det for aldeles urigtigt og aldeles uhensigts
mæssigt at sætte i en Grundlov.
Jeg troer for min Part, som jeg ved den foreløbige Behandling tog mig
den Frihed at udvikle, at hvad man kalder Forsørgelsesret, det er baade en
stor Urimelighed, da Regjeringen derved skal paalægges at ernære Folket,
og det er til den største Skade, ikke blot for Folket i det Hele, men for de
Fattige i Særdeleshed, og den saakaldte Skolegangsret for de Fattige
Børn, som egentlig kun er en Skoletvang for dem, den troer jeg, og min
Erfaring har stadfæstet det, frembringer en Vrangvillighed og Lede til
Skolen som Oplysningens Sæde, der er Oplysningens farligste Fjende;
men paa den anden Side saa veed jeg jo godt, at de, som skulle give Love,
de maae give dem efter den Oplysning, som de for Øieblikket have, og ef40. Det 95. offentlige møde, lørdag den 14. april 1849. BRF, nr. 330: sp. 2607-2610.

52

Finn Stendal Pedersen

ter deres Overbeviisning, og det kunde derfor ikke falde mig ind at reise
nogen Indvending mod, at man i en ny Lov om, hvorledes disse Sager for
Øjeblikket skulle ordnes, at man der fulgte de samme Regler, som hidtil
ere fulgte.
Men i Grundloven, der mener jeg, der burde visselig ikke findes noget
saadant; man burde i disse vigtige Ting ikke paa nogen Maade foregribe
Lovgivningen, eller saalidt som muligt forebygge de gode Frugter og Føl
ger af en anden og bedre Oplysning.
Det skal derfor paa ingen Maade gjøre mig ondt, om mit Forslag til en
ny Paragraph ikke fik flere Stemmer end min egen, naar der kun ikke
maatte blive saadanne Paragrapher i Grundloven, som indeholde, hvad
der i det Væsentlige nu findes i Udkastet.«
Ræder,41 der var valgt i Horsens, sagde følgende:
»Jeg har i Embedsmedfør havt meget med Fattigvæsenet at gjøre, og
mange af de ærede Herrer her i Salen ville visseligen have været i samme
Tilfælde; de ville altsaa med mig kjende det Vanskelige og Besværlige i at
styre et Fattigvæsen. Jeg maa imidlertid bemærke, at Fattigdommen er af
en dobbelt Beskaffenhed, af en dobbelt Oprindelse, en forskyldt og en
uforskyldt. Den Gamle og Svagelige, den Syge, den Forældreløse, den af
Ulykken Trufne, det er den uforskyldt Fattige, for ham vil der let blive
sørget; der er Hospitaler, der er Asyler, der er Fundatser, der er den almin
delige Velgjørenhed, og den vil vist sørge for ham, men desuagtet er
klærer jeg ham berettiget til Understøttelse, hvor det behøves. Men den
anden Række af Fattige, den Dovne, den Drikfældige, den Løsagtige,
navnlig blandt Quinderne, og, som ofte er Tilfældet, de Ægtefæller, mel
lem hvilke der hersker ondt Forligsmaal, i disse 4 Classer maa den sæd
vanlige Kilde til Fattigdom søges, og med Hensyn til disse Personer me
ner jeg, det var Uret, hvis man vilde erklære dem for berettigede til Un
derstøttelse. Nei, de er langtfra ikke berettigede dertil; de skulle, som den
ærede Taler, der nys satte sig [Boisen], erkjende, at det kun gives dem af
Godhed, at det kun er en Menneskepligt, man opfylder, idet man giver
dem hvad de behøve til Livets Ophold. Derfor maa jeg aldeles protestere
mod det almindelige Udtryk »berettiget«, naar det skal gjælde om begge
Classer, og jeg maa aldeles understøtte det Forslag, som er stillet af de
ærede Rigsdagsmænd for Sorø Amts 2det og 6te District (Mundt og Boi
sen) under Nr. 77.«
41. Nicolai Ditlev Ammon Ræder (1790-1867) blev juridisk kandidat i 1812, auditør i Rends
borg i 1814 og i 1827 udnævnt til borgmester og byfoged i Horsens. I 1845 blev han med
lem afkommissionen til opførelse af en ny straffeanstalt, og i 1853-57 var han direktør for
samme.
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Carl Holger Visby (1801-71)
var sognepræst ved Vor Frel
sers Kirke på Christianshavn
1844-54. Han havde tidligere
været præst ved Domhuskapel
let og Blåtårn og for Tugt-,
Rasp- og Forbedringshuset på
Christianshavn og fangetårnene i Citadellet. Han sad i besty
relsen for mange af tidens sel
skaber af social, pædagogisk
og filantropisk art, og han stod
som den eneste op og forsvare
de underklassen og de fattige
på Den grundlovgivende Rigs
forsamling. Litografi fra 1844.
(Det kgl. Bibliotek).

Endelig kom det så til et forsvar for paragraffen, idet Visby,42 valgt i
Københavns 6te distrikt, tog ordet sidst i debatten:
»Jeg vilde dog ikke, at det skulde gaae aldeles uimodsagt hen her i For
samlingen, at den Fattige ikke er »berettiget« til af Staten at fordre Un
derstøttelse. Jeg troer, at ethvert Menneskes naturlige Følelse ligesaameget som Religionen giver ham denne Ret. Jeg er vel ikke blind for de Fa
rer, der ere forbundne med at optage dette Udtryk. Jeg har saa vel som
Mange erfaret de Fattiges Unøisomhed, Fordringsfuldhed, Utaknemme
lighed, Laster, der vistnok for en Deel ere en Følge af, at de betragte den
Understøttelse, der ydes dem, som en Ret; men dette kan alligevel ikke
betage dem den. Et Exempel fra de gjældende borgerlige Love, troer jeg,
vil kunne oplyse dette. Naar en Mand kommer til Skade udenfor vort
42. Carl Holger Visby (1801-71) blev efter i 1823 at have taget teologisk kandidateksamen i
1826 præst ved domhuskapellet og Blåtårn, i 1829 tillige for Tugt-, rasp- og forbedrings
huset på Christianshavn samt fangerne i Citadellet. I 1830 blev han residerende kapellan
ved Vor Frelsers Kirke og i 1844 sognepræst sammesteds. Han hørte til den konservative
fløj.
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Huus, ere vi forpligtede til at modtage ham og give ham Hjælp; naar en
Mand har hængt sig, og vi komme til, ere vi forpligtede til at skjære ham
ned. Ere vi forpligtede til at komme ham til hjælp i disse Henseender, er
han ogsaa berettiget til at forlange, at vi skulle gjøre det. Ligesom vi altsaa ere forpligtede til at frie ham for Livsfare i disse enkelte Henseender,
saaledes ere vi ogsaa forpligtede til at forhindre, at han skal komme i en
anden Livsfare, den nemlig at døe af Sult. Er han berettiget til at forlange
af os, at vi skulle frelse hans Liv i hine enkelte, sjeldne Tilfælde, er han
ogsaa berettiget til at forlange af os, at vi skulle komme ham saaledes til
Hjælp, at han ikke omkommer af Mangel, og lader man hans Berettigelse
til at fordre Hjælp staae ved Magt i den ene Henseende, som vel Enhver
maa indrømme, maa man ogsaa erklære den gjældende i sin Heelhed.
Naar dertil overhovedet er knyttet den Betingelse, at han for at modtage
denne Hjælp skal paatage sig en tilsvarende Forpligtelse til at underkaste
sig det, som Lovene herom paabyde, saa svarer han et Vederlag for denne
Ret. De Forpligtelser, som ere forbundne med at modtage Hjælp af det of
fentlige Fattigvæsen, ere i mange Henseender saadanne, at vistnok Ingen,
uden han er tvungen dertil ved den haarde Nød, vil gjøre det. Dersom det
var muligt at drage en Grændse mellem dem, som uforskyldt vare komne
i Nød og dem, der mere eller mindre selv vare Anledning dertil, kunde
man maaskee formulere Loven saaledes, at de kun i det første Tilfælde
vare berettigede; men hvor er den menneskelige Domstol, som tilstrækkeligen vil kunne fælde denne Dom? Man kan gjerne sige, at af 100, der
komme i den Nødvendighed at maatte søge det Offentliges Hjælp, er der
kun Een, som er aldeles uskyldig deri, medens de 99 enten ved Letsindig
hed eller ved Laster eller, i det heldigste Tilfælde, ved Eenfoldighed og
Mangel paa Omsigt og Forsynlighed for Fremtiden, have paadraget sig
deres Ulykke. Men da, som sagt Ingen er istand til at bedømme dette, me
ner jeg, at Enhver, der er ude af Stand til at sørge for sig selv, enten han
selv er mere eller mindre Skyld deri, har en Ret, som Fornuft, Menneske
lighed og den christelige Religion giver ham, og som Ingen kunde berøve
ham, om det endog stod i Loven.«
Herefter havde ordføreren for grundlovsudvalget ordet og gentog sin
tilbagevisning fra førstebehandlingen af indvendingerne fra Grundtvig,
Boisen og Ræder. Derefter sagde han videre:
»Hvad selve Udtrykket »er berettiget« angaaer, skal jeg ikke negte, at
jeg for min Person idetmindste i det Væsentlige kan henholde mig til hvad
den ærede Rigsdagsmand for Kjøbenhavns 6te District (Visby) herom har
bemærket. Det forekommer mig virkelig, at dette Udtryk vel kan forsva
res.
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Det forekommer mig, naar det kun angaaer dem der ere ude af Stand til
at ernære sig, og som frivilligen underkaste sig de Forpligtelser, som det
Offentlige paalægger dem, vilde der være noget Modsigende i, om man
ikke vilde tillægge dem en Ret til at fordre, at Staten ikke skal lade dem
gaae til Grunde, paa samme Tid, som man indrømmer Staten Ret til at for
dre af dem, at de skulle gjøre andre Opoffrelser, endog af Liv og Blod,
naar Statens Vel kræver dette. Jeg troer derfor, at det omhandlede Udtryk
bør beholdes, og jeg maa navnligen mene, at det Udtryk, der er foreslaaet
istedetfor under No. 77 af tvende ærede Rigsdagsmænd, vilde være saa
betydningsløst, at det vist ikke vilde være rigtigt at optage Paragraphen
med dette Udtryk. At de »ville kunne erholde Hjælp« af det Offentlige er
vel Noget, som forstaaer sig af sig selv, og det synes endog besynderligt at
indskrænke dette til dem, som ere i Trang eller ude af Stand til at kunne
ernære sig og Sine; der kunde vel ikke være Noget imod, at ogsaa Andre,
der ikke vare i saadanne Tilfælde, kunde i andre Henseender erholde
Hjælp af det Offentlige.«
Efter at Visby og Hall således, skulle man synes, effektivt og klogt hav
de sat modstanderne af »Retten til understøttelse« på plads - særligt er der
jo hip til de gode præster Boisen og Grundtvig - kom der kun en spagfær
dig replik fra Mundt, før debatten fortsatte til § 71.43

Grænserne for Grundtvigs humanisme
Det er slående, at Grundtvig angriber det engelske fattighjælpssystem for
dets inhumanitet, men at han på sin side så ikke anerkender nogen social
forpligtelse til i Danmark at skabe et humant hjælpesystem for de fattige.
I stedet anvender han en række økonomiske argumenter, som han me
ner beviser, hvor umuligt det er for en rig nation at opretholde selv et in
humant system, så man lige så godt kan opgive forsøget på at oprette et
system overhovedet.
Hvis man alligevel insisterer, så må man i det mindste begrænse hjæl
pen til de værdigt trængende, og kun i det omfang der da er midler til det.
Disse værdigt trængende var der allerede taget hånd om i de danske fattiglove fra 1802-03, ja faktisk var Grundtvigs sekundære forslag, i for
hold til de eksisterende fattiglove, indskrænkende både i forhold til den
gruppe mennesker, som skulle hjælpes, og i forhold til forpligtelsen til at
hjælpe.
43. Det 117. offentlige møde, onsdag den 9. maj 1849. BRF, nr. 405: sp. 3209-3218.
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Således ville Grundtvig ikke anerkende nogen forpligtelse for samfun
det over for arbejdsløse. For ham var arbejdsløshed selvforskyldt, og den
enkelte kunne derfor selv tage hånd om sagen og rette op på sin eksistens
i ethvert frit og demokratisk samfund.
I denne tankegang fulgte han klart den engelske økonomiske teoretiker
David Ricardo (1772-1823), som blandt andet havde udviklet sine teorier
i værket The Principles of Political Economy and Taxation fra 1817. Her
hævder han under udviklingen af sine teorier vedrørende lønninger og
priser, at lønningsniveauets nedre grænse vil have tendens mod at stabili
sere sig omkring subsistensgrænsen, samt at prisen på næsten alle for
brugsvarer er en funktion af den arbejdsmængde, som kræves til at produ
cere dem. Følgelig vil der i enhver økonomi være nogle fattige, som lever
på subsistensniveauet, og ethvert forsøg fra samfundets side på at lette
disse fattiges livsvilkår gennem et støttesystem vil derfor være forgæves,
ja faktisk skadeligt, da det vil bringe uligevægt i og dermed ødelægge det
samfundsøkonomiske system (»would set up a mechanism for relief that
would encompass the economy of the entire society«).44
Dansk videnskab har almindeligvis prist Grundtvig for hans klassiske
liberale økonomiske synspunkter og for hans stærke modstand mod marx
ismen. Grundtvig havde dog haft andre samtidige muligheder for at finde
støtte for et humanistisk socialt og økonomisk samfundssystem. Han kun
ne have hældet sit hoved til utilitaristerne, der byggede på de teorier, som
var udviklet af Jeremy Bentham (1748-1831) i dennes værk Introduction
to the Principles of Morals and Legislation fra 1789 og senere blev ud
bygget af John Stuart Mill (1806-73). Utilitaristerne prædikede om at
»opnå den størst mulige lykke for flest mulige« ud fra en erkendelse af et
moralsk-etisk ansvar for deres medskabninger og ud fra en tro på, at det
kunne lade sig gøre økonomisk, hvis viljen var til stede.45 En anden mu
lighed havde været at vælge en af tidens mange utopiske socialister som
f.eks. Saint-Simon (1760-1825), der i sin bog Nouveau Christianisme fra
1825 fremhævede arbejdet som kilden til samfundets rigdom og frem
skridt, og da det meste arbejde ydes af den dårligst stillede klasse, bliver

44. David Ricardo: The Principles of Political Economy and Taxation, with an introduction by
Michael Fogarty, London 1969 (oprindelig udgave 1817). Se her specielt 5. kapitel om
lønninger, s. 52-63.
45. Tyge Krogh: »Filantropibegrebet mellem næstekærlighed, liberal politik og solidaritet«,
Den jyske Historiker, 67, 1994, s. 7-16; Tinne Vammen: »Ømme punkter. Filantropi og
velgørenhed ca. 1780-1930 - et unostalgisk vue«, Den jyske Historiker, 67, 1994, s. 17-37.
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det religionens vigtigste opgave at løfte de underste samfundsklasser fy
sisk og moralsk.46
Det er bemærkelsesværdigt, at Grundtvig ikke selv indså, hvilke konse
kvenser hans økonomisk-politiske holdning til den sociale lovgivning om
understøttelse til de svageste i samfundet måtte få for hans folkelige og
nationale uddannelsesprogram, og i næste række for muligheden af tileg
nelsen af den kristne tro. Hans holdning vedrørende det første betød, at
det blev umuligt for den dårligst stillede del af befolkningen at tilegne sig
det »levende ord« og blive sande kristne.
Denne del af befolkningen måtte finde andre profeter, mens den vok
sende gårdmandsklasse sympatiserede med hans økonomisk liberale poli
tik og tog hans synspunkter om frihed og individuel egenværd til sig og
udviklede deres egen klassebevidsthed og skabte en kultur, der indtil for
ganske nylig var den dominerende i Danmark.

Konklusion
Det må således konstateres, at selv om N.F.S. Grundtvig ikke er til at
komme uden om, hvis man vil forstå dansk kultur og historie fra begyn
delsen af 1800-tallet og frem til i dag, så er hans betydning en betydning
på såvel ondt som godt.
Set i dette lys er det ganske ironisk, at Grundtvig i begyndelsen af
1970’erne blev politisk profet for en række af de politisk venstreoriente
rede og anarkistisk prægede ungdomsoprørere og senere igen for mod
standerne af EF (EU). Dette skete vel at mærke samtidig med, at en ræk
ke af det gamle gårdmandsparti Venstres ideologer, der hyldede minimal
statsprincippet i deres nyliberale kamp om de borgerlige by vælgere, hen
viste til Grundtvig som deres åndelige inspirator.47
Det er også rimeligt klart, at vor nuværende grundlovs § 75, der er ble46. Se således Rouchdi Fakkar: Sociologie, socialisme et internationalisme prémarxistes.
Contribution a F etude de Vinfluence internationale de Saint-Simon et de ses disciple,
Neuchåtel 1968.
47. Således Ebbe Kløvedal Reich: Frederik. En folkebog om N.F.S. Grundtvigs tid og liv,
København 1972; Ejvind Larsen: Grundtvig - og noget om Marx, Århus 1974; Ejvind Lar
sen: Det levende ord. Om Grundtvig, Charlottenborg 1983; Finn Stein Larsen og Erik
Bernstorff (red.): Et Grundtvig-festskrift. I anledning af hans 200-årsdag. Med bidrag fra
hans skole, Århus 1983. Vedrørende den liberale tolkning se f.eks. Bertel Haarder, Erik
Nilsson og Hanne Severinsen: Nyliberalismen og dens rødder, København 1982; Bertel
Haarder: Slip friheden løs - og giv ansvar, København 1990; Bertel Haarder: Grænser for
politik, København 1990.
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vet en så væsentlig og betydningsfuld del af forfatningen, og som, trods
tilbageslag og forsøg på at tilsidesætte og minimere denne del af borger
nes rettigheder, ikke alene kan tilskrives den »radikale« Orla Lehmann,
der i øvrigt senere indplacerede sig i det politiske spektrum på højres fløj.
Paragraffen skylder nok så meget sin overlevelse på Den grundlovgiven
de Rigsforsamling under debatten i foråret 1849, da reaktionen i Europa
mod februarrevolutionen 1848 allerede var sat ind, at den, ud over at bli
ve støttet af enkelte radikale bondevenner som Gleerup, blev forsvaret af
en række af Den grundlovgivende Rigsdags medlemmer formentlig fra
højre og centrum.
Paragraffen var dels udtryk for den sene enevældes positive socialpoli
tik og for tidens nødvendighed over for de samfundsklasser, der blev ud
skrevet til hæren under den verserende borgerkrig. Den blev, let udvandet,
bibeholdt trods de liberale præsters angreb, om end det holdt hårdt. Trods
sin principielle modstand mod specificerede borgerrettigheder i grundlo
ven har A.S. Ørsteds understregning af, at ordlyden kun indeholdt, hvad
enhver ordentlig regering måtte være forpligtet til, og hvad hidtidig prak
sis havde været, formentlig også virket positivt omkring de to afstemnin
ger.
Som den blev vedtaget, dannede paragraffen grundlag for Estrups og
dermed Højres positive sociallovgivning i 1880’erne og begyndelsen af
1890’erne, ligesom den senere blev en hovedhjørnesten for Socialdemo
kratiets og De radikales opbygning af velfærdsstaten. Dette skete dengang
som nu på trods af liberale politikeres modstand mod det solidariske
»tvangsprincip«.

Kampen om fondsbørsen i det
19. og 20. århundrede
Af Jesper Lau Hansen
Betegnelsen børs antages at være afledt af navnet på en flamsk købmandsfamilie,
van der Buerse. Dens slægtsvåben viste en eller flere punge, og dens hus i Brugge
tjente som mødested for købmændene i sidste halvdel af det 13. århundrede. Den
første egentlige børs blev bygget i Antwerpen (1531), derefter fulgte blandt andet
Toulouse og Lyon (1548-49), Paris (1563), London (1566), Genua (1570), Hamborg
(1583) og Amsterdam (1608). Børsen i København blev opført af Christian IV i be
gyndelsen af 1600-tallet som led i hans merkantilistiske politik. Op til begyndelsen
af det 19. århundrede lå magten over Børsen i København hos kongen, men i det 19.
og 20. århundrede har en række forskellige aktørgrupper på skift haft magten. 1 det
følgende opridser adjunkt, LL.M. Jesper Lau Hansen fondsbørsens historie fra dens
start og frem til den seneste hørsreform af 1995.

1. Indledning
I bogen The Death of the Banker fra 1997 beskriver den amerikanske øko
nomihistoriker Ron Chernow, hvordan bankers, og hermed mener han fi
nansielle mellemmænd i bred forstand, har mistet indflydelse.1 Umiddel
bart strider konklusionen mod det billede, vi har af børsmæglere og fi
nansfolk: De synes rigere og mægtigere end nogensinde. Men Chernows
pointe er, at deres relative magt i forhold til kapitalleverandører (investo
rer) og kapitalforbrugere (erhvervslivet) er langt mindre end den magt,
som f.eks. en J.P. Morgan - med tilnavnet Jupiter - kunne udøve på Wall
Street ved århundredets begyndelse. Chernows konklusion er, at magten
nu er hos investorerne, der har organiseret sig som pensionsfonde, inve
steringsforeninger mv., her kaldet institutionelle investorer.2

1. R. Chernow, The Death of the Banker. The Decline and Fall of the Great Financial Dy
nasties and the Triumph of the Small Investor (1997).
2. For USA oplyser Chernow (1997), s. 76, at investeringerne i perioden 1990-96 er tre gan
ge større end fra investeringsforeningerne blev oprettet i 1924 og til 1990. Institutionelle
investorer ejede i 1960 14,2 procent af de udstedte aktier i USA; i 1996 var andelen øget til
52,3 procent.
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Analyseres Københavns Fondsbørs’ udvikling i det 19. og 20. århun
drede, kan man iagttage, hvordan en række af forskellige aktørgrupper på
skift har haft magten over fondsbørsen. Slutresultatet synes at modsvare
Chernows: I dag er det de institutionelle investorer, som har magten. Det
skal indskydes, at magt kan defineres på forskellige måder. Chernow bru
ger udtrykket, hvor en part har mulighed for at diktere modparten sine be
tingelser. I det følgende anvendes begrebet som muligheden for at indret
te driften af fondsbørsen efter eget ønske. Aktørskiftet angår følgende
grupper: kongemagten, grossererne, vekselmæglerne, vekselererne, pen
geinstitutterne og investorerne. De enkelte grupper behandles nærmere i
det følgende.

2. Kongemagten
Børsen i København blev opført af Christian IV som led i hans merkanti
listiske politik. Bygningen blev påbegyndt i 1619 i tilknytning til ind
dæmningen af Christianshavn og var færdiggjort i 1640.3 Allerede om
kring 1625 var Børsen brugbar, boderne var udlejet, og postforordningen
af 24. december 1624 angav, at postmesteren skulle være på Børsen hver
dag. I 1634 blev magister Valentin notar på Børsen, og samme år ud
nævntes Iver Jacobsen som post- og børsmester.
Børsens ejerforhold blev omskiftelige. Ved brev af 8. november 1636
fik købmændene rådighed over Børsen i tre år. Da de tre år var gået, synes
kongen selv at have disponeret over Børsen indtil 1642. Fra 1642 blev
hele Børsen lejet ud til storkøbmanden Jacob Madsen for et år ad gangen,
for siden ved skøde af 17. december 1647 at blive solgt til Madsen af rigs
hofmester Corfitz Ulfeldt. Efter Ulfeldts fald blev salget bestridt, og i
1669 gik forretningen tilbage, så kongen igen var ejer af Børsen. I 1685
fik Søkvæsthuset - et hospital for søens tilskadekomne, som var oprettet
omkring 1618 og fra 1684 havde til huse ved Nyhavn - Børsen i brugeligt
pant. Det vil sige, at Kvæsthuset skulle oppebære lejeindtægterne til
dækning af sit krav på afkast af dets udlån til kongen, også selv om ind
tægterne ikke dækkede renterne af den kongelige gæld. Det var en dårlig
forretning, som Kvæsthuset søgte at modsætte sig, og Børsen fik i denne
periode en stedmoderlig behandling. Ved overenskomst af 11. juni 1775
3. Om Børsens tidligste historie se Th. Green, Børsen i København (1898) og J. Werner, Bør
sen - en fremstilling i billeder og text af Københavns hørsbygnings historie 1619-1915
(1915).
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blev Børsen overdraget til Kurantbanken, der iværksatte en tiltrængt re
staurering. Banken var oprettet 1736 og var reelt blevet statsejet, da kon
gen havde købt aktierne i 1773. Banken blev brugt til at bekæmpe krisen
i slutningen af 1780’erne, men måtte opgive 1791. Herefter gik admini
strationen af Børsen over til Kurantbankens Realisations-kommission.
Krigen mod England 1807-14 medførte blandt andet en radikal omlæg
ning af statsmidlerne, ofte omtalt som Statsbankerotten 1813. Forvaltnin
gen af Børsen blev i den forbindelse i 1816 lagt over til Direktionen for
Statsgælden og den synkende fond, der var en statsgældsafviklingsfond.
Overførelsen af Børsen fra realisationskommissionen til statsgældsdirek
tionen markerede ikke den store forandring, og ved enevældens ophør i
1849 blev Børsen betragtet som statens ejendom.
I perioden op til begyndelsen af det 19. århundrede lå magten over Bør
sen - en adskillelse mellem vare- og fondsbørs var der endnu ikke tale om
- hos kongen. Af finansielle grunde var ejerskabet undertiden henlagt til
andre, men en regulering af driften var undergivet kongemagtens kontrol.
Dette bevidnes af børsordonnancen af 1692 og dens afløser, Børsanord
ningen af 1808. Begge disse førkonstitutionelle retsakter opererer med et
vist tilsyn fra de handlendes side, hvilket peger mod en øget betydning for
denne aktørgruppe. Men i Børsens tidligste historie var de forskellige
grupper af handlende ikke tilstrækkeligt velorganiserede til at udøve et
egentligt selvstyre over Børsen, og den afgørende magtfaktor blev da den
offentlige regulering.

3. Grossererne
Københavns handlende var fra gammel tid opdelt i to lav: klædebo
(købmændene) og kræmmere.4 Klædebolavets skrå af 25. januar 1592 ud
talte, at dette var det fornemste lav i staden. Lavet hed klædebo, fordi
medlemmerne handlede med klæde både en gros og en detail. Andre varer
blev kun solgt en gros. Klædebolavet var således de egentlige købmænds
lav, hvorimod kræmmerlavet var detailhandlernes. Som nævnt fulgte
Christian IV en merkantilistisk politik, og som led i denne politik forbød
han lavene ved forordning af 19. juni 1613. Men allerede ved forordning
af 10. december 1621 måtte man lempe på forbudet ved at give hånd4. Om grosserernes historie se jubilæumsskriftet Grosserer-Societetet 1742-1942, red. V. Lo
rentzen (1942) og J. Schovelins værker, navnlig Fra kongegunst til selvstyre (1917) samt
Werner (1915).
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værksmestrene adgang til at fastsætte visse vilkår for deres og svendenes
forhold. Herved havde man reelt opgivet modstanden, og lavene genop
stod. For Københavns købmænd og kræmmere betød ophævelsen af deres
to lav i 1613, at de senere, da lavene igen vandt indpas, fik et fælles lav
med lavsskrå af 17. december 1651. Skråen sondrede fortsat mellem
købmænd og kræmmere, blandt andet kunne de mødes hver for sig. End
videre pålagde skråen, at lavsbrødrene skulle holde deres børstid.
Med forordning af 16. april 1681 om Commerciens og Negotiens Be
fordring blev de handlendes forhold omorganiseret.5 Kræmmerne blev
opdelt i lav efter de varer, som de solgte, og handlen med de pågældende
varer en detail var forbeholdt lavet. Handel en gros var derimod fri, både
med hensyn til varer og hvem der ville være groshandler, senere kaldet
grosserer. Grossererne var heller ikke undergivet lavstvang, og deres tid
ligere lav opløstes. Endvidere havde visse fremmede »ifølge traktat« ret
til handle, men da kun engros.
Forordningen søgte også at koncentrere handlen på købstæderne.
Købmandskab på landet blev forbudt i vidt omfang (artikel 6), og marke
der skulle fortrinsvis holdes i købstæderne (artikel 10). Endvidere fastsat
te artikel 7, at håndværkere kun måtte bo i købstæderne. Undtagelse blev
dog gjort for visse former for håndværk, som var nødvendige lokalt på
landet, f.eks. grovsmede og bødkere. Ved at henvise håndværkerne til
købstæderne styrkede kongemagten lavsvæsenet i købstæderne. At døm
me efter kongemagtens modvillige forhold til lavene var det formodentlig
en utilsigtet virkning af dette tidlige eksempel på erhvervsregulering. F.
Vinding Kruse peger på, at tilstedeværelsen af håndværkere på landet i
England, som ikke var undergivet lavenes myndighed, dannede grundla
get for det forstadium til industrialiseringen, som udgjordes af det såkald
te domestic system (hjemmeindustri). Det gav med tiden en uddannet uor
ganiseret arbejdskraft, som kan være en forklaring på, at England opnåe
de en industrialisering i anden halvdel af det 18. århundrede væsentligt
før det øvrige Europa.6 Det er derfor nærliggende at formode, at forord
ningen af 1681 styrkede lavsvæsenet i Danmark.
Ved Forordning om Commerce af 4. august 1742 søgte kongemagten at
genskabe sondringen mellem groshandel og detailhandel, der var blevet
udvisket siden forordningen af 1681. Detailhandlen blev bevaret som or
ganiseret ved lavsvæsenet, og detailhandlerne måtte ikke handle en gros.
5. Forordningen var formodentlig inspireret af den franske Ordonnance pour le Commerce
fra 1673, se I. Diibeck, Aktieselskabernes retshistorie (1991), s. 13.
6. E Vinding Kruse, Arbejdets og kapitalens organisationer (1913), s. 3Iff.
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Til gengæld måtte groshandlerne ikke handle en detail, og de skulle end
videre handle i første hånd, dvs. ikke fra mellemhandlere. Byens gros
handlere havde ønsket en lavsordning svarende til kræmmernes, men
kongemagten var imod. Tværtimod ønskede man at tiltrække groshandle
re også fra udlandet. Forordningen søgte i stedet at imødekomme stadens
groshandlere ved at give særrettigheder for de såkaldte »virkeligt ind
skrevne groshandlere«, idet disse måtte handle i mindre kvanta end andre
groshandlere (artikel 11). For at blive indskrevet groshandler skulle man
eje skib eller skibsanparter og have borgerbrev, evt. dog blot være oplært
i købmandskab og holde kontor. De indskrevne groshandlere skulle ind
byrdes vælge en formand og to ældste, som skulle indkalde de indskrevne
groshandlere til møder, hvor deres stands interesser kunne drøftes. Der
var tale om en begyndende ordning med selvstyre for de indskrevne gros
handlere.
I disse tider, der hovedsageligt var opgangstider, fungerede kursnote
ringen ikke tilnærmelsesvis så godt som i udlandet. Private handelshuse
og Kurantbanken udgav deres egne, ofte indbyrdes afvigende, kursnote
ringer på veksler. Kursnotering angik, hvilke kurser man skulle betale for
givne varer. Af særlig betydning var kurserne på veksler, fordi veksler
blev anvendt som betalingsmiddel ved samhandlen, især udenrigshand
len.
Ved reskript af 27. februar 1787 søgte man at etablere en officiel note
ring af vekselkurserne. Det blev overladt et udvalg af grosserere, hvoraf
mindst to skulle være til stede på Børsen. Til denne Kursnoteringskomité
skulle vekselmæglerne oplyse de beløb og kurser, som de havde købt og
solgt til.
Kurantbankens krise sidst i 1780’erne medførte, at de indskrevne gros
serere den 1. marts 1790 dannede »Groshandlernes nøjere Forening«.
Foreningen skulle med tiden blive til Grosserer-Societetet, i dag Det dan
ske Handelskammer. Forordningen af 1742 om formand og ældste var
gennem længere tid ikke blevet efterkommet, idet man undlod at vælge
ældste. Kun formanden var tilbage, og han arbejdede energisk på at kom
me af med bestillingen.7 Krisetiderne gav imidlertid behov for atter at
samles, og grosserernes funktion i kursnoteringskomitéen har formodent
lig medvirket til ønsket om fastere rammer for deres fællesskab. Grosse
rernes nøjere Forening var dog i nogle år fortsat et løsere fællesskab uden
egentlig ledelse. I forbindelse med en kortvarig krise i 1797 stiftede socie-

7. M. Vibæk i Grosserer-Societetet 1742-1942 (1942), s. 67.
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tetet en »komité til handlens tarv«, som med tiden blev til Grosserer-Socie
tetets Komité.8
Englandskrigen 1807-14 medførte en betydelig vareknaphed og der
med forbundet spekulation, kaldet agiotage. Børsanordningen af 1808 var
vendt herimod, blandt andet skulle hvervet som børskommissær sikre, at
de forskellige nye forordninger rettet mod agiotagen blev overholdt. End
videre blev den mere liberale forordning om handel fra 1742 indskrænket
af en ny plakat om samme emne 1808. Groshandel krævede fremover, en
ten at man var indskrevet grosserer efter forordningen af 1742, eller, som
noget nyt, at man fik tilladelse fra magistraten eller den øvrighed, hvor
man havde hjemme. Herved ophævede man reelt den fri adgang til gros
handlen, idet der krævedes to næsten enslydende tilladelser fra den sam
me myndighed.
Den frie adgang til at engagere sig i groshandlen forud for plakaten af
1808 gjorde, at krigen havde medført en stigning i antallet af groshandle
re. Mange af disse nytilkomne valgte at ignorere - og blev velsagtens ig
noreret af - Grosserer-Societetet. Medlemskabet af Societetet var således
lavt i forhold til antallet af indskrevne grosserere. Det er karakteristisk, at
børsanordningen af 1808 og den samtidige mæglerforordning henviste til
grossererselskabet eller grosserernes formand og ældste. Kongen havde
sympati for disse grosserere, der flere gange forstrakte ham økonomisk
under Englandskrigene. 9 Med plakaten af 1808 var sondringen mellem
grossererne reelt ophævet, og det var derfor til at forudse, at kongen ville
begunstige de »rigtige« grosserere, når der kom mere rolige tider. Det
skete ved anordning af 23. april 1817, hvor Grosserer-Societetets Komité
blev lovfæstet i § 12. Samtidig blev ordningen med »ældste« ophævet.
Efter et reskript af samme dato fik Societetet lov til selv at vælge med
lemmerne til den første komité, men herefter skulle Societetet indstille tre
for hver plads, og det endelige valg tilkom da kongemagten. Ved plakat af
10. februar 1818 indførtes tvungent medlemskab af Grosserer-Societetet.
Som den første børskommissær efter børsanordningen af 1808 blev
valgt L.N. Hvidt, der tidligere havde været grosserer.10 Anordningen sy
nes navnlig at have været affødt af krigen og tiltagene mod agiotagen, for
efter freden ønskede Hvidt at fratræde sin stilling og genoptage grosserer8. Grosserer-Societetet var da så stærkt, at det kunne udstede egne betalingsmidler, de
såkaldte komité-sedler, se M. Rubin, 1807-14 (1892), s. 69ff.
9. Rubin (1892), s. 197ff.
10. L.N. Hvidt (1777-1852) var aktiv politisk, dels som medlem af stænderforsamlingerne fra
1830’erne, dels som anfører for Københavns Borgerrepræsentation, og som sådan ledte
han optoget i marts 1848, der førte til den fri forfatning.
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gerningen, hvilket han meddelte i foråret 1816. Da han året efter blev
valgt til Grosserer-Societetets Komité, kan det formodes, at han stod på
særdeles god fod med de øvrige medlemmer af Grosserer-Societetet. De
har derfor formodentlig været underrettet om hans ønske om at trække
sig. I hvert fald reagerede Societetet hurtigt på nyheden om hans afsked.
Hvidt havde i sin afskedsbegæring udtrykkeligt anført, at der ikke længe
re var behov for en børskommissær. Da Kommercekollegiet spurgte
Grosserer-Societetets ledelse, svarede de den 21. maj 1816, at man selv
kunne holde det fornødne tilsyn. Det blev accepteret af kollegiet, som ved
resolution af 1. juni 1816 besluttede at lade posten som børskommissær
forblive ubesat. Herved var statens tilsyn med Børsen overgået til Grosse
rer-Societetets Komité, og grossererne var blevet herrer på Børsen. Det
blev yderligere befæstet, da Grosserer-Societetet erhvervede Børsen i for
året 1856. Man var nu herrer i eget hus.

4. Vekselmæglerne
Den første regulering af mæglere fandt sted i lavsskråen af 17. december
1651 for det fælles købmands- og kræmmerlav.11 Skråen fra 1651 angav,
at der skulle vælges en eller to mæglere. Stillingen synes usikker, for
mægleren skulle have et årligt »salarium, indtil Gud vil handlen tiltager,
så han af hans kurtage og mæglerpenge kan sig opholde«. Med forordning
af 16. april 1681 om Commerciens og Negotiens Befordring blev mæg
lerne undergivet edspligt, dvs. erhvervet blev reguleret, og deres kurtage
skulle reguleres af Kommercekollegiet (forordningens 5. kapitel). Endvi
dere måtte mæglerne ikke drive særhandel, dvs. de skulle alene agere som
mellemmænd og dermed undgå interessekonflikter. Kravet om upartisk
hed blev gentaget i mæglernes artikler af 26. januar 1684 (artikel 7), der
endvidere angav, at mæglerne skulle opholde sig på Børsen alle søgneda
ge.
I tillægget var anført mæglernes kurtage: »Penge på deposito af 100
rdlr.: 1 mark, 8 sk.« I mangel af egentlige papirpenge (pengesedler) hand
lede man altså anvisninger på indskud. Endvidere angives følgende takst:
»Alle aktier udi det Ost-Indiske/Vest-Indiske/ og andre kompagnier af en

11. Om mæglernes historie se jubilæumsskriftet Mæglerkorporationen 1808-1908, red. P.
Ryge-Jensen og M. Wesenberg (1908). Se ligeledes om børsmæglernes historie I. Gejl, In
denfor snorene (1989).
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kapital som man participerer af et hundred rigsdaler: 1 mark, 8 sk.« Aktie
omsætningen var så småt kommet i gang.
I tilknytning til de to retsakter af 1808 fremkaldt af krigen mod Eng
land, børsanordningen og plakaten om Commerceforordningen fra 1742,
blev der samtidigt udstedt en mæglerforordning. Forordningen var dog
ikke et direkte resultat af krigen, som de to andre, men var forberedt gen
nem flere år. Mæglerforordningen af 1808 fortsatte ordningen fra mægler
artiklerne fra 1684 om, at mæglere skulle aflægge ed, men angav nu end
videre, at mæglerne tillige skulle beskikkes af magistraten (§ 1). Mere
ubehageligt for mæglerne var, at »Grossererselskabet« (Grosserer-Socie
tetet var endnu ikke lovfæstet) skulle høres af magistraten (§ 2). Endvide
re kunne beskikkelse kun opnås, hvis ansøgeren var blevet eksamineret af
grosserernes formand og ældste (§ 4). Det er formodentlig også grosserer
nes holdninger, der skinner igennem forordningens krav om, at mæglere ud over at have et godt rygte - fortrinsvis bør vælges blandt »sådanne
subjekter, som ved uheld, uden deres brøde, have tilsat deres formue i
handlen og er udgåede af købmandsstanden«, dog kunne oplæring på et
mæglerkontor også tælle (§ 3). Efter fransk mønster blev mæglerne opdelt
i fire klasser: vare-, veksel-, skibs- og assurancemæglere (§ 5). Endelig
skulle mæglerne organisere sig med en formand og tre bisiddere (§ 22),
hvilken forening udgjorde Mæglerkorporationen.
Disse dele af mæglerforordningen var formodentlig planlagt før kri
gens udbrud, hvorimod krigen synes at have været anledning til forord
ningens bestemmelse om priskuranter (§ 20). Bestemmelsen fastslog, at
priskuranter, dvs. oversigter over gældende priser for forskellige varer,
skulle opgøres hver uge, og at de også burde indeholde kursen på »veksler
og speciesmønt, samt disconto og aktiers pris, tilligemed assurance
præmierne«. Mæglerne skulle udarbejde priskuranterne, da de fra deres
daglige arbejde kendte de gældende priser og kurser. Som kontrolforan
staltning skulle priskuranterne undergives et vist tilsyn af Grosserer-So
cietetets formand og ældste, dvs. Komitéen, og børskommissæren.121 lig
hed med kursnoteringen af veksler efter reskriptet af 1787 fik kursnote
ringen (priskuranten) efter mæglerforordningen karakter af en offentlig
kursnotering, hvor offentlig skal forstås i betydningen kontrolleret og lov
hjemlet.
Markedet for aktier og obligationer udvikledes i første tredjedel af det
12. Det er en kuriøs detalje, at grosserernes forening her omtales som societetet, mens den an
dre steder i samme forordning omtales som selskabet, se §§ 2 og 4. Formodentlig er be
stemmelsen yngre end de øvrige i forordningen.
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19. århundrede. Det skyldtes navnlig statsobligationerne. Mængden blev
særligt forøget, da statsobligationernes indfrielse blev ophævet som led i
statsbankerotten 1813. Mængden af aktier synes derimod at have været
beskeden.13
Fra 1840 og frem indtrådte en markant stigning i antallet af aktiesel
skaber.14 Vekselmæglerne må i denne periode være begyndt på at holde
omsætningen af værdipapirer som et samlet arrangement forbeholdt deres
stand. Det ses af, at en gruppe vekselerere henvendte sig til Grosserer-So
cietetets Komité den 31. august 1846 med anmodning om ændring af
kursnoteringsmåden vedrørende andre værdipapirer end veksler.15 Vekse
lererne hævdede, at den eksisterende ordning kunne misbruges. Vek
selmæglerne måtte jo ikke handle for egen regning, og den enkelte vek
selmæglers ordrer under noteringen afspejlede derfor de ordrer, som han
havde modtaget fra de handlende, typisk vekselererne. Men netop fordi
vekselmæglerne ikke kunne fravige disse ordrer og købe efter egen ind
skydelse, kunne de heller ikke forhindre, hvis en kollega med meget store
ordrer benyttede disse til at manipulere prisen. Vekselererne, der i en så
dan situation kunne handle for egen regning og dermed modvirke mani
pulationen, ønskede derfor at få adgang til noteringen.16 Grosserer-Socie
tetet havde forståelse for synspunktet og foreslog derfor oprettelsen af
nok en komité bestående af en vekselmægler, et medlem fra GrossererSocietetets Komité og en vekselerer. Denne komité var vel inspireret af
den daværende Kursnoteringskomité, som stod for vekselnoteringen, og
hvis grosserer-medlem tillige førte tilsyn med den officielle kursnotering
(priskuranten) af aktier og obligationer. En sådan ordning ville have fast
holdt grosserernes kontrol også med fondsbørsen, som endnu var lille,
men dog i vækst. Grosserer-Societetets Komité forelagde sit forslag for
mæglerkorporationen, som imidlertid afviste forslaget. Grosserer-Socie
tetets Komité forfulgte ikke sagen videre, men lod sig nøje med at have
ansvaret for den officielle notering (priskuranten), som nu fandt sted de to
af ugens seks dage.
Det vides ikke, hvordan vekselmæglerne havde organiseret den handel
med værdipapirer, som vekselererne forgæves søgte at få indflydelse på.
13. Dette modsvarer udviklingen i udlandet, hvor fondsbørserne synes at vokse frem på bag
grund af staternes udstedelse af gældsinstrumenter. A. Greif, Economic History and Game
Theory, Stanford University Working Paper, 25.06.1997, s. 8 med henvisninger.
14. Diibeck (1991), s. 39 og A. Nielsen, Industriens historie (1944), s. 207.
15. Gejl (1989), s. 97f.
16. A. Nielsen (1944), s. 234 bemærker, at aktiemanien ebbede ud i 1846. Vekselerernes hen
vendelse skal måske ses på baggrund af de indtrådte nedgangstider.
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Formodentlig har det lignet den form med et opråb af hvert papir, som se
nere blev fastlagt ved skabelsen af den egentlige fondsbørs. Givet er det
dog, at vekselmæglernes aktiviteter forholdsvis hurtigt medførte, at der
blev tilvejebragt en kursnotering hver af ugens dage. Det ses af datidens
aviser, hvor kurslisterne er optrykt.17 Vekselkursen blev offentliggjort to
gange om ugen, tirsdag og fredag, som pålagt Kursnoteringskomitéen.
Men den 22. juli 1825 indeholdt vekselkurslisten i Handels- og Industrie
Tidende tillige en række obligationer og det Asiatiske Kompagnis aktier.
Oplysningerne om obligationer og aktier forekom dog kun en gang ugent
ligt, om fredagen som fastsat i mæglerforordningen, mens veksellisten
også udkom om tirsdagen. I Mercurius for den 27. januar 1835 var listen
blevet ens de to dage, hvilket afspejler, at der nu også fandt en officiel
kursnotering sted af værdipapirer to gange ugentligt, selv om mæglerfor
ordningen kun foreskrev en. Overskriften var ændret til Kjøbenhavns
Børscours, hvilket tidligere kun var en undertitel under overskriften
Vexelkurs. I Berlingske Tidende for lørdag den 15. november 1845 op
tryktes for første gang kurslisten fra de noteringer, som vekselmæglerne
selv foranstaltede de øvrige af ugens dage, dvs. de uofficielle kursnoterin
ger. Listen indeholdt 17 papirer, hvoraf enkelte papirer også optrådte på
den officielle notering, hvor Grosserer-Societetet bestemte, hvilke papirer
der skulle noteres. Rapportørerne for de to lister var to forskellige firmaer
og vedblev at være det. Det understreger, at også vekselmæglerne opfat
tede de to kurslister som forskellige, og at omverdenen opfattede vek
selmæglernes kursnotering som tilstrækkelig velorganiseret til at være til
lidsvækkende i lighed med de to officielle noteringsdage. Det er i denne
sammenhæng, at vekselerernes henvendelse om adgang til kursnoterin
gen året efter skal ses. Siden 1854 offentliggøres en daglig kursliste. Af
ugens seks dage med kursnoteringer var således kun de to officielle note
ringsdage, hvor grossererne havde ansvaret, de øvrige fire dage bestemte
vekselmæglerne.
Den embryoniske fondsbørs ved midten af det 19. århundrede var såle
des fortrinsvis undergivet vekselmæglernes magt. Ganske vist skulle
grossererne kontrollere priskuranten og bestemme, hvilke papirer der
skulle have deres kurs offentliggjort på kurslisterne disse dage. Men tilve
jebringelsen af kursoplysningerne blev leveret af vekselmæglerne, og de
følte sig berettiget til at afholde kursnotering også de øvrige dage og for
andre papirer på en sådan regelmæssig og fast organiseret måde, at avi17. Om fondsbørsens tidligste historie se H. Green, Krigen og kurserne (1919), om kurslister
se s. 128ff.
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serne rapporterede disse kurslister på selvsamme måde som de to officiel
le dage.

5.

Vekselererne

Vekselererne, eller med et italiensk ord bankiererne, var pengehandlere,
dvs. købmænd inden for det finansielle område. De opstod i den italien
ske renæssance af storkøbmændene. Disse købmænd havde et likviditets
overskud, som gjorde det muligt for dem at fungere som pengeudlånere til
andre købmænd og ikke mindst fyrster og andre politiske magthavere,
ofte mod handelsmæssige begunstigelser og privilegier.18 Senere udvikle
de der sig egentlige bankierer, hvis forretninger hovedsageligt var penge
handel. Denne start for bankiererne som købmænd er formodentlig også
parallel med udviklingen i Danmark. Det kan forklare mæglerforordnin
gens udsagn om, at priskuranter udarbejdes af mæglerne efter overens
komst med stadens »handlende«, hvilket er en generel henvisning til sta
dens købmænd. En udsondring af bankiererne og vekselererne som en
særskilt klasse forskellig fra de øvrige grosserere var næppe sket endnu i
begyndelsen af det 19. århundrede.
C. Hage peger endvidere på en arbejdsdeling med de større banker ved
udgangen af det 19. århundrede, som var begrundet i en asymmetrisk in
formationsfordeling. Vekselererne kunne i kraft af deres lokalkendskab til
de enkelte handlende og deres kreditværdighed diskontere veksler, som
bankerne ikke turde beskæftige sig med. Vekselererne endosserede heref
ter disse veksler, hvorefter bankerne kunne diskontere dem.19
I løbet af anden halvdel af det 19. århundrede vandt vekselererne frem
i forhold til vekselmæglerne. Vekselerererhvervet var mere givtigt, hvil
ket gav vekselererne en konkurrencefordel fremfor vekselmæglerne. Vek
selmæglerne kom med tiden i et underordningsforhold til vekselererne,
f.eks. som ansatte hos vekselererne.20 Herved fik vekselererne større, om
end indirekte, indflydelse på kursnoteringen. Det første forsøg fra vekse
lerernes side på at opnå direkte indflydelse synes at være henvendelsen i
1846 (jf. ovenfor). Det er vanskeligt at afgøre, hvornår vekselererne ryk18. L. Jardine, Worldly Goods (1996), s. 102ff.
19. C. Hage, Haandbog i handelsvidenskab (1894), s. 621 f. Arbejdsdelingen førte til, at Natio
nalbanken i 1861 indførte en dobbelt diskonto, hvor den laveste sats blandt andet gjaldt
veksler endosseret af bankiers. E. Hoffmeyer, Strukturændringer på penge- og kapital
markedet (1960), s. 33.
20. H. Green (1919), s. 139f.
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kede fra tilskuerpladserne til noteringspladserne. Formodentlig er det
egentlige skred sket i anden halvdel af 1860’erne, hvor griinderperiodens
aktieomsætning eksploderede. Th. Green oplyser, at vekselmægleme og
vekselererne blev ligestillet under noteringen i 1860’erne.21 Den egentlige
formæling skete, da vekselererne og vekselmæglerne etablerede en fælles
forening den 13. december 1871.
Vekselmæglernes og vekselerernes forening erstattede vekselmægler
nes syndikat, som hidtil havde stået for kursnoteringen. Blandt den nye
forenings medlemmer blev foreningen stadig omtalt som Syndikatet.22
Foreningen nedsatte et Kursnoteringsudvalg, ikke at forveksle med gros
serernes Kursnoteringskomité i henhold til reskriptet af 1787. Kursnote
ringsudvalget var foreningens eksekutive organ, som forestod kursnote
ringen i auktionsform ved opråb. Der blev givet regler for kursnoteringen
den 2. februar 1874.23 Reglerne fra 1874 er ganske kortfattede og fortsat
te formodentlig de bestående rutiner. De viser i øvrigt, at fondsbørsen
endnu ikke skelnede mellem valuta og værdipapirer. Det fremgår navnlig
af et supplerende sæt regler, der er vedtaget 11. november 1874, og som
havde virkning fra 1. januar 1875. Disse regler angiver opråbsrækkeføl
gen: 1) norske sedler, 2) svenske sedler, 3) preussiske dalere, 4) obligatio
ner og 5) aktier. Det fremgår utvetydigt af reglerne, at opråbene angik
handel, ikke kun notering af kursen på allerede indgåede handler. Regler
ne af 1874 blev ikke tilsendt Grosserer-Societetets Komité, måske fordi
man endnu ikke havde udarbejdet vedtægter. Samme år fik kursnoterings
deltagerne overladt den tidligere auktionssal på Børsens 1. sal af grosse
rerne.
Kursnoteringsudvalgets første medlemmer skulle til valg i januar 1875,
samtidig ville man få vedtaget foreningens vedtægter. Den 5. december
1874 modtog Kursnoteringsudvalget en anmodning om at overflytte nog
le aktier fra en månedlig notering til en ugentlig.24 Anmodningen var støt
tet af godt 30 medlemmer af kursnoteringen, hvilket var op imod halvde
len af foreningens medlemmer. Udvalget afviste anmodningen, hvilket
imidlertid blev mødt ganske hårdt fra forslagsstillernes side, der oplyste,
at de i så fald ville holde en pr/wzZ-notering af papirerne om onsdagen ef
ter Kursnoteringsudvalgets notering - de truede således reelt med at op21. Th. Green, Fondsbørsen i Kjøbenhavn (1889), s. 3.
22. Th. Green (1889), s. 57 angiver det som »udvalgets festnavn«.
23. Reglerne angives som tabt hos Gejl (1989), s. 110, men et eksemplar blev fundet i foråret
1998 hos Københavns Fondsbørs A/S. Gejl antog, at reglerne mindede om de senere reg
ler fra 1876, hvilket har vist sig at være korrekt.
24. Gejl (1989), s. 113ff.
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rette en konkurrerende fondsbørs. Kursnoteringsudvalget henvendte sig
da til Grosserer-Societetets Komité og kunne derefter meddele de pågæl
dende forslagsstillere, at den havde fået bemyndigelse til at forbyde en
sådan notering. Om hjemlen for bemyndigelsen til at forbyde noteringen
var hos Grosserer-Societetets Komité som officiel myndighed eller blot
som »husvært« for kursnoteringen er uklart, men det udløste en betydelig
forbitrelse hos de mange medlemmer, der havde støttet initiativet. En
gruppe på nu 32 medlemmer skrev til Kursnoteringsudvalget og beklage
de denne udvikling, navnlig at Udvalget havde henvendt sig til GrossererSocietetets Komité, »hvis magt med hensyn til kursnoteringen de fleste af
Udvalgets medlemmer ved tidligere lejligheder aldeles ikke har villet an
erkende«. På mødet i januar 1875 blev kun de færreste af de tidligere
medlemmer genvalgt. Det er formodentlig under indtryk af en mere ufor
sonligt indstillet gruppe, at Kursnoteringsudvalget i den følgende periode
skabte sine vedtægter og, vigtigst af alt, monopoliserede adgangen til
fondsbørsen. At grossererne derimod ikke var fjendtligt indstillet over for
Kursnoteringsudvalget ses af, at Grosserer-Societetets Komité i et brev af
10. februar 1875 bekræftede underretningen om nyvalget til Kursnote
ringsudvalget. Komitéen meddelte, at kursnoteringsværelset blev overladt
Udvalget til kursnotering de øvrige dage i ugen, hvor grossererne ikke
holdt opsyn, hvilket blev gengivet i Grosserer-Societetets Børsorden året
efter (jf. dennes § 8).
Det mere uforsonligt indstillede Kursnoteringsudvalg udstedte den 22.
maj 1876 sine »Vedtægter for deltagerne i kursnoteringen på Københavns
Børs«. I § 1 angives Kursnoteringsudvalgets opgave som varetagelse og
afholdelse af de for kursnoteringen gældende bestemmelser, og Udvalget
tillægges kompetence til at afgøre alle dermed forbundne spørgsmål. Ud
valget sammensættes af syv personer: fire vekselmæglere og tre veksele
rere - altså en i det mindste formel anerkendelse af vekselmæglernes for
trinsret på dette område. Deltagerne i kursnoteringen omtales som væl
gerne, hvilket viser dokumentets foreningsretlige formål. Selve kursnote
ringen var som nævnt fastlagt ved reglerne af 1874. Vedtægterne sendtes
til Grosserer-Societetets Komité, hvilket ikke skete for at opnå godken
delse, de nye medlemmer i Kursnoteringsudvalget bestred jo grosserernes
kompetence i så henseende, men fordi vedtægterne angav, at opslag skul
le ske i noteringslokalet.25 Altså bad man Grosserer-Societetets Komité
25. Oplysninger til foreningens medlemmer, kursnoteringsdeltagerne, skete dels ved opslag,
dels ved at opråberen læste det højt, før opråbet begyndte. På denne måde blev oplysnin
ger fra udstedere mv. meddelt til alle, og alle medlemmer havde samme information, når
opråbet nåede de pågældende papirer.
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Indtil 1974 havde fondsbørsen til huse i Christian IV’s gamle børsbygning fra begyndelsen af
1600-tallet. På dette billede fra 1944 ses, hvorledes fondsbørsvekselererne sidder med front
mod opråberen i kursnoteringslokalet på 1. sal i Børsen. (Nordfoto).

om lov hertil. Forelagt vedtægterne undlod Komitéen dog at handle. At
dømme efter affattelsen af børsordenens § 8 anede man ikke uråd. Komi
téen tog kun et vagt forbehold om, at vedtægterne ikke kunne stride mod
Komitéens stilling. Kursnoteringsudvalget foretog derefter sit sidste og
mest afgørende træk: Ved en kortfattet beslutning den 20. juli 1876 ænd
redes en bestemmelse om deltagelse i kursnoteringen. Herefter skulle
såvel vekselmæglere som vekselerere ansøge Udvalget om tilladelse til at
deltage, og afslag skulle ikke begrundes. Adgangen til kursnoteringen var
nu monopoliseret og forbeholdt foreningens medlemmer. Monopolet
medførte en skelnen mellem insidere og outsidere, dvs. de, der havde fået
lov til at blive medlemmer af foreningen og dermed af kursnoteringen, og
de andre.26 Monopoliseringen var for så vidt naturlig ud fra et forenings
retligt synspunkt: En forening er ikke åben for alle. Det problematiske
var, at monopolet på adgangen til kursnoteringen ville udelukke vek
selmæglere, som ellers efter deres bestalling havde ret til at deltage i dis
se forretninger. At Kursnoteringsudvalgets medlemmer har fornemmet, at
26. Begreberne insidere og outsidere i den fondsbørsretlige terminologi blev bevaret længe, se
t.eks. hos M. Iversen, Penge, bank- og børsvæsen (1930), s. 244. Inden for de seneste 20 år
har begrebet insider efter amerikansk påvirkning ændret indhold til at angå udnyttelse af
en asymmetrisk informationsfordel, såkaldt insiderhandel.
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de her havde nået grænsen for det tilladelige, kan måske ses af, at denne
beslutning om ændring af reglerne fra 1874 ikke blev forelagt GrossererSocietetets Komité. Den manglende underretning kan på den anden side
også skyldes, at Udvalget ikke fandt, at det vedkom Komitéen.
Adgangsbegrænsningen førte i sommeren 1880 til en sag, idet en vek
selerer Thomsen klagede over et afslag til Grosserer-Societetets Komité,
der forhørte sig hos Kursnoteringsudvalget. Her svarede man den 22. sep
tember 1880 først og fremmest ved at henvise til de beskedne pladsfor
hold og dernæst til behovet for tillid til fagfællerne på baggrund af forord
ningen af 21. juni 1844 og dens bestemmelser om vindikationsret, dvs.
retten til at kræve stjålne genstande tilbage. Men derudover markerede
man den egentlig holdning: Man havde som valgt repræsentation for no
teringsdeltagerne den udelukkende kompetence til - uden indblanding fra
Komitéens side - at afgøre adgangsspørgsmålet. Hvis grossererne nu øn
skede at tage kampen op med Kursnoteringsudvalget, var lejligheden ikke
velvalgt. Dels havde man ignoreret udviklingen igennem flere år, dels og mere afgørende - angik udelukkelsen en vekselerer. Hvis grossererne
ville fastholde deres magt over fondsbørsen, måtte den støttes på mægler
forordningen, og i så fald var det usikkert, om vekselerere overhovedet
burde have adgang til kursnoteringen. Måske valgte Komitéen af denne
grund at nedtone konflikten. Man fastholdt Kursnoteringsudvalgets afslag
over for Thomsen, men oplyste i brev af 4. oktober 1880 over for Udval
get, at det ikke kunne udelukke vekselmæglere fra noteringen. Udvalget
bøjede sig og ændrede beslutningen om adgangsbegrænsning til kun at
angå vekselerere - et lille offer i betragtning af, at der blev stadigt færre
vekselmæglere.
Grossererne forstod nu, at deres magt over fondsbørsen var truet. Den
13. december 1880, kun et par måneder efter brevvekslingen med Udval
get, rettede Grosserer-Societetets Komité henvendelse til Indenrigsmini
steriet i håb om at få regeringens og om nødvendigt lovgivningsmagtens
støtte. Man ønskede kompetencen for de to officielle noteringsdage udvi
det til at omfatte de øvrige dage i ugen.27 Regeringen mente imidlertid
ikke, at forholdet kunne klares administrativt, og lovgivningsmagten ville
man ikke inddrage. Man henviste derimod Komitéen til at forhandle med
Mæglerkorporationen om en omorganisering af fondsbørsens forhold, og
forhandlinger blev indledt mellem grosserere og vekselmæglere. 26 vek
selerere, der var medlemmer af kursnoteringen, protesterede imod ordnin
gen og nægtede at godkende noget resultat, som blev opnået ad denne vej.
27. H. Green (1919), s. 160ff. og Gejl (1989), s. 123ff.
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Det kan på den baggrund ikke undre, at forhandlingerne mellem Grosse
rer-Societetets Komité og Mæglerkorporationen blev til skinforhandlin
ger, der endte resultatløse året efter.
Henvendelsen fra Grosserer-Societetets Komité, oprindeligt fra 1880
og siden gentaget efter de resultatløse forhandlinger 1881, førte efter en
del års passivitet omsider til, at der i rigsdagsamlingen 1887-88 af inden
rigsminister Ingerslev blev fremsat forslag til lov om kursnoteringen på
Københavns Børs. Et lovforslag, der efter Ingerslevs eget udsagn var
fremsat efter »et meget indtrængende ønske fra Grosserersocietetets Ko
mité«.28 De sideløbende forhandlinger mellem grossererne, nu under Tiet
gens ledelse, og Kursnoteringsudvalget viser dog, at ønsket næppe var
særligt indtrængende længere. Lovforslaget blev vedtaget i Landstinget,
men det blev ikke vedtaget i Folketinget og faldt dermed bort.29 Man kan
næppe svinge sig op til at sige, at fondsbørsen havde betydning for forfat
ningskampen i Danmark, men det synes sikkert at antage, at forfatnings
kampen fik betydning for fondsbørsen, for lovinitiativet faldt for den
såkaldte visnepolitik. Det fremgår af C.A. Brobergs lille kampskrift,
Grosserersocietetet og dets Komité, fra 1890, at Komitéen var domineret
af højremænd. Hensigten bag lovforslaget var da også at sikre, at Grosse
rer-Societetets Komité fik indflydelse over kursnoteringen på veksler, ak
tier og obligationer. Som en af forslagets støtter udtrykte det: »Det er ind
lysende, at der ikke kan være to herrer i samme bygning«.30 Af samme
grund mødte forslaget stor modstand blandt regeringens modstandere, og
efter vedtagelse i Landstinget blev det henlagt til udvalgsbetænkning i
Folketinget for at bortfalde ved udgangen af rigsdagssamlingen.
Den 1. april 1885 var Tietgen blevet formand for Grosserer-Societetets
Komité. Blandt sine mange andre formandspligter arvede han dermed sin
forgængers anmodning fra begyndelsen af 1880’erne om bistand fra lov
givningsmagten i modsætningsforholdet til Kursnoteringsudvalget. Tiet
gen synes imidlertid ikke at have støttet denne opfattelse. Den 1. septem
ber 1885 afholdtes Det 2. danske Handelsmøde, hvor blandt andet fonds
børsens forhold blev drøftet. Tietgen og Kursnoteringsudvalgets formand,
L. Henriques, var blandt talerne. Henriques nedtonede i sin tale de tidlige
re konflikter med grossererne, og Tietgen selv gav på mødet udtryk for sin
tvivl om, hvorvidt forholdet kunne løses ad lovgivningsvejen. Drøftelser
ne mellem Grosserer-Societetets Komité og Kursnoteringsudvalget førte i
28. Rigsdagstidende, 1887-88, Forhandlinger paa Landstinget, sp. 36.
29. Rigsdagstidende, 1887-88 A, sp. 1719ff.
30. Rigsdagstidende, 1887-88, Forhandlinger paa Landstinget, sp. 34.
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1888 til en overenskomst, hvorefter den upraktiske sondring mellem de to
officielle noteringsdage og de øvrige fire uofficielle dage blev opgivet og
i stedet undergivet ensartede regler. Det var reelt en sejr for Udvalget, idet
ensretningen blev opnået ved at føje de to officielle noteringsdage til de
res fire noteringsdage og ved at videreføre de eksisterende regler. Over
enskomsten blev forelagt Indenrigsministeriet, der selv havde måtte indse
sin magtesløshed i Rigsdagen kort forinden, og ministeriet accepterede
overenskomsten. Dog blev det indskærpet Komitéen, at den efter mægler
forordningen stadig havde det overordnede tilsyn, skønt tilsynet efter
overenskomsten ganske tydeligt var overladt Udvalget.
Efter overenskomsten af 1888 var magten over fondsbørsen reelt sam
let hos Kursnoteringsudvalget, hvilket i stigende grad vil sige vekselerer
ne, da der blev stadigt færre vekselmæglere. Grossererne havde et formelt
overopsyn, men havde fået Indenrigsministeriets samtykke til kun at
udøve det lempeligt. Vigtigere var, at såvel grossererne som regeringen
havde måtte opgive deres forsøg på direkte at få indflydelse på fondsbør
sens organisation.
En senere børsreform af 1914 cementerede kun dette billede. Formålet
med reformen var at få en ensartet ordning af de to forskellige børser:
vare- og fondsbørsen. Det skulle ske ved at indvælge to repræsentanter
for fondsbørsen i Grosserer-Societetets Komité og samtidig vedtage et re
videret sæt regler for fondsbørsens afholdelse. Reformen var igen ensidigt
til kursnoteringsdeltagernes fordel. Dels fik de en uforholdsmæssig stor
indflydelse på Komitéen set i forhold til deres antal, dels var vedtægterne
for kursnoteringen fastlagt efter de allerede gældende regler. Endelig kun
ne disse regler fremover kun ændres, hvis over halvdelen af kursnote
ringsdeltagerne accepterede det. Reformens ikrafttræden blev afbrudt af
1. Verdenskrigs udbrud, i hvilken anledning fondsbørsen lukkede. Fonds
børsen forblev officielt lukket hele krigen, men det hindrede ikke note
ringsmedlemmerne i stadig at mødes og handle, og krigen blev kendeteg
net ved en voldsom spekulation.
Erfaringerne fra krigen førte til regulering af fondsbørsen ved lov af
1919. Det centrale var, at afholdelse af fondsbørs blev lovreguleret, idet
afholdelse fremover krævede tilladelse fra handelsministeren. At man
særligt havde fondsbørsen i København i tankerne, fremgår af lovens § 2,
stk. 2, der som en nyskabelse oprettede en bestyrelse for denne fondsbørs
med en offentligt udpeget formand. Men også andre fondsbørser kunne
godkendes, såfremt de levede op til reglerne fastsat i henhold til loven og
den tilhørende bekendtgørelse, den såkaldte vedtægt. Under drøftelserne i
Rigsdagen bemærkede handelsminister C. Hage om sit lovforslag: »Dette
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Efter den langsommelige kursnotering begyndte den mere levende efterbørs. Omsætningen på
efterbørsen var ofte større end på den formelle fondsbørs. Dette billede viser efterbørsen om
kring 1937. (Nordfoto).

lovforslag tager derfor ved sin affattelse ingenlunde alene sigte på de for
hold, der i øjeblikket forefindes, men på en ordning af fondsbørsen over
hovedet, og det forudsætter, at der kan findes fondsbørs, ikke blot i
København, men også andre steder i landet. I så tilfælde bliver fondsbør
serne udenfor København underkastet de samme regler og undergivet det
samme tilsyn fra statens side som fondsbørsen i København«.31 Ikke de
sto mindre blev konsekvensen af de krav, som loven stillede for autorisa
tion, at den eneste anden fondsbørs i Danmark, fondsbørsen i Århus, der
var blevet holdt siden 1872, nu måtte lukke.32
For kursnoteringsdeltagerne havde fondsbørsloven af 1919 den positi
ve virkning, at de umiddelbart opnåede godkendelse som fondsbørsdelta
gere. Endvidere afskaffede loven vekselmæglerhvervet. Da loven ligele
des aflivede den eneste konkurrent til Københavns Fondsbørs, betød det
alt i alt, at fondsbørsvekselererne i København nu havde et fuldstændigt
og lovhjemlet monopol på fondsbørsvirksomhed. Magten over fondsbør
sen var reelt deres. Loven havde nok genindført børskommissærembedet
og indført en fondsbørsbestyrelse, men dette var ingen egentlig bremse på
fondsbørsvekselerernes magt. Børskommissærembedet blev slået sam
men med bestyrelsesformandsposten allerede i 1922, og dernæst blev stil31. Rigsdagstidende, 1918-19, Forhandlinger paa Landstinget, sp. 1145.
32. Gejl (1989), s. 233 og 258. Forsøg på at genåbne fondsbørsen mislykkedes, og det samme
gjorde forsøgene på al etablere fondsbørser andre steder, f.eks. i Odense.
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lingen som børskommissær ophævet ved lovrevisionen i 1930. Tilsyn
blev herefter varetaget af Banktilsynet, der opfyldte rollen som både
fondsbørstilsyn og bestyrelsesformand. I bestyrelsen havde fondsbørs
vekselererne tre pladser, hvilket modsvarede antallet af grosserere, som
havde ret til repræsentation, så længe fondsbørsen blev afholdt på Børsen.
Fondsbørsvekselerernes magt i bestyrelsen var dog større, end deres re
præsentation antyder. Deres gamle forening, Syndikatet, var efter loven
blevet til Repræsentantskabet for fondsbørsens medlemmer. Det var Re
præsentantskabet, som forestod noteringen, og efterbørsen, der i hele
århundredet havde haft en større omsætning end den officielle fondsbørs,
blev helt og holdent afholdt af Repræsentantskabet, fordi efterbørsen faldt
uden for fondsbørsloven.33
En undersøgelse foretaget af monopolmyndighederne i 1985 bekræfte
de formodningerne om et lukrativt, men svagt udviklet erhverv.34 Han
delsformen med et auktionslignende opråb var reelt bevaret uændret siden
midten af forrige århundrede.35 Gennemsnitsindtjeningen var ganske høj,
men omsætningen over fondsbørsen umådelig beskeden. Kun 10 procent
af den samlede aktieomsætning og 3 procent af obligationsomsætningen
gik over fondsbørsen. 36 Resten, altså langt den overvejende del, blev
handlet uden officiel kursfastsættelse.37 Undersøgelsen konkluderede, at
fondsbørsvekselerernes monopol ikke behøvede regulerende indgreb, for
di deres monopol kun angik en yderst beskeden del af det samlede mar
ked. På det øvrige marked var de i konkurrence med banker, sparekasser
og realkreditinstitutter.38 Selv handlen på fondsbørsen, som var fondsbørs
vekselerernes monopol, og hvor disse pengeinstitutter ikke kunne deltage
direkte, var påvirket af pengeinstitutterne. De havde nemlig adgang til
kursnoteringen og kunne ved tegn og fagter instruere fondsbørsveksele 
rerne under noteringen. Ganske vist måtte fondsbørsvekselererne ikke
have fast forbindelse til pengeinstitutterne, men det klarede man ved en

33. Efterbørsen blev først inddraget under loven som Børsmarked II ved fondsbørsloven af
1972.
34. Monopoltilsynet, Fondsbørsvekselerererhvervet (1985).
35. Ændringerne var, at fondsbørsen efter overflytningen til Nikolaj Plads 6 i 1974 havde op
rettet to sale til henholdsvis aktier og obligationer, så opråbene kunne ske samtidig.
36. Monopoltilsynet, Fondsbørsvekselerererhvervet (1985), s. 28.
37. Disse tal er overraskende i betragtning af den vægt, der blandt de finansielle aktører
lægges på kursinformation og gennemskuelig prisdannelse. En sådan gennemskuelighed
har i lange perioder mere været undtagelsen end reglen på det danske værdipapirmarked.
38. Monopoltilsynet, Fondsbørsvekselerererhvervet (1985), s. 22 og konklusionen s. 37.
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1 1974 flyttede fondsbørsen til Nikolaj Plads 6, hvor den stadig ligger. Handelsformen med en
langsommelig kursnotering og en mere fri efterbørs blev bevaret uændret. Billedet viser situa
tionen i juli 1986, kort før den edb-baserede decentrale handel afløste det gamle system.
(Nordfoto).

såkaldt turnusordning, hvor fondsbørsvekselererne skulle varetage penge
institutternes ordrer.39
Fotografier fra kursnoteringen efter fondsbørsens etablering på Nikolaj
Plads viser således, hvordan repræsentanterne for pengeinstitutterne sid
der med under kursnoteringen.40 Fondsbørsvekselererne sidder med front
mod noteringslederen, og imellem dem med front mod fondsbørsveksele
rerne sidder pengeinstitutternes ansatte, der kan gøre tegn til »deres« tur
nushavende fondsbørsvekselerer. Det er en gentagelse af sceneriet fra
midten af det 19. århundrede, hvor vekselererne begyndte at deltage i
vekselmæglernes kursnotering, først indirekte ved tegn og fagter til mæg
lerne, senere mere direkte.
Monopolundersøgelsen anbefalede ingen indgreb; det var heller ikke
nødvendigt, for indgrebet var allerede på vej i form af fondsbørsreformen
af 1986.
39. Turnusordningen er kort beskrevet hos Monopoltilsynet, Fondsbørsvekselerererhvervet
(1985), s. 34.
40. Se hos Gejl (1989), s. 309 samt billedet ovenfor.
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6. Pengeinstitutterne
Bankerne og de øvrige kreditinstitutter var konkurrenter til bankiererne
og vekselererne. Op til nyere tid sondredes mellem sparekasser, der alene
skulle sikre opsparing, og hvis kapital var begrænset til indskuddene, og
banker, som mere frit kunne engagere sig i kreditgivning, og hvis kapital
var suppleret med aktiekapital på grund af deres organisering som aktie
selskaber. Sparekasser startede allerede 1810 med Den Holsteinborgske
Sparekasse, mens egentlige banker synes startet 1846 med Fyns Disconto
Kasse.41
De store banker blev stiftet i 1850-70’erne, og ganske tidligt herefter
udgjorde de en væsentlig magtfaktor på det finansielle marked. Allerede i
1880 truede Landmandsbanken med at oprette en egen kursliste, hvis den
ikke fik optaget nogle obligationer på fondsbørsen.42 En sådan kursliste
blev af fondsbørs vekselererne opfattet som en konkurrerende fondsbørs.
Den stadigt mindre omsætning over fondsbørsen, som gav anledning til
reformønskerne i midten af 1980’erne, afspejlede, at pengeinstitutterne i
overvejende grad dominerede markedet.
Den 12. december 1977 havde Rådet vedtaget det 1. bankdirektiv.43 Af
EF-direktivet fulgte en pligt til at udskille bank- og bankier-virksomhed i
selskabsform med visse garantier for kapital. Med henblik på implemen
tering af direktivet nedsatte industriministeren 1980 et udvalg med re
præsentation blandt andet fra fondsbørs vekselererne, idet en del af disse
også drev bankiervirksomhed. Udvalget afgav i juni 1984 betænkning
1009/84, Bankiervirksomhed, som foreslog en bevarelse af den gældende
ordning for fondsbørsvekselererne, blot skulle de udskille deres bankier
virksomhed i et særskilt selskab. Betænkningen blev imidlertid ikke ført
ud i livet, for fondsbørsbestyrelsen havde i foråret 1984 anmodet den en
gelske fondsbørsekspert Michael Hall om en rapport med forslag til en
modernisering.44 Hall afgav sin rapport i august. Blandt hans forslag var,
at både pengeinstitutter og fondsbørsvekselerere fremover skulle have ad
gang til at handle på fondsbørsen, altså at fondsbørsvekselerernes person-

41. P. Schaumburg-Miiller, Tilsynet med de finansielle institutioner (1992), s. 97f. Hoffmeyer
(1960), s. 27ff. beskriver de tidlige banker som vekselererforretninger med ganske få ind
skud. Først med Privatbankens oprettelse i 1857 oprettes banker i moderne forstand.
42. Gejl (1989), s. 122f.
43. Rådets direktiv 77/780/EØF, EFT 1977 L 322.30.
44. Det er sigende, at det var fondsbørsbestyrelsen, som anmodede om rapporten. Siden 1972loven var fondsbørsvekselereme kommet i mindretal i bestyrelsen, blandt andet var pen
geinstitutterne nu blevet repræsenteret.
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lige monopol på adgang til fondsbørsen skulle brydes.45 Dette blev støttet
af den borgerlige regering, som var kommet til magten i 1981. Industri
ministeren nedsatte derefter i april 1985 en styringsgruppe, som skulle
forberede fondsbørsreformen. Såvel fondsbørsvekselererne som pengein
stitutterne fik en repræsentant med i styringsgruppen. Styringsgruppen af
gav sin rapport i oktober 1985,46 og industriministeren fulgte stort set sty
ringsgruppens forslag i sit lovforslag den 29. januar 1986.47 Lovforslaget
blev vedtaget som lov nr. 316 af 4. juni 1986 (Børsreform I).
Loven indebar, at fondsbørsvekselerernes monopol blev ophævet. De
personligt beskikkede fondsbørsvekselerere blev afskaffet og erstattet af
såkaldte børsmæglerselskaber.48 Børsmæglerselskaber og Nationalbanken
var herefter eneberettigede til at handle på fondsbørsen (§ 20). Altså be
varede man monopol på adgangen til fondsbørshandel, men kravene for
udsatte drift i selskabsform og opfyldelse af visse kapitalkrav. Herved fik
pengeinstitutterne adgang til at handle på fondsbørsen via et børsmægler
selskab som datterselskab. Heri lå der således ingen egentlig markedsret
lig ændring, for også fondsbørsvekselerererhvervet havde været et frit er
hverv med objektiverede krav blandt andet om fornøden kapital. Nyska
belsen lå alene i, at man krævede selskabsform, ikke personlig beskikkel
se.49 Kravene til stiftelse af et børsmæglerselskab var ikke i sig selv byr
defulde og kunne i vidt omfang løftes af de tidligere fondsbørsvekselere
re. Men de kunne ikke i øvrigt modstå konkurrencen fra de mere kapital
stærke pengeinstitutejede børsmæglerselskaber. Fondsbørsvekselererne
måtte afgive magten over fondsbørsen til bankerne.50
Fondsbørsvekselererne, der i sin tid havde fortrængt først grossererne
og siden vekselmæglerne fra fondsbørsen, gav luft for deres følelser i ind45. Halls rapport angik også indretningen af elektroniske handelssystemer, hvilket var blevet
muligt efter vedtagelsen af vpc-loven på baggrund af von Eyben-betænkningen Det obli
gations- og aktieløse samfund (betænkning 793/77). Obligationerne var allerede dematerialiserede, aktierne kunne blive det efter bemyndigelse i loven.
46. Rapport om fondsbørsreform (1985).
47. Et forslag fra styringsgruppen om oprettelse af et fondsbørsråd blev dog ikke fulgt. Forsla
get søgte at integrere forbrugerinteresser direkte i fondsbørsreguleringen ved fælles re
præsentation i rådet.
48. Vekselerererhvervet eksisterer dog fortsat. Men i takt med, at først fondsbørshandel og si
den offentlig værdipapirhandel er overgået til særligt autoriserede værdipapirhandlere, er
erhvervet blevet et stadigt mindre residual, jf. næringslovens § 22.
49. Den personlige beskikkelse udelukkede naturligvis ikke, at fondsbørsvekselerere drev
virksomhed i selskabsform, nemlig interessentskabet (partnerskab, firma). Men beskikkel
sen var knyttet til personen, ikke til firmaet.
50. I dag, godt 12 år efter fondsbørsreformen, er der blandt de 28 handelsberettigede selskaber
kun ét selskab tilbage, hvor ejerkredsen udgøres af tidligere fondsbørsvekselerere, jf. Dag
bladet Børsen 27.03.1998.
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ledningen til deres høringssvar til styringsgruppens forslag: »Foreningen
af Fondsbørsvekselerere har hverken før eller efter Styringsgruppens ned
sættelse fået en begrundelse for, hvorfor fondsbørsvekselererstanden skal
afskaffes«.51
Pengeinstitutterne og realkreditinstitutterne fik først direkte adgang til
at handle på fondsbørsen i 1993 som led i implementeringen af EF’s 2.
bankdirektiv.52 Pengeinstitutterne havde dog taget magten over fondsbør
sen ved at underminere fondsbørsvekselerernes lovfæstede monopol,
hvilket var opnået ved at udkonkurrere vekselererne og fondbørsveksele
rerne på markedet uden for fondsbørsen, indtil fondsbørsen selv kun ud
gjorde et beskedent marked.
I Sverige fik pengeinstitutterne adgang til at handle på fondsbørsen al
lerede i 1907, hvilket firedoblede antallet af noteringsdeltagere fra fem til
20. Det kan have medvirket til, at fondsbørsen stod bedre rustet, da aktie
markedet voksede i 1980’erne, hvilket i så fald kan forklare det væsentligt
større svenske fondsbørsmarked for aktier i dag.

7.

Institutionelle investorer

De institutionelle investorer53 fik for første gang plads i fondsbørsbesty
relsen som led i fondsbørsreformen af 1986, hvilket afspejlede deres vok
sende økonomiske betydning.
Fordelingen i fondsbørsbestyrelsen blev som anført i tabellen på næste
side.
Allerede få år efter fondsbørsreformen af 1986 begyndte man at over
veje endnu en børsreform. Der var flere grunde hertil. For det første gen
nemgik fondsbørsen i London en væsentlig reform 1985-86, kaldet The
Big Bang. På baggrund af den teknologiske udvikling og den øgede dere
gulering af internationale kapitaloverførelser begyndte en stadigt stigende
del af handlen med danske værdipapirer at gå til Storbritannien. Det gav
anledning til frygt for, at det resterende danske værdipapirmarked skulle
blive illikvidt.54 Hertil kom, at forventningerne fra fondsbørsreformen af
51. Gejl (1989), s. 316.
52. Rådets direktiv 89/646, EFT 1989 L 386.1, implementeret ved lov nr. 452 af 30. juni 1993.
53. Hermed menes de to lønmodtagerfonde, ATP og LD, samt forsikrings- og pensionsinstitutterne. Termen kunne omfatte investeringsforeningerne, men de er ikke medtaget, da de
er nært knyttet til pengeinstitutterne, t.eks. var de to relevante brancheforeninger, Finans
rådet og Investeringsforeningernes Fællesrepræsentation, repræsenteret ved samme med
lem under forhandlingerne om fondsbørsreform II.
54. Betænkning 1290/95, Børsreform //, bind 1, s. 19f.
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Industriministeren
Nationalbanken
De handlende55
Pengeinstitutterne
Realkreditinstitutterne
Udstederne
Ansatte ved fondsbørsen
ATP og LD
Forsikrings-, pensionsog investeringsforeninger

I alt

Før 1986

Efter 1986

1
1
3
2
3
3
-

1
1
2
1
1
1
1
1

-

2

13

11

1986 om en større handel over fondsbørsen ikke blev opfyldt. En væsent
lig del gik stadig uden om fondsbørsen, og indberetningspligten i fonds
børslovens § 34 blev ikke overholdt.56 For det andet var opbygningen af
det indre marked efter Fællesaktens vedtagelse i 1986 intensiveret. Det 2.
bankdirektiv, der gav kreditinstitutter adgang til børshandel, var vedtaget
i 1989, og samme år var Investeringsservicedirektivet (ISD) fremsat som
forslag. Selv om ISD viste sig vanskelig at opnå enighed om, blandt andet
måtte et nyt forslag fremlægges i 1990, var det på baggrund af det allere
de vedtagne 2. direktiv klart, at en løsning ville blive opnået.57 ISD blev
omsider vedtaget den 10. maj 1993 og skulle implementeres inden 1. juli
1995.58 Den tredje grund var en stigende koncentration mellem pengein
stitutter, hvilket igen på grund af deres dominans blandt de handelsberet
tigede medførte en koncentration her: Efter fondsbørsreformen blev der
oprettet 49 børsmæglerselskaber, hvor der før reformen havde været
knap 30 fondsbørsvekselererfirmaer.59 I marts 1995 var der kun 26 han
delsberettigede tilbage, heraf otte børsmæglerselskaber og 16 pengeinsti
tutter.60

55. I 1972 vardet fondsbørsvekselererne, i 1986 børsmæglerselskaberne.
56. Betænkning 1290/95, Børsreform //, bind 1, s. 105 og 133f.
57. Blandt andet gav 2. bankdirektiv banker adgang til at handle på fremmede fondsbørser,
men ikke børsmæglerselskaber. Denne ulighed kunne ikke accepteres i længden.
58. Rådets direktiv 93/22, EFT L 141.27.
59. Jf. daværende fondsbørsdirektør B. Mebus, Københavns Fondsbørs, RR 1990/7.10, s.
12f., der endvidere bemærker, at der ikke bør være under 25 handelsberettigede.
60. Betænkning 1290/95, Børsreform //, bind 1, s. 128.
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Den 2. juli 1993 nedsatte erhvervsministeren et Børsudvalg, der skulle
afgive sin betænkning i juni 1994. Børsudvalget fik imidlertid et uheldigt
og langstrakt forløb, og betænkningen blev præget af betydelige mindre
talsudtalelser, der navnlig skyldtes interessemodsætninger mellem de in
stitutionelle investorer på den ene side og pengeinstitutterne, investe
ringsforeningerne, de handlende og udstederne på den anden side.61 Kon
flikten mellem de to grupper gjorde, at en væsentlig del af udvalgets kon
klusioner blevet båret igennem af det offentliges repræsentanter. Det
fremgik af kommissoriet, at man fra lovgivers side var indstillet på en op
hævelse af Københavns Fondsbørs’ monopol. Som en konsekvens heraf
kunne fondsbørsen qua privat selskab ikke længere udøve den fulde kom
petence som reguleringsmyndighed. I stedet skulle denne opgave vareta
ges af et fondsråd. Sammensætningen af fondsrådet blev centralt for kon
flikten mellem de institutionelle investorer og pengeinstitutterne. Det
skyldtes, at Fondsrådet som et offentligretligt organ ville have kompeten
ce til at udstikke de generelle retningslinjer og om nødvendigt ændre reg
ler udstedt af den enkelte fondsbørs, selv om det blev bedyret, åt Fondsrå
det ikke skulle være en »overbestyrelse«. 62 Men den, der havde magten i
Fondsrådet, ville have magten over fondsbørsen.
Efter det første lovforslag (L 250) skulle Fondsrådet have ti medlem
mer. Formanden skulle som hidtil udpeges af erhvervsministeren, og et
medlem skulle udpeges af Nationalbanken. Fem medlemmer skulle re
præsentere de interesser, der efter lovforslaget skulle dominere fondsbør
sen: de handelsberettigede, pengeinstitutterne og udstederne, herefter kal
det fondsbørsens repræsentanter.63 De resterende tre medlemmer skulle
udpeges af de institutionelle investorer med to medlemmer udpeget af
forsikrings- og pensionsinstitutterne, og et medlem udpeget af ATP og
LD, herefter kaldet investorerne. For at sikre, at fondsbørsens repræsen
tanter, der jo udgjorde halvdelen af Fondsrådet, ikke kunne blokere be
slutninger i rådet, angav lovforslagets bemærkninger, at rådets forret61. Om forløbet, se C. Boye Jacobsens personlige kommentar, Børsreform II. Børsudvalgets
betænkning, RR 1995/10.9. Jacobsen blev erstattet som formand pr. 1.10.1994 af Finn
Lauridsen. Betænkningen er den førnævnte betænkning 1290/95, Børsreform //, fra maj
1995, der indeholdt fire bind. Det 4. bind var en gengivelse af det lovforslag, L 250 i sam
lingen 1994-95, som erhvervsministeren egenhændigt fremsatte. Lovforslaget bortfaldt
ved samlingens ophør, men blev revideret og genfremsat som L 71.
62. Jf. bemærkningerne til § 83 i det genfremsatte lovforslag L 71, Folketingstidende 1995-96,
A, sp. 2024.
63. Det bør bemærkes, at pengeinstitutterne og udstederne var nært forbundne: Udstederinter
esser er repræsenteret i ledelsen af pengeinstitutterne, der på deres side yder finansiering.
Endvidere dominerede pengeinstitutterne de handlende.
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ningsorden ville lade formandens stemme være udslagsgivende i tilfælde
af stemmelighed.64 Denne løsning havde i Børsudvalget udløst en kraftig
mindretalsudtalelse fra såvel fondsbørsens repræsentanter som de institu
tionelle investorer.65 Efter at lovforslaget bortfaldt ved samlingens ophør,
søgte parterne at opnå politisk støtte for deres synspunkter forud for den
forventede genfremsættelse af lovforslaget i folketingssamlingen 199596. Et politisk forlig blev nået i begyndelsen af november 1995, og den 9.
november 1995 kunne lovforslaget genfremsættes (L 71). Det var i sit
indhold stort set uændret, blandt andet var bemærkningerne hovedsage
ligt genanvendt.66 Løsningen på problemet om sammensætning af Fonds
rådet var besnærende enkel: Den af erhvervsministeren udpegede for
mands stemme var ikke længere udslagsgivende ved stemmelighed; til
gengæld skulle erhvervsministeren udpege både en formand og en næst
formand med hver sin stemme. Fondsrådet kom dermed op på 11 med
lemmer, og fondsbørsens repræsentanter kunne fortsat nedstemmes.
Fondsrådet blev således en videreførelse af fondbørsbestyrelsen, som den
så ud, da Københavns Fondsbørs var et offentligretligt monopol. Fonds
børsreform II blev vedtaget som lov nr. 1072 af 20. december 1995 om
værdipapirhandel mv.
Fordelingen efter fondsbørsreformen af 1995 blev følgende:

Erhvervsministeren
Nationalbanken
De handlende
Bankerne67
Realkreditinstitutterne
Udstederne
Ansatte ved fondsbørsen
ATP og LD
Andre investorer68

I alt

Fondsbørsbestyrelsen
før reformen

Fondsrådet
efter reformen

1
1
2
1
1
1
1
1
2

2
1
2
1
1
1
1
2

11

11

64. Jf. bemærkningerne til § 106 i L 250, Folketingstidende 1994-95, A, sp. 3801.
65. Betænkning 1290/95, Børsreform //, bind 1, s. 32 og mere udførligt bind 2, s. 38ff.
66. De få indholdsmæssige ændringer angik tilbudspligt og kursmanipulation, og her medfør
te de stort set uændrede bemærkninger visse problemer.
67. Efter 1995 omfatter det investeringsforeningerne.
68. Før 1995 omfattede det investeringsforeninger.
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8. Efter fondsbørsreform II
Stillingen i dag er således, at pengeinstitutterne m.fl. og de institutionelle
investorer står lige i Fondsrådet, og at begge parter kan nedstemmes. End
videre har investorerne ingen direkte repræsentation i ledelsen af Køben
havns Fondsbørs. Dette kunne umiddelbart tages som udtryk for en jævn
byrdighed. Alligevel synes omstændighederne omkring fondsbørsreform
II at tale til fordel for Chernows antagelse om, at magten over fondsbør
sen ligger hos de institutionelle investorer. Et argument tager udgangs
punkt i de retlige kompetenceregler: Fondsrådet kan styre fondsbørserne,
og Fondsrådet er forpligtet hertil, hvis »beskyttelsesniveauet for markeds
deltagerne er utilfredsstillende sammenholdt med forholdene på de vig
tigste udenlandske markedspladser«.69 Denne standard kan føre til en dy
namik til fordel for investorerne, hvor det højeste udenlandske niveau
vælges, men kan aldrig føre til et ringere niveau, end hvad der allerede er
gældende i København og på de større sammenlignelige fondsbørser. Et
andet argument er det politiske: Det offentliges repræsentanter vil være
tilbøjelige til at støtte de institutionelle investorer fremfor pengeinstitut
terne. Det var utvivlsomt sådanne overvejelser, som lå bag pengeinstitut
ternes kraftige modstand mod den oprindelige plan om dobbelt stemme
for Fondsrådets formand, som de til sidst alligevel måtte acceptere, blot i
en anden form. Et tredje og sidste argument er økonomisk. Det er blevet
stadigt lettere for investorer at anvende udenlandske fondsbørser, hvis de
er utilfredse med deres hjemlige. Til sammen giver de tre argumenter til
strækkelig grund for at antage, at Chernows antagelse også gælder i Dan
mark: Først var det kongen og siden »bankers«, dvs. indbyrdes forskelli
ge grupper af finansielle mellemmænd, der havde magten på fondsbørsen.
I dag er det investorerne.

69. Jf. bemærkningerne til § 83 i L 71, Folketingstidende 1995-96, A, sp. 2024.
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De fem evindelige år
Af Henning Poulsen
I 1970 - 25 år efter besættelsen - var un
dertegnede så uforsigtig at udtale, at nu
måtte den store interesse for disse år vel
snart være slut. Man kan blive klogere,
og det bliver man ikke mindst af at læse
Claus Brylds og Anette Warrings store
bog Besættelsestiden som kollektiv erin
dring. Historie- og traditionsforvaltning
af krig og besættelse 1945-1997 (Ros
kilde Universitetsforlag, 1998).
Bogens hovedemne er ikke besættel
sestiden som sådan, ej heller dens histo
riografi i snæver forstand, men den kol
lektive erindring, den opfattelse af den,
der har præget offentligheden, og som
man gennem årene har mødt i medierne,
ved de forskellige jubilæer eller på an
den måde.
Som rød tråd præsenteres den grund
fortælling, der blev skabt efter befriel
sen eller måske allerede i besættelsens
sidste måneder og med mindre variatio
ner har præget offentligheden i et halvt
århundrede. Kort fortalt rummer den en
harmonisering af politik og modstand,
idet begge dele blev set som udtryk for
befolkningens vilje til forskellig tid,
men dog med en klar accentuering af
modstanden. Besættelsen indgik i den
nationale bevidsthed som en heroisk
fortælling, og ejendommeligt nok har
heroismen - den verbale heroisme - i de
forløbne år snarest beskrevet en stigen
de linie.
Lad det være usagt, om det psykolo
gisk forklares af, at tryghed i NATO og
siden Den kolde Krigs forsvinden fik
denne holdning til at forekomme lidet

risikabel, eller om det måske har sam
menhæng med den generelle tendens til
heroisering af det politiske sprog, hvor
mange nu »kæmper« for sager, de tidli
gere ville have sagt, at de »arbejdede«
for - uden at der i øvrigt ligger noget
forskelligt bag ordene.
Mediernes vilkår og udvikling har
utvivlsomt også spillet en rolle. Da
modstandsfolkene gennemgående var
ret unge, var det muligt at interviewe
dem længe efter, at politikerne var døde.
Samtidig rummede modstandsarbejdet
dramatiske dimensioner, som gjorde det
til godt stof, mens politikken mest kom
ind i billedet, hvis den rummede noget,
der efter vore begreber er forargeligt.
Forargelige foreteelser er virkelig godt
stof. Det rummede i sig selv en tendens
til vægtforskydning, og den forstærke
des af, at billedmediet, navnlig TV, blev
dominerende.
Billedet er i sin natur overfladisk. Det
kan vise, hvordan noget ser ud, men
ikke hvad det er. Af indre emner kan det
vise følelser gennem kropsholdning og
ansigtsudtryk. Men tankevirksomhed er
lukket land. Vi har billeder af helte og
skurke, men ikke af det gustne overlæg.
Det har i sig selv gjort det svært at finde
plads til politikken. Og noget lignende
gør sig gældende for en anden populær
formidlingsform, udstillingen, samlin
gen, museet. Det er et spørgsmål, om
det er helt retfærdigt, når forfatterne kri
tiserer Frihedsmuseet og andre samlin
gers ensidighed. Sandt er og har navnlig
været, at modstanden dominerer. Men
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problemet er jo, at deres nerve er de ud
stillede genstande, og også her falder de
politiske forhold ved siden af, kan kun
komme ind som tekst.
Men afgørende har været, som forfat
terne fremhæver, den ubrudte bestræ
belse på at opfatte og fremstille Dan
mark ensidigt som led i den allierede
front mod Nazi-Tyskland. Da grundfor
tællingen blev formet i 1945, havde den
en politisk funktion, opfyldte et behov
for de ledende politikere - og det dan
ske samfund og dets befolkning som
helhed. I dag er den et led i vores natio
nale, mytologiske identitet og ændrer
sig i takt med denne. Det er sigende, at
den ubåd fra 2. Verdenskrig, der for
nogle år siden blev hævet i Kattegat, af
pressen ikke blev kaldt en tysk, men en
nazi-ubåd - hvordan så ellers en ubåd
kan have en bestemt ideologi - et tegn
på, at den antityske stemning er på retur,
så nazismen må overtage fjendebilledet.
Fremkomsten af den sejlivede grund
fortælling forklarer forfatterne gennem
det kompromis, der førte til befrielses
regeringens dannelse, og ved, at politi
kerne for offentligheden førte sig frem
som en slags modstandsfolk. Da de
skriver traditionens og ikke besættelses
tidens historie, har det ikke været rele
vant for dem at gå videre. Men det er og
bliver et grundlæggende problem, hvor
dan politikerne populært sagt kunne
slippe af sted med at bilde folk den
slags ind. Som navnlig Hans Kirchhoff
og Aage Trommer har påvist, var der en
skarp politisk modsætning, der i de gla
de majdage blev fejet ind under gulv
tæppet.
For offentligheden var det naturligvis
vigtigt, dels at det i maj 1945 var næsten
to år, siden den politiske statsledelse var
trådt ud af rampelyset, dels at den ille
gale presse nok havde kritiseret det po
litiske samarbejde med besættelsesmag
ten, men dog ikke fordømt det i sin hel
hed. Men for vores egen forståelse er
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det også vigtigt at få præciseret mod
sætningens dimensioner.
I det franske jubilæumsværk La régime de Vichy et les Frangais (1992) har
historikeren Robert Frank anført som
den afgørende forskel på Danmark og
Frankrig, at den danske regering ikke
opfattede modstandsbevægelsen som
fjender. Det er vigtigt, for i krig går den
afgørende kridtstreg mellem ven og
fjende. Når således P. Munch i sine op
tegnelser fra august 1943 betegnede
modstandsfolkene som »de ubesindi
ge«, rummede det vel en afstandtagen,
men ikke en fordømmelse, og da Alsing
Andersen den følgende måned helhjer
tet angreb dem med betegnelsen »chau
vinister og kommunister«, gik han nok
et stort skridt videre, men trådte ikke ud
af den politiske cirkel.
Og lige så vigtigt er det, at en tilsva
rende betragtningsmåde blev anlagt af
Frihedsrådet. I programskriftet »Naar
Danmark atter er frit« fra november
1943 - et af besættelsestidens mest cen
trale dokumenter - pointerede det sin
afstandtagen fra kapitulationen 9. april
1940 og fra de skiftende regeringers po
litik, og det bebudede et opgør, men
pointerede, at det skulle finde sted på
valgdagen: »Det Opgør, der bør finde
Sted mellem disse Aars Politikere og
Befolkningen er med andre Ord efter
Raadets Opfattelse ikke af juridisk, men
af politisk Art.«
Det er nødvendigt at erindre sig dette,
fordi der i denne som i andre bøger er
rejst det spørgsmål, hvordan politikerne
unddrog sig et retligt opgør efter befri
elsen, og det nævnes i den forbindelse,
at Den parlamentariske Kommission jo
bestod af politikerne selv. Det var natur
ligvis urimeligt, hvis det var regerings
politikken, den skulle undersøge. Men
det var det ikke. Det var tværtimod afvi
gelser fra den.
I Frihedsrådets ovennævnte pro
gramskrift bebudedes en undersøgelse
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af, »om Enkeltpersoner indenfor Rege
ringer og Rigsdag i strafværdig Grad har
svigtet deres Opgave som Repræsen
tanter for danske Interesser til Fordel for
den fjendtlige Magt.« I så fald skulle der
rejses rigsretssag. Men altså mod enkelt
personer, mens politikerne som helhed
blev placeret som »Repræsentanter for
danske Interesser«. Som eksempel på
strafværdig adfærd nævntes, »Enkelt
personer indenfor Ministeriet, som har
undladt at lade Oplysninger om det forestaaende Angreb [9.april 1940] gaa vi
dere til andre Ministre og til Rigsda
gen...«, altså folk, der var gået bag ryg
gen af de øvrige politikere. Anledningen
til, at spørgsmålet i det hele taget blev
rejst, var sandsynligvis, at Studenternes
Efterretningstjeneste kort forinden hav
de udsendt en hvidbog, som i beklippet
form publicerede de advarsler, der var
kommet fra gesandtskabet i Berlin.
De parlamentariske kommissioner,
der blev nedsat efter krigen, fik netop
den opgave, Frihedsrådet havde anvist,
og det er en urimelig fordring, at de
skulle have kortlagt og vurderet besæt
telsestidens politik i sin helhed. Da de
ydermere sjældent kunne tage udgangs
punkt i bestemte anklager, blev deres
beretninger mest et sammendrag af kil
derne og kunne næppe blive andet.
I bogen fremdrages en enkelt undta
gelse, historien om P. Munchs møde
med Himmler i Rostock 17. marts 1940,
hvor besættelsen skulle være aftalt, og
med rette kritiseres den foreløbige be
retning IIIA, som alene henholdt sig til,
at Munch sagde, at det ikke passede.
Det burde dog have været tilføjet, at un
dersøgelserne blev fortsat af en kom
missionsdomstol, hvis afhøringer var
mere professionelle end kommissio
nens, hvor alle medlemmer spurgte i
munden på hinanden, og at det materia
le, den fremlagde, næppe engang levner
plads for den teori, som forfatterne fin
der plausibel, nemlig at Munch mødte
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Himmler for at få løsladt en søn, der var
fængslet for homoseksualitet. Mens
Himmlers navn måske allerede forekom
i rygtedannelsen i 1940, fremtræder bå
de Munch og Rostock som Guldbergs
opfindelser efter krigen.
Uanset hvilke politiske holdninger
dets enkelte medlemmer måtte have
haft, var Frihedsrådets og dermed mod
standsbevægelsens profil demokratisk,
og politiske processer var noget, man
lod nazisterne om. Der var ingen hen
sigt om processer som dem, der i Frank
rig førte til dødsdomme over Laval og
Petain. Tanken om at kriminalisere sam
arbejde med besættelsesmagten må ses
som et senere produkt - et produkt af
netop den mytiske grundfortælling,
Claus Bryld og Anette Warring så pris
værdigt har gjort rede for. Retsopgøret,
der i store træk blev gennemført efter
Frihedsrådets plan, var nationalt be
grundet, en gengældelse mod dem, der
af egen drift og hensigt havde støttet be
sættelsesmagten og derfor regnedes
som landsforrædere, som fjender. Ju
raen var tænkt som en begrænsning,
ikke en udvidelse af denne ramme, om
end den tenderede mod at blive det.
Bogen har bud til alle historikere, der
beskæftiger sig med besættelsestiden.
Vi må stadig spørge os selv, hvor mange
af vore begreber og forestillinger der er
efterslæb af traditionen, af det, vi alle
ved uden at vide, hvordan vi ved det.
For at nævne et eksempel: Man kan i
skolebøgerne læse, at interneringen af
kommunister i 1941-42 var grundlovs
stridig. Men at de langt mere omfatten
de interneringer, som modstandsbevæ
gelsen og politiet foretog i 1945, efter
samme juridiske betragtning også måtte
være det, hvor kan man læse det? Selv i
juristen Ditlev Tamms omfattende og
kritiske behandling af dem i Retsopgø
ret efter Besættelsen leder man forgæ
ves efter dette ord og begreb.
Ven og fjende, helt, skurk og politiker
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har hver sit domæne i bevidstheden, til
lægges hver sit handlingsmønster og
analyseres ikke parallelt. Hvor forargel

sen sætter ind, kobler hjernen fra. Det er
et af besættelseshistoriens, ja faktisk et
af fagets grundlæggende problemer.

Byhistorien - en genre i spændetrøje eller
under faglig fornyelse?
Af John T. Lauridsen
Henrik Fangel: Haderslev bys historie
1864-1920. (Historisk Samfund for
Sønderjylland, 1996). 503 s.
Peter Dragsbo og Harriet Merete Hansen:
Middelfart fra færgeby til broby. Mid
delfarts historie 1200-1940. (Odense
Universitetsforlag, 1996). 312 s.
Søren Byskov: Tro, håb & legetøj.
Landsbyfolk og industrieventyr i Bil
lund 1920-1980. (Overgaard Bøger,
1997) . 295 s.
Henning Ringgaard Lauridsen og Lars
Munkøe (red.): Viborgs historie. 1,
3. (Viborg Kommune, 1997-98).
368, 384 s.
Henning Bender, Knud Knudsen, Erik
Strange Petersen og Lars TvedeJensen: Arbejderbevægelsen i Aal
borg 1870-1970. (AOF Aalborg,
1998) . 541 s.
Asbjørn Helium (red.): Vejles historie.
1-3. (Vejle Kommune, 1996-98).
242,319, 398 s.
Verner Bruhn m.fl. (red.): Esbjergs hi
storie. 1-3. (Esbjerg Byråd, 199498). 288,319, 328 s.
Ib Gejl (red.): Århus. Byens historie. 14. (Århus byhistoriske Udvalg,
1995-98). 350, 347, 377, 353 s.
Karl-Erik Frandsen (red.): Kongens og
Folkets København - gennem 800
år. Brikker til en mosaik. (Skippers
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Det er en faglig glæde at iagttage den
vækst, der er i antallet af nyudkomne
byhistoriske fremstillinger. Mængden
giver anledning til at stoppe op og gøre
nogle refleksioner over genren, dens
mange muligheder, fordele og ulemper
og ikke mindst at læse den ind i dens
forskellige offentligheder. De lokalt in
teresserede er naturligvis den primære
målgruppe, men hvordan er det med by
historiens bidrag til den faghistoriske
udvikling og forholdet til den mere ge
nerelle Danmarkshistorie? Er det for
skellige og uforenelige offentligheder
og interesser og i givet fald: hvorfor og
hvordan påvirker det resultaterne? Eller
er der ingen eller få og overvindelige
problemer? Det vil blive diskuteret med
udgangspunkt i et udvalg af nyudgivel
ser.
I det følgende agter jeg at arbejde
med nogle løse, men forhåbentligt alli
gevel brugbare begreber, kategorier og
kriterier, som kan gøre det eksplicit,
hvad det er man foretager sig og giver
sig i kast med lokalt. Det kan ikke nytte,
at byhistorikere, som andre regionalt
orienterede historikere, klager over, at
deres faglige status ikke er på højde
med andre faghistorikeres, og at deres
arbejder ikke værdsættes lige så højt,
hvis de rent faktisk ikke selv lever op til
de krav, der i øvrigt stilles til faglighe-
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den. Et sted må vandene i beskæftigel
sen med byhistorien - som med anden
historie i øvrigt - skilles ved, om man i
jagten på et publikum vil løbe i hælene
på de elektroniske medier og lade form
råde over indhold eller skrive og for
midle til mennesker, der kan læse og ar
bejder med det læste. Fejl nummer et
ved beskæftigelsen med by-, regionalog lokalhistorie er at undervurdere læ
serne. Fejl nummer to er at tro, at man
kan nedtone - eller udelade! - det vi
denskabelige apparat, som gør det mu
ligt at se et arbejde efter i sømmene.
Byhistorien er en af de ældste og
først etablerede historiske genrer i Dan
mark, vist kun overgået af den Danmarkshistoriske fremstilling, biogra
fien, kildeudgaven og institutionshisto
rien (læs kirkehistorien).1 Med præsten,
lektor Peder Terpagers Ripæ Cimbricæ
fra 1736 blev den klassiske byhistoriske
genre grundlagt. Bygget på mangeårige
og indgående studier i det utrykte kilde
materiale blev der fremlagt en fremstil
ling med hovedvægten på byens autori
teter, institutioner og bemærkelsesvær
dige begivenheder. Terpager fik talrige
efterfølgere i andre byer med hensyn til
de udvalgte emner, ofte med yderligere
vægt på det topografiske, men få gik
lige så meget i dybden. Det orienteren
de kom til at dominere over det under
søgende. En tilbagevendende modsæt
ning inden for genren.
Det var på ny Ribe, der var udgangs
punktet mere end et århundrede senere,
da den stivnede gentagne behandling af
byens topografi og begivenheder og af
de verdslige og gejstlige autoriteter blev
brudt og byhistorien udvidet til en so
cialhistorie og bylivets historie. J.F.
Kinch, overlærer ved Ribe Katedralsko
le, satte sig grundlæggende ind i nye si
der af byens historie, men som Terpager
ud fra indgående arkivstudier. Han drog
nytte af, at hovedmængden af kildema
terialet var for hånden i Ribe, ja det var
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vel forudsætningen for hans mangeårige
arbejde med stoffet. Resultatet blev to
bindsværket Ribe Bys Historie og Be
skrivelse (1869-84), hvor byen for pe
rioden til 1660 fik en for tiden meget
udtømmende og gennemarbejdet frem
stilling, ganske vist i tung, annalistisk
form, men med en hidtil uset vægt på
økonomisk og social historie. Kinchs
værk åbnede nok for inddragelse og un
dersøgelse af nye emneområder, men
han fandt endnu mindre end Terpager
en løsning på den formidlingsmæssige
side. Den annalistiske form gør ikke bo
gen egnet til læsning for den alminde
ligt interesserede, og historikere konsul
terer den først og fremmest som op
slagsbog. Som sådan har den med sine
kildehenvisninger blivende værdi, og
det er alene det, der har kunnet begrun
de genoptrykket i vore dage.2
Kun få år efter udsendelsen af Kinchs
sidste bind om Ribe viste statistikeren
Marcus Rubin for det 19. århundredes
historie med København som udgangs
punkt, hvordan man kunne gå videre ad
det spor, Kinch havde betrådt. Hans to
bøger 1807-14. Studier til Københavns
og Danmarks Historie (1892) og Frede
rik VI.s Tid. Fra Kielerfreden til Kon
gens Død. Økonomiske og historiske
Studier (1895) var moderne primære
undersøgelser for deres tid, hvor både
de faglige og formmæssige krav blev
tilfredsstillet. Her havde den økonomi
ske og sociale dimension rykket opreg
ningen af præster og øvrighedspersoner
helt i baggrunden. Den trænede statisti
ker med et aktuelt indblik i Københavns
sociale problemer lod dette komme
fremstillingen til gode. Til gengæld
kunne Rubin ikke begrænse sig til at
skrive hovedstadens historie, en ska
vank hos adskillige københavnshistori
kere både før og siden, for i store passa
ger er det mere Danmarkshistorie end
Københavns historie. Måske derfor og
på grund af den relativt korte tidsperio-
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de, de to bind omhandler, regnes de ofte
og uberettiget ikke med blandt rigtige
byhistorier. Rubins to bind blev ganske
berettiget optrykt i 1970, men det var
naturligvis med studerende og andre
fagfolk for øje.
Her var en standard for byhistorien,
som både i bredde og dybde siden sjæl
dent er blevet overgået. Henvisningsapparatet er naturligvis i orden. Den type
værker kan betegnes som byhistoriske
monografier. På en gang studier og
fremstilling, men kronologisk eller te
matisk mere afgrænset end andre byhi
storiske fremstillinger. Sådanne burde
være oplagte, som udgangspunkt for
disputatser og afhandlinger på højt vi
denskabeligt niveau, som det på grund
af bysamfundenes betydning i dag er al
mindeligt i det øvrige Europa. Det er
imidlertid ikke tilfældet. Læreanstalter
ne ansporer ikke dertil. Muligvis skal
der både et generations- og et hold
ningsskifte til på universiteterne for på
dette centrale område at komme på om
gangshøjde med vore nabolande. Der er
indtil videre vist kun fire disputatser af
den type med byen som udgangspunkt:
Helge Søgaard: Haandværkerlavene i
Aarhus under Enevælden (1940), Ole
Degn: Rig og fattig i Ribe (1981), Ole
Hyldtoft: Københavns industrialisering
1840-1914 (1984) og Kirsten Lindberg:
Sirenernes stad København. By- og byg
ningshistoriefør 1728 (1996). Hertil og
af lige så stor interesse, selv om det er
inden for en nabodisciplin, må dog føjes
Bent Flyvbjerg: Rationalitet og magt
(1991), der åbner for problemstillinger
som politikudøvelse, beslutningspro
cesser og den politiske kultur på lokalt
plan.
Indtil by- og regionalsamfundene bli
ver taget alvorligt som udgangspunkt
for systematiske studier på læreanstal
terne, kan de nu regionalt arbejdende hi
storikere sørge for for det første at bane
vejen med kildeindsamling og -formid
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ling, for det andet selv at drive viden
skabelige undersøgelser på monografi
niveau og for det tredie at skrive samle
de fremstillinger på undersøgelses- eller
formidlingsniveau. Efter publikations
mængdens karakter at dømme falder
indsatsen nu på det første og tredie led.
Der mangler muligvis lokalt både den
tid, der skal til for at udarbejde de mo
nografiske værker, og forståelse for, at
sådanne arbejder skal have mere og an
det end lokal brugsværdi. Det gør ikke
problemet med at udvikle det regionale
forskningspotentiale mindre.
Den Danmarkshistoriske fremstilling
som et samarbejde mellem en række hi
storikere blev første gang realiseret i
Danmaks Riges Historie (1896-1907).
Visse bind var grundfremstillinger, der
byggede på selvstændige studier i pri
mærmaterialet, således Kr. Erslevs, J.A.
Fridericias og Edvard Holms.3 Siden
har det været reglen snarere end undta
gelsen, at sådanne fremstillinger er ble
vet realiseret ved samarbejde mellem
flere historikere. Det tog noget længere
tid, før det også blev almindeligt, at den
byhistoriske fremstilling blev realiseret
ved samarbejde mellem flere faghistori
kere. Til ind i anden halvdel af dette
århundrede har byhistorierne fortsat
mest været enmandsprojekter, hvad en
ten der har været tale om undersøgende
grundfremstillinger eller oversigtsfrem
stillinger. Fornemme eksempler på
grundfremstillinger er Gunnar Sandfelds to bind om Struers historie frem til
1920,4 mens byer som Vejle, Ribe og
Århus før 1950 havde placeret sig med
undersøgende grundfremstillinger udar
bejdet ved samvirke mellem flere for
fattere. For Vejles vedkommende kunne
det gøres i blot et bind,5 for Ribes ved
kommende blev det til to svære bind,
det ene realiseret i to halvbind, og som
en fortsættelse af Kinchs værk efter
1660 nåede det alligevel kun til 1820,6
mens Århus 1939-41 fik en stor fire-
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binds byhistorie ført op til nutiden ved
samarbejde mellem en stribe lokale hi
storikere og administratorer.7 For dem
alle gælder det, at enkeltbidragene er af
stærkt svingende kvalitet, og at ikke alle
har tænkt eller evnet det fremstillings
mæssige på et tåleligt minimumsniveau.
Emner og perioder kan drukne i detal
jer. Det kan være en pris, der betales,
når en fremstilling er undersøgende.
Efter 1960 er antallet af samlede
fremstillinger med flere forfattere på
opgaven taget til. Det kan tages som ud
tryk for en faglig specialisering, idet
større byhistorier skrevet som enmandsprojekter af amatørhistorikere er blevet
sjældne, eller det kan ses som udslag af,
at der ikke har været og stadig ikke er ret
mange historikere, der decideret gør sig
til specialister i en enkelt lokalitets hi
storie. Til en vis grad er det Torden
skjolds soldater, der medvirker ved rea
liseringen af de forskellige byhistoriske
projekter. Det har både fordele og ulem
per. Blandt fordelene tæller, at der er en
større viden om forholdene andre ste
der, der kan berige det konkrete arbejde.
På negativsiden må anføres det mang
lende lokalkendskab og den ringere for
trolighed med materialet om den pågæl
dende by. Det synes for adskillige byers
vedkommende svært at opnå begge
dele.
Med samleværket i seks bind om
Københavns historie (1980-83) blev der
introduceret den store byhistorie, som i
sit udstyr lagde sig tæt op ad, hvis den
ikke snarere gjorde endnu mere ud af
det end Politikens Danmarkshistorie.
Odense bys monumentale tibinds histo
rie lever ikke helt op til samme stan
dard, selv om illustrationerne var priori
teret. Til gengæld har den en anderledes
faglig tyngde. Fremstillingernes udstyr
har fra 1980’erne ændret karakter, illu
strationerne betyder mere, der gøres
mere ud af et spændende layout, og i
1990’erne er der mængder af farveillu-
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strationer, ligesom i den seneste store
populære Danmarkshistorie fra Gyl
dendal og Politiken. Den øgede investe
ring i udenomsværkerne i byhistorierne
kan kun være et signal om, at der bliver
gjort mere for at få fat i den interessere
de almindelige læser, samt at disses
krav og forventninger er steget. Andre
faghistorikere kan det ikke være, man
sigter mod. Det er nemlig nær årtusind
skiftet sådan, at bi liedbåren information
endnu ikke blandt dem har opnået nær
så høj status som den rene tekst. Det
fremgår af de tidsskrifter og værker, vi
mest udsender til hinanden. Er de illu
streret, er der oftest ikke gjort meget ud
af illustrationerne, hvis de overhovedet
har nogen mening og ikke kun er kom
met med efter ønske fra en udgiver eller
forlægger, fordi der nu engang bør være
billeder, som kan virke appellerende.
Der bliver oftest ikke tænkt i billederne
som en integreret del af det historiske
arbejde. Det kommer nye generationer
til at råde bod på.
Det problem har de byhistoriske
fremstillinger ikke. Byhistorien er uan
set de enkelte fremstillingers karakter
en genre, hvor det er oplagt at indlægge
et komplementerende billedmateriale.
Tilmed er her særlige muligheder for at
udnytte illustrationerne til at indlægge
slet skjulte reklamer for lokale virksom
heder - eller at afstå fra al lokalpatrio
tisme (se de viste eksempler). Det sidste
vil være en forudsætning for, at en fag
historisk offentlighed vil kunne tage
fremstillingen seriøs.
Af Danmarks ti største byer i dag
har de otte inden for de sidste 20 år
fået mindst en større historisk fremstil
ling, og ingen af dem manglede en æl
dre historisk fremstilling (se tabel 1).
Det er ikke overraskende, at ingen af
de store byer i forvejen var et ubeskre
vet historisk blad. Mere overraskende
er det måske, at enkelte af dem har
været uden en tidssvarende byhistorisk
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Tabel 1: Seneste samlede byhistoriske fremstillinger for Danmarks ti største byer

København
Århus
Odense
Aalborg
Esbjerg
Randers
Roskilde
Horsens
Vejle
Helsingør

Nyeste
fremstilling

Seneste foregående
fremstilling

1988
1995-98
1980-88
1987-98
1994-98
1952
1992ff.
1992
1996-98
1976

1980-83
1984/1939-41
1926
1942
1943
1924
1945-70
1982
1927
1926-29

Kilde: For bibliografiske data henvises for de fleste nyere titlers vedkommende til
Ole Degn: »Fra topografi og begivenheder til erhvervsliv og sociale forhold - Dan
ske byhistorier 1967-1992«, Fortid og Nutid 1993, s. 70-72.

fremstilling i generationer. Det gælder
Esbjerg og Vejle, hvor man skal tilbage
til henholdsvis 1943 og 1927 for at
læse noget samlet om byernes historie.
For Vejles vedkommende er der i den
mellemliggende tid søgt rådet bod på
dette ved udsendelsen af et optryk af
bogen fra 1927 (!) og ved at udgive en
antologi om byens historie i forbindel
se med byjubilæet i 1977. Dengang
måtte man lokalt appellere om hjælp
hos historiestuderende for at få skrevet
noget.8 De tider har ændret sig. For Es-,
bjerg er det endnu mere udtalt, at der
har været et lokalhistorisk sort hul for
det meste af det 20. århundrede. Ikke
siden Anden Verdenskrig er der kom
met en samlet fremstilling, da en række
lokale administratorer og andre skrev
et meget uegalt samleværk i anledning
af byens 75 års jubilæum.9 Verner Bruhn
har kun delvis udfyldt det med den for
midlingsmæssigt meget vellykkede Es
bjerg - by og borger (1972), mens der
forud måtte tys til fremstillinger bereg
net på skolebrug.10 Den nye by med
den korte historie har indtil de seneste

år i dobbelt forstand været uden en hi
storie.
I 1990’erne har alle landets store byer
fra en ydre formel betragtning indhentet
det forsømte, hvad angår byhistoriske
fremstillinger, et billede der kun vil bli
ve bekræftet, hvis vi går til byerne med
mellem 20 og 40.000 indbyggere og en
del af de endnu mindre. Værker om et
par af de sidstnævnte (Billund, Middel
fart) skal omtales nedenfor. Også her er
der kommet mange udgivelser i enten
kategorien oversigtsfremstillinger eller
undersøgende grundfremstillinger skre
vet af enkeltpersoner eller forfattergrup
per. Det gælder for de mindre såvel som
for de ti største byer, at der ikke er den
mindste sammenhæng mellem byernes
størrelse og betydning og fremstillin
gernes omfang. Omfanget synes i stedet
alene bestemt af lige dele forhånden
værende skrivelystne forfattere og ge
nerøse kommuner og fonde. Varde tager
vist rekorden med en fremstilling af by
ens historie mellem 1920 og 1990 på
605 sider! Der er i sagens natur heller
ingen sammenhæng mellem fremstillin-
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gernes omfang og den indsigt, de bi
bringer læseren. Her er det afgørende
hver gang, om det er en oversigtsfrem
stilling, en undersøgende grundfremstil
ling eller en kategori, der hælder nær
mest til den ene eller den anden af disse
kategorier.
En letkøbt delkonklusion er, at der er
ikke mangel på nye byhistoriske fremstilllinger, heller ikke på interesserede
udgivere og købere.11 Læserskarens ud
bredelse er det sværere at udtale sig om,
men den vil altovervejende være lokal,
og om dens størrelse kan der kun gisnes.
Det gælder givetvis her som for andre
appetitligt udseende historiske fremstil
linger, at der er flere købere end læsere.
Faghistorikerne vil være en beskeden
gruppe blandt læserne, men til gengæld
vil de også være en gruppe, der vender
tilbage til værkerne, hvis der er anvendt
den tilstrækkelige faglige standard. Alt
andet lige vil det være at forvente, at de
mere undersøgende grundfremstillinger
fremfor oversigtsfremstillingerne er
dem, der vil bevare en faghistorisk vær
di, men heller ikke denne regel vil være
uden undtagelser. Det kommer an på,
med hvilken begrundelse man opsøger
den byhistoriske fremstilling. Gælder
det f.eks. en problemstilling, hvor man
vil undersøge dansk fortidsforvaltning i
en given tidsperiode, eller drejer det sig
om et bestemt emne, er der et stort og
brugbart materiale i byhistorierne. De er
alle bærere af flere historiske lag, end
de selv giver udtryk for.
Ved den følgende vurdering af de her
omtalte værker vil jeg anvende både et
kriterie, der sætter fokus på det sam
menlignelige med andre byer og tilsva
rende emner og på den lokalt centrerede
værdi; sat på spidsen rummer det først
nævnte kriterie mere en generel erken
delsesværdi, mens sidstnævnte snarere
rummer oplevelses- og genkendelses
værdi. Det er en grov forenkling, men
den kan anvendes som en måde til at

Debat
skelne yderligere mellem de forskellige
typer af værker.

Da Henrik Fangel i 1975 udsendte bind
1 af Haderslev bys historie 1800-1945,
satte han ikke en ny standard for udar
bejdelsen af en fagligt forsvarlig byhi
storisk fremstilling. Der var flere histo
rikere før ham, som havde vist, hvordan
det kunne gøres. Aage Fasmer Blom
berg og den tidligere nævnte Gunnar
Sandfeld er eksempler.12 Men det var et
godt tidspunkt at markere, at den under
søgende byhistoriske fremstilling stadig
besad de varigere kvaliteter. Bogen blev
også hurtigt udsolgt, men de købere, der
havde set frem til et snarligt bind 2, blev
skuffede. Henrik Fangel døde i 1994,
før han selv kunne gøre manuskriptet til
bindet færdigt. Der lå imidlertid så store
dele klar heraf for tiden frem til 1920, at
en redaktion har påtaget sig det utak
nemmelige hverv at forestå en udgivel
se heraf som Haderslev bys historie
1864-1920. Fangel har fastholdt kvali
teten fra bind 1 og foretaget talrige pri
mærundersøgelser, som han sammen
fatter i kapitler, der kun rummer sum
men af et stort gennemgået materiale in
den for de fleste facetter af byens liv.
Formuleringer kan stedvis virke lidt for
ældede, sproget løber ikke lige velop
lagt, og overskrifterne er noget tunge,
men der er til gengæld i tilgang og
grundsynspunkter en indre sammen
hæng mellen de to bind, der også vil
sikre bindet læsere uden for Haderslev.
Alene de nationale forhold og tiden op
til genforeningen i 1920 vil sikre bogen
mere end lokal interesse. Det er at be
klage, at Fangel ikke fik ført manu
skriptet frem til 1945. Her er både gene
rel erkendelsesværdi og oplevelses- og
genkendelsesværdi at hente.13
Med Middelfart fra færgeby til broby.
Middelfarts historie 1200-1940 har en
af de mindre danske købstæder fået den
første samlede fremstilling af sin histo-
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rie. Det kunne være endnu en i rækken
af traditionelle oversigtsfremstillinger,
men det er det ikke. Her er et bud på,
hvordan der kan skrives en fremstilling
gennem en anderledes prioritering af
stof og synsvinkler. Museumsinspektør
og etnolog Peter Dragsbo har tidligere
skrevet om blandt andet huse og miljø i
Aabenraa og Esbjerg, og han har sam
men med byarkivar Harriet Merete
Hansen med Middelfart som udgangs
punkt realiseret nogle af de ideer, som
har været i svøb i hans tidligere arbej
der, her dog med en højere grad af ind
dragelse af den sociale dimension.
Fremstillingen tager naturligvis hensyn
til Middelfarts særlige geografiske pla
cering som færge- og senest broby, men
den er bygget op omkring tre punktned
slag i byens liv 1650-80, 1801 og 1900.
På hvert af de tre tidspunkter præsente

Bogen om Billund tager med hen
syn til indlagte billedreklamer for
det lokale erhvervsliv, leus LEGO,
prisen med hensyn til både antal
og mangel på relevans i forhold til
teksten. (Søren Byskov: Tro, håb &
legetøj. Landsbyfolk og industri
eventyr i Billund 1920-1980, s.
249).

I Alil II AX'D I n

rer forfatterne scenen for byens liv, huse
og gader, indbyggerne selv, de sociale
grupper, deres erhverv, dagligliv og en
kelte familiehistorier. Det sker på
grundlag af grundtakster, kopskatslister,
skifteprotokoller, brandtaksationer, fol
ketællinger, matrikler, skøde- og panteprotokoller m.m. Mellem de tre punkt
nedslag er spundet en mere generel
fremstilling hovedsageligt byggende på
den righoldige litteratur, men også her
er der lagt en betydelig vægt på byens
udseende og fysiske udvikling. Hertil
kommer skildringer af byens styre og
institutioner, men på en mere tilbage
trukket plads. Billedmaterialet under
streger prioriteringen. Der er illustratio
ner af byens »store mænd«, og som
sådan bliver de udtrykkeligt præsente
ret, men de fylder hverken i tekst eller
på billedsiden. Det gør i stedet huse og

1

for ,t. .1
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På andenpladsen kommer bindet om Viborgs
historie, tæt fulgt afbind 3 af Vejles historie,
men i begge tilfælde er billedernes relevans
en anden og større - og blikfanget indlysen
de. (Henning Ringgaard Lauridsen og Lars
Munkøe (red.): Viborgs historie, 3, s. 136;
Asbjørn Helium (red.): Vejles historie, 3, s.
307).

De nyeste Asanimodeller blev præsenteret pa Palæ i angnst 19-17. Bille
det giver et fint indtryk uf, hvor dygtig Auge Sorensen og hans virksom
hed var til at lave reklame pd en lid. hvor knn fa benyttede sndmiiie mid
ler for at sælge. Annoncen henvender sig til de bedste kunder: mænd.
l oto: Ijikalhistorisk Arkiv for Viborg kommune.

Sådanne lort, pf,tåret t tyggegnnimipatker. et barn Innni fa dem at
\e. rakte ni megen »pagt i det
t tcrmnin.de England, at det endte
med en debat / det a n ¡erdige Par
liament i midten af 19 50'erne.
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Meierict Enigheden oprettede
1915 egen tsereniefubrik under

nat n< t Polar Is Efter navne
skift til l\raniide Is udviklede

den sig i løbet at tresserne til

en af Danmarks større, der i

1967 indviede landets første
automatiserede tsfabrik. Ved
den lejlighed blev også denne

for tiden ka'tnpesiare ispinde
transportvogn taget i brug.
Som det ses. solgtes mejeriets
ispinde også under navnet Fa

milieis
Foto i lokalhistorisk Samling.

Efter megen debat i
byrådet blev A-Z
udvidet til hwyrisvarehuset Bilka.
1998. (Foto: Torben
Meyer. Esbjerg
Byhistoriske Arkiv)
Helt mat ved siden heraf er de ret neutrale erhvervsillustrationer i bind 4 om Århus og bind 3
om Esbjerg, og de tilhørende billedtekster ændrer ikke ved det indtryk. (Ib Gejl (red.): Århus.
Byens historie, 4, s. 130; Verner Bruhn m.fl. (red.): Esbjergs historie, 3, s. 170).
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Malere har et alsidigt
arbejdsfelt. Her er ntalere i
arbejde få de store behol
dere få Sf ritfabrikken. /
/ 970'erne rejste fagfor
eningen froblentel nt ed de
orga n iske ofløs n ings nt id
ler.

Et billede af samme type bringes i bind 6 af Aalborgs historie, men her giver den tilhørende
billedtekst en ekstra dimension til Aalborg Akvavit: brugen affarlige opløsningsmidler. Resul
tat: reklameværdi O! (Henning Bender, Knud Knudsen, Erik Strange Petersen og Lars TvedeJensen: Arbejderbevægelsen i Aalborg 1870-1970, s. 437).

mennesker. Bogen har noget meget
sjældent set i byhistoriske oversigts
fremstillinger, en »Afslutning« (s. 291300), som mere er en konklusion på og
perspektivering af de foranstående 290
sider. Først gives et rids af »Kvarterdan
nelsen i Middelfart gennem 200 år«
med sammenligninger til Kolding, Ha
derslev og Strib for at nå pointen: »hvor
store forskelle, der kan være mellem de
ældre kvarterer i mere skarpt klassedel
te byer« (s. 294). Dernæst sættes Mid
delfart ind i en Danmarkshistorisk ram
me, Middelfart som Middeldanmark?

Bogen om Middelfart er med sit selv
stændige anlæg og de klare stofmæssige
prioriteringer ikke at karakterisere som
en ren oversigtsfremstilling. De under
søgende afsnit indtager en så central
plads, at den må placeres enten som del
vis en undersøgende grundfremstilling
og delvis en oversigt eller et godt bud
på opløsningen af den snævre spænde
trøje, som har domineret den byhistori
ske genre. Her er et bud på faglig forny
else af genren, og ikke mindst konklusi
onen er overordentligt efterfølgelses
værdig.
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Et andet bud er socialantropologen
Søren Byskovs bog om Landsbyfolk og
industrieventyr i Billund 1920-1980.
Billund er med sine 9.000 indbyggere
en endnu mindre by end Middelfart,
men som denne med særlige forudsæt
ninger for sin udvikling og vækst, her i
kraft af placeringen af legetøjsfabrikken
LEGO fra 1934. Her hører lighederne
straks op. Både Byskovs materiale og
hele projekt er et andet end Dragsbos og
Hansens, og nogen almindelig byhisto
risk oversigt er det heller ikke. Bogens
intention er at vise, at det »ikke er
tilfældigt, at LEGO hovedkvarteret og
lufthavnen netop ligger her. Beboerne i
Grene sogn har selv en meget stor del af
æren for, at Billund Kommune har ud
viklet sig til et af Danmarks mest vel
konsoliderede lokalsamfund. Det er mit
mål først og fremmest at beskrive den
mentalitet og kulturelle ballast, uden
hvilken udviklingen næppe havde fået
den udformning, som den fik« (s. 14).
Hermed er det imidlertid ikke gjort.
»Formålet med denne bog er først og
fremmest at sætte fokus på Grene sogn
og Billunds historie i dette århundrede.
Et væsentligt motiv har endvidere været
at undersøge, hvordan de religiøse væk
kelser har sat sig varige spor i form af
samspillet mellem landsbysamfundets
normer og moderne industrikultur« (s.
20). Senere gentages formål og delmål
flere gange. Projektet søges realiseret
først og fremmest gennem anvendelse
af ca. 30 interviews med nuværende og
tidligere beboere ved forfatteren samt
aflytning af et fåtal interviews optaget
af andre. I anden række kommer den be
grænsede lokalhistoriske litteratur og
pressen (sidstnævnte redegøres der ikke
nærmere for, heller ikke gennem hen
visninger). Til gengæld har LEGO IdeHuset i Billund leveret det materiale,
der gjorde afsnittene om virksomheden
mulige. Vurderingen af projektets bære
dygtighed afhænger ganske af, om man
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kan følge forfatteren i de to afsnit med
metodiske og videnskabsteoretiske over
vejelser (s. 22-30) og finder dem til
strækkelige. Her er tale om antagelser
og modelbygninger, som har et forhold
til de mentale forhold og deres ændring
i Billund, som kun kan betragtes som en
hypotetisk konstruktion. Læseren får
ikke demonstreret, hvordan projektet
kan realiseres. I stedet gives en postule
rende fremstilling, der går ud fra, at det
kan lade sig gøre. På den ene side er der
en tyrkertro på at kunne finde grund
læggende mentale strukturer hos et fåtal
informanter, en antagelse som vi for at
lade os overbevise af metodiske grunde
har brug for at få meget mere at vide
om, og på den anden en ubesværet, hvis
ikke kritikløs, brug af den lokalhistori
ske litteratur og ikke mindst LEGO’s
egne oplysninger til at nå frem til kon
klusioner, hvis indhold med deres lokal
patriotiske tendens burde kunne få selv
forhærdede dyrkere af genren til at rød
me. Til gengæld må direktionen hos
LEGO være tilfreds. Læs blot dette:
»De fremtrædende værdier på LEGO
om at være lige med hinanden, ikke
gøre sig til af sin position, men vise til
lid til andres formåen og selv være en
gageret i sit arbejde ud over den rent
ansættelsesmæssige forpligtelse, har bred
appel blandt folk i Billund. Man bor næp
pe i Billund, hvis ikke man er i stand til
at leve sig ind i det menneskesyn og den
arbejdsmoral, som er beskrevet oven
for« (konklusionen s. 276f.). Sådanne
uhåndterlige og flere meget værdi
prægede konklusioner postuleres på et
tvivlsomt grundlag. Her er mere ople
velse (hvad finder forfatteren mon nu
på!) end erkendelse, og om folkene i
Billund kan genkende sig selv, vil helt
sikkert komme an på, hvem man spør
ger!
Det sidste samlede værk om Viborgs
historie er fra 1940. Initiativtagerne bag
den nu foreliggende nye trebinds byhi-
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storie har på den baggrund ikke alene
valgt at starte udgivelsen med det kro
nologisk sidste bind, men også at lade
det starte i året 1940 og gå lige til nuti
den. Dermed er det den byhistorie, der i
forhold til værkets samlede omfang har
prioriteret den nære fortids historie
højest. Der har været syv historikere om
den store fremstilling, der er disponeret
som en rammehistorie. Det er Henning
Ringgaard Lauridsen, der åbner for og
afslutter fremstillingen med et situa
tionsbillede af Viborg i henholdsvis
1940 og 1997. Inden for rammen er i
rækkefølge disse afsnit: »Besættelsesti
den«, »Byplaner, byggeri og arkitek
tur«, »Menneskene«, »Erhvervslivet«,
»Institutionerne«, »Fra købstad til stor
kommune«, »Uddannelser«, »Kultur,
fritid, hverdag og fest«. I flere afsnit
forholder forfatterne sig direkte til ram
men; der bliver sammenlignet med si
tuationen ved 1940 eller sat perspekti
vet til 1997. Det er solide, traditionelle,
men undersøgende og velskrevne frem
stillinger, nogle mere end andre. Enkel
te afsnit bygger på primærstudier i
utrykt kildemateriale (således Henning
Poulsens om besættelsestiden), andre
bidragydere har været igennem et stort
trykt stof. Læseren får viden og ikke
tomme kalorier og kan finde frem til
materialet gennem litteratur- og kilde
fortegnelser og noter. Billedanvendel
sen er varieret, her og der med hovsa-effekt. Den generelle erkendelsesværdi
turde være indlysende, og den kronolo
giske afgrænsning taget i betragtning vil
oplevelses- og genkendelsesværdien
heller ikke være ringe.
Mellem 1987 og 92 udgav Aalborg
Kommune et samleværk i fem store
bind med en fremstilling af byens histo
rie fra grundlæggelsen til 1970.14 Vær
ket gjorde sig blandt andet bemærket
ved, at der var et selvstændigt bind 4 af
Henning Bender: Aalborgs industrielle
udvikling fra 1735 til 1940 (1987).15 Det
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er en stor monografisk fremstilling af en
vigtig del af byens historie. Den ide er
nu blevet fulgt op med udsendelsen af et
6. bind af byhistorien i samme udstyr
som de foregående, men med AOF Aal
borg som udgiver. Emnet er Arbejder
bevægelsen i Aalborg 1870-1970. For
fatterne er historikere fra Aalborg og
Århus. Kritikere af denne måde at sek
tionere byhistorien på skal nok findes,
men det er en af måderne at forny og
fagliggøre beskæftigelsen med byhisto
rien på. Det giver den mulighed for at
skabe erkendelse og forståelse af sam
menhænge for større og centrale dele af
byhistorien, som den stadigt kronolo
gisk og tematisk opbrudte fremstilling
ikke nødvendigvis gør det, og åbner
også for relevante sammenligninger
med andre byer. På den anden side lurer
naturligvis faren for ikke at få den nød
vendige kobling til den øvrige byhisto
rie med, og hvor går grænsen for, hvilke
emner der kan og bør skilles ud? Er in
tet emne for småt til at skilles ud, hvis
betegnelsen byhistorie skal oprethol
des? Det vil jeg mene, men det er vi
langt fra i det konkrete tilfælde.
Med det foreliggende bind placerer
Aalborg sig som den by, der har det
største og mest gedigne værk om arbej
derbevægelsen. Bogen er disponeret i
tre dele, 1870-1925, 1925-50 og 195070, hvor Henning Bender i hver del
først tager sig af de generelle samfunds
forhold, hvorefter de øvrige forfattere
tager sig af henholdsvis 1) fagforenin
gerne, 2) Socialdemokratiet og 3) pres
se, oplysning og kultur. Som en cadeau
til udgiveren, der med udgivelsen fejrer
100 års jubilæum, og til glæde for kom
mende brugere er der en række bilag
med oversigter over blandt andet arbej
derbevægelsens byrådsmedlemmer og
indehaverne af andre topposter i parti
og bevægelse. Stedet er ikke for en ind
gående anmeldelse, men som eksempel
på bindets bidrag til Danmarkshistorien
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vil jeg pege på Knud Knudsens selv
stændige behandling af Augustoprøret
1943, som nuancerer billedet i forhold
til Hans Kirchhoffs undersøgelse, ikke
mindst i spørgsmålet om Fællesorgani
sationens rolle og linie (s. 312-320).
Værket er naturligvis forsynet med det
nødvendige videnskabelige apparat, så
også på den måde distancerer det sig
positivt fra størstedelen af arbejderbe
vægelsens jubilæumslitteratur. Her er
såvel erkendelse som oplevelse og gen
kendelse.
I løbet af tre år er det lykkedes Vejle
at placere sig med en ny byhistorie på
næsten 1000 sider. For hovedpartens
vedkommende er der tale om primærun
dersøgelser, således i første binds afsnit
om tiden 1100-1600, der bygger både
på udgravninger og det trykte materiale,
mens bindets andet store afsnit om tiden
1600-1786 er en andenhåndsfremstil
ling. Der er ikke foretaget selvstændige
kildestudier af betydning, trods stedvis
henvisning til primært kildemateriale.
Blandt andet sikkert derfor er dagligliv
og kultur (s. 208ff.) blevet så kort og
stedmoderligt behandlet, hvilket gør
dette afsnit til en ret traditionel byhisto
rie.16 Bindets forfattere har også følt sig
så sikre på C.V. Petersens rekonstrukti
on fra 1927 af Vejles udseende ca. 1627,
at de aftrykker den s. 110 uden kritiske
kommentarer, men desværre tillige
uden forklaring af de på rekonstruktio
nen anførte tal, så brugere må tilbage til
byhistorien fra 1927 for at læse, hvad
der er markeret.
Bind 2 er blevet til efter en stramme
re disposition end bind 1. Som det er
tilfældet i bind 6 af Aalborgs historie, er
indholdet delt op i tre dele: her i perio
derne 1786-1890, 1890-1940 og 19401970, og inden for hver af de tre dele
behandles de samme temaer i samme
rækkefølge, kun afbrudt en enkelt gang
af besættelsestiden 1940-45.1 rækkeføl
ge er det følgende emneområder: be
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folkning og bebyggelse, bystyret, er
hverv og økonomi, sociale forhold, sko
le og kirke og sidst kultur, underhold
ning og fritid. Her får Vejle behandlet
perioder og emner, som ikke tidligere
har været genstand for hverken under
søgelse eller en fremstilling. Der kan i
sagens natur ikke gås lige meget i dyb
den, men der er lagt en grundmur af ma
teriale frem med henvisninger, der leder
den nysgerrige og interesserede videre
til yderligere studier.
På endnu et felt er Vejle gået i Aal
borgs fodspor. Tredje bind af Vejles hi
storie er en monografi om Vejles indu
stri 1732-1996, dog ikke skrevet af en,
men fem historikere. Man må finde det
iøjnefaldende, at industrihistorien kan
føres helt op til nutiden, mens fremstil
lingen af byens øvrige historie indtil vi
dere skal stoppe i 1970 (som i blandt
andet Aalborg). Er lokalpolitikken så
sprængfarlig, at den må stoppe, hvor
Gyldendal og Politikens Danmarkshi
storie gjorde en ære af at nå til 1990?
Det i mange år socialdemokratisk lede
de Vejle har haft sine politiske skanda
ler efter 1970, men det kan næppe være
grunden til at afbryde en fremstilling af
hoveddelen af byens historie ved 1970
og kun føre en mindre del videre til
1996? Vejle Kommune er udgiver af
alle tre bind, men dette bind er finansie
ret af en række lokale virksomheder,
blandt andet tyggegummifabrikken
Dandy, som her kan dokumentere rig
tigheden af slogan’et »Dandy kvikker
bestandig« med et farvebillede af letpåklædte kvinder (s. 307), og som efter
behandlingen af en anden lokal stor
virksomhed - »Tulip - et kapitel for
sig« (s. 335-340) - præsenteres som
»Dandy - et andet og positivt kapitel for
sig«. Lokalpatriotismen omfatter det lo
kale erhvervsliv. I øvrigt er det en helt
igennem sober fremstilling bygget op
på et stort kildemateriale. Desværre til
lader det i de fleste tilfælde ikke at kom-
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me ud over virksomhedernes ydre histo
rie og ind til de arbejdere, som fungere
de der. De er mest med som »antal an
satte« med visse »vilkår«. Det bliver i
reglen ved grundlæggelser, produktion,
afsætning, udvidelser, lukninger, gene
relle konjunkturer m.m., som i sig selv
er ganske meget. Det er vilkårene for en
sådan fremstilling med det kildemate
riale, der generelt er til rådighed. Her er
et bidrag til dansk industrihistorie med
både indsigt og indlevelse og for mange
lokale også genkendelse - det sidste
gælder i øvrigt også bind 2.
Bind 1 af Vejles historie bliver ind
ledt med ca. 50 sider af Lone og Steen
Hvass om »Forhistorien indtil 1100«,
dvs. om Vejleområdets første mange tu
sinde år fra den sidste istid til byens op
dukken. Det hænger ikke videre sam
men med byens historie, men tilfreds
stiller den lokales nysgerrighed efter at
vide, hvad der var i området før byen,
og det giver arkæologerne før middelal
deren lejlighed til at tage ordet.
I Esbjerg er man man gået endnu vi
dere ad den vej. Her er på fire år kom
met en byhistorie i tre bind af en størrel
se næsten som Vejles, men her handler
hele bind 1 om tiden »før byen kom«.
Knap 300 sider bruges der på lokalom
rådets første 10.000 år, før der var en by
Esbjerg og uden sammenhæng dermed.
Det har også gjort det svært for dette
binds forfattergruppe at finde en sam
menhæng både i og ikke mindst mellem
afsnittene. Bidragene står som afslutte
de kapitler, der ikke peger frem mod by
ens dannelse, fordi deres indhold ikke
har dermed at gøre.
Bindet rejser det principielle spørgs
mål, om kommende byhistorier skal be
handle hele lokalområdet i den ud
strækning, det har i dag med forstæder
og satellitbyer, og så tilbageskrive den
historie til de fjerne tider, hvor det var
landbrugsland, og endnu længere tilba
ge til jægere og samlere osv. Man kunne
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forestille sig en ny Københavns histo
rie, der før afsnittet om Absalons borg
skal handle om en trediedel af Sjælland,
fordi Storkøbenhavn senere kommer til
at dække det område. Med den fremad
skridende urbanisering må man efter
den i Esbjerghistorien anvendte model
imødese, at store landsdeles 10.000-årige historie skal skrives på en gang, når
de store bysamfunds historie fremover
tages op til behandling. Ganske enkelt
på grund af byområdernes geografiske
ekspansion. Det kan være en måde at slå
en historisk genre ihjel på, men så vil
den opløste byhistorie genopstå og vi
dereudvikle sig som kvarterhistorie, by
delshistorie, eller hvad den nu vil kom
me til at hedde.17 Der er faktisk en me
ning med at begynde en byhistorie med
de relevante forudsætninger for bydan
nelsen og ikke andet. Pilespidser 5.000
år tidligere er ikke en del deraf. Byens
historie har en meningsfuld afgræns
ning gennem dens geografiske udstræk
ning, de lokale myndigheders ansvars
område etc., der giver en organisk indre
sammenhæng, som en påhæftet 10.000årig »før byhistorie« ikke gør.
Jeg er naturligvis ikke blind for, at
der blandt byernes kulturinstitutioner i
dag er en del museer bemandet med ar
kæologer, hvis interesseområder ligger
før de danske byers oprindelse. Det bur
de vel ikke være en tilstrækkelig be
grundelse for at hæfte dem på en byhi
storie, som de ikke er en del af. Oldtids
historien er et andet projekt, også lokalt.
Byhistorien er ikke en reproduktion af
Danmarkshistorien lokalt, hvor alt tages
med, blot fordi det har en geografisk til
knytning, i hvert fald ikke, hvis man
med byhistorier mener byhistorie.
Første bind af Esbjergs historie er i ste
det et stykke regionalhistorie holdt sam
men af, at det senere blev det område,
hvor Esbjerg med forstæder er kommet
til at ligge. Burde regionalhistorie ikke
skrives under den synsvinkel, at der er
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et eller andet, der binder den sammen på
egne og ikke på en langt senere tids
præmisser? Hvor interessante end flere
af afsnittene er i Esbjerg bys »før histo
rie«, så finder jeg, at det er en fagligt
tvivlsom udvikling af genren byhistorie.
Det understreges i det konkrete tilfælde
kun af, at Verner Bruhn i andet bind af
Esbjergs historie, under titlen En by bli
ver til, der handler om tiden 1850-1910,
så rigeligt gør rede for Esbjerg bys for
udsætninger. Vi skal til s. 89 for at finde
overskriften »En by bliver til«. Den læ
ser, der har grebet til bind 2 for at læse
om byhistorie, gør det ikke under falske
forudsætninger, for godt 200 af de 300
sider handler derom, men man kan vist
roligt tilføje, at Esbjerg nu må have re
kord i den lange opstart med at få be
gyndt på byens historie. Yderligere
koncentreres en væsentlig del af histori
en (over 200 sider) om de 40 år mellem
1870 og 1910, hvor der allerede forelig
ger en fremstilling,18 mens de følgende
knapt 90 år i bind 3, hvor Esbjerg er ble
vet en stor by, skal skrives på kun 325
sider, og dertil foreligger kun meget
spredte forarbejder. Det lille bysamfund
fremstilles på et forholdsvis stort antal
sider, mens den store by med de mange
aktiviteter og institutioner kan gøre det
med meget mindre. Dermed være også
sagt, at der bliver gået meget mere i
dybden og kommes mere omkring i
bind 2, mens bind 3 er en fremstilling,
hvor det går temmeligt hurtigt omkring
mange forhold og emner, ofte på et
spinkelt materialegrundlag eller med
helt manglende forundersøgelser. Et
område som kooperationen i det social
demokratiske Esbjerg skal man lede
næsten forgæves efter en omtale af. Det
skyldes kun de to forfatteres, Verner
Bruhns og Poul Holms, fortrolighed
med byen og evne til også at gå på tynd
is, at de slipper helskindet igennem det.
Dog vil en del konklusioner og vurde
ringer næppe stå for en nærmere prøvel
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se, men det er vilkårene, når man er pio
nerer på de her givne betingelser. Frem
stillingen i bind 2 og 3 ville muligvis
have vundet ved, at der var anvendt en
dispositionsform på linie med den i hi
storierne om Aalborg og Vejle. I hvert
fald burde der have været indført et no
teapparat og en samlet kilde- og littera
turfortegnelse som i de andre byhistori
er, i stedet for at give mere generelle
henvisninger kapitel for kapitel bag i
bindene.19 Det giver mindelser om en
ældre tids lokalhistorie, og i hvert fald
kan det være med til at skjule, hvor
spinkelt eller uensartet et materiale par
tier af fremstillingen er bygget op om
kring. Trods disse mest formmæssige
indvendinger, er der leveret både ind
sigt, oplevelse og genkendelse i største
delen af denne byhistorie. Der er ikke
fornyelse af genren i bind 2 og 3, men
der er masser af nyt for læserne.
I et udstyr og format, der minder no
get om Viborg-, Vejle- og Esbjerg-historierne, er kommet fire bind Århus-historie 1995-98 på ca. 1.450 sider. Forud
sætningerne for at skrive dette værk har
adskilt sig en smule fra Aalborgs og en
hel del fra Viborgs, Vejles og Esbjergs.
Der foreligger for Århus’ vedkommen
de et stort byhistorisk værk med grund
fremstillinger, som kun er et halvt år
hundrede gammelt, og så har Århus by
historiske Udvalg siden 1950’erne ud
foldet en aktivitet gennem sine mange
publikationer om byens historie, som
ikke har sin lige i nogen anden dansk
købstad. Endelig har Århus haft et stør
re antal potentielle skribenter med lo
kalkendskab at kunne trække på. Man
må have lov til at stille høje forventnin
ger til et projekt med de forudsætninger,
og mindre bliver de ikke af, at ny viden
om byens vikingetids- og middelalder
historie er blevet afdækket i de seneste
år. En vikingetid har kun de øvrige her
omtalte byer (Viborg undtaget), hvis vi
bruger den fremgangsmåde, der findes i
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førstebindet af Esbjergs historie* Måske
er det også en del af forklaringen på, at
bind 1 af Århus. Byens historie begyn
der med vikingernes by ved 900 og ikke
først skal foretage turen tilbage til den
sidste istids rand. Her er intet behov for
at forlænge byhistorien. Den er lang
nok. De enkelte bind er selvstændigt an
meldt i Historie, hvortil henvises. Her
skal kun omtales det mest fornyende,
værkets samlede plan. Værkets redak
tør, Ib Gejl, gør i starten af hvert bind
som en hjælp til læseren opmærksom
på, at bindene, »lidt utraditionelt« som
det beskedent formuleres, er bygget op
efter en fælles model, der indeholder
fire hovedtemaer: byens rum, byens
mennesker, byens liv og byens styre.
»Hensigten er, at man dermed bedre kan
følge linjerne gennem tiderne«. De fire
hovedtemaer gennemspilles ikke i det
enkelte bind som helhed, men i hvert af
de hovedafsnit, som det enkelte bind
består af. I bind 1 findes de fire temaer
således både i Hans Jørgen Madsens af
snit »Vikingernes by 900-1100«, Helge
Paludans »Bispestaden 1100-1550« og
Ole Degns »Borgernes by 1550-1720«.
Temaopbygningen gør ikke fremstillin
gen mekanisk eller stereotyp, ganske
enkelt fordi materialemulighederne er
så forskellige, de skildrede forhold lige
ledes og skribenterne ikke mindre.
Den tendens til en mere sammenhæn
gende, tematisk opbygning af byhistori
erne, som er begyndt i blandt andet Aal
borgs og Vejles historie, er ført endnu vi
dere og er mere konsekvent her. Værket
kan læses på tværs fra afsnit til afsnit, og
fra bind til bind kan man vælge f.eks.
udelukkende at læse om byens rum og så
følge denne linie fra 900 og 1100 år
frem! Redaktøren når det satte mål ved
at beskære og prioritere fremstillingen i
forhold til de fire hovedtemaer. Der er
også prioriteret tidsmæssigt, et helt bind
alene om tiden 1945-95 er, som det bør
være før år 2000. Denne vægtning af den
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seneste tidsperiode er kun overgået af
Viborg, hvor et bind på 384 sider af i alt
kun tre bind handler om tiden fra 1940.
En af konsekvenserne af den valgte
disponering er, at besættelsestiden 194045 er forsvundet som en samlet behand
let tidsperiode. Hvor byhistorierne for
Vejle, Viborg og Esbjerg samt fremstil
lingen af fagbevægelsen i Aalborg fast
holder et generelt selvstændigt afsnit om
tiden 1940-45, skal man i bind 3 af
Århus. Byens historie ind i et par af tema
erne for at finde to underafsnit, hvor
aspekter af besættelsestiden behandles:
»Dagligliv under besættelsen« i temade
len om byens mennesker (s. 148ff.) og
»Bystyre under krise og krig« i temade
len om byens styre (s. 354ff.). Det er en
effektiv måde at få nedtonet disse års
særstatus på alle livets områder. Særbe
handlingen af de års historie kan begræn
ses til nogle mere specifikke områder, og
det bliver de her. Den valgte disponering
af stoffet ophæver de ofte forudsigelige
fremstillinger af byers historie fra besæt
telsen 9. april 1940 til befrielsen 5. maj
1945 (de øvrige kvaliteter ufortalt), der
foreligger så mange af. Givetvis til be
klagelse for nogle, ofte de lokale læsere,
men for faghistorikerne er der ikke nød
vendigvis noget tabt herved.204rhus. By
ens historie giver fornyelse, indsigt, op
levelse og genkendelse.21
Da København var kulturby i 1996,
blev det også markeret med en række
bogudgivelser. Blandt disse er enkelte,
som tager udgangspunkt i byens histo
rie. Det gælder antologien Kongens og
Folkets København - gennem 800 år.
Brikker til en mosaik. Det er brikker el
ler punktnedslag i byens historie fra tid
lig middelalder til folkestrejken i 1944.
Emnerne spænder fra egentlige bidrag
til byens historie og topografi til emner,
der udspiller sig i København, men som
lige så godt kunne have været i en hvil
ken som helst anden by. Det mest udtal-
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te eksempel på sidstnævnte er Ning de
Coninck-Smith: »Barndom i hovedsta
den omkring århundredeskiftet« om for
holdene omkring 1900. Der er ingen in
dre sammenhæng mellem bidragene.
Det er medarbejdere ved blandt andet
Institut for Historie i København, der i
den aktuelle anledning har holdt fore
læsninger under overskriften »Kongens
og Folkets København«, og de valgte
emner udspringer derfor af bidragyder
nes forudsætninger og interesser og
ikke af en samling omkring en overord
net »mosaik«. Det er ikke brikker til no
gen »mosaik« ud over Københavns hi
storie selv, og så kan det vist ikke blive
bredere? Bidragene varierer indholds
mæssigt fra dem, der præsenterer nye
forskningsresultater, til dem, der opsum
merer ældre forskning. Havde det ikke
været for anledningen, kunne de lige så
godt have været spredt i forskellige tids
skrifter, men nyttigt er det f.eks. i den
ene ende at have Bi Skaarups kyndige
sammenfatning af den nye viden om
»Københavns befæstning i middelalde
ren« og i den anden Hans Kirchhoffs re
sume af den foreliggende viden om det
nationale klenodie »Folkestrejken 1944«.
Kongens og Folkets København har
ubetinget både generel erkendelsesvær
di og for mange af bidragene også ople
velses- og genkendelsesværdi.
De seneste fremstillinger tyder ikke på,
at dansk byhistorie som genre er kørt
fast. Der arbejdes med dispositionen og
udvalget af emner, selv om et flertal af
udgivelserne ved en overfladisk betragt
ning kan forekomme noget traditionel
le. Tidsmæssigt er perioden efter 1940
blevet opprioriteret (med Esbjerg som
den absolutte undtagelse, hvor man er
gået den modsatte vej), men det har ikke
ført til inddragelse af politologiske og
sociologiske problemstillinger, fordy
belse i den lokale beslutningsproces
m.m., og lokalsamfundets magthaveres
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løsning af opgaverne røres der generelt
ikke ved. Landspolitikerne og dele af
det store erhvervsliv kunne være mere
trygge for deres eftermæle, hvis de ge
nerelt i medierne og i Danmarkshistori
en specielt ville få en omtale, som deres
mere lokale kolleger nu får det i byhi
storierne. Der synes ikke at være helt
den samme kritiske distance til magtens
mænd og kvinder lokalt.
Der er i genren indbygget visse for
ventninger, ikke mindst i den lokale of
fentlighed, som er de primære købere og
læsere, og dem kommer udgiverne ikke
uden om at honorere, men stadig skulle
der være meget vide rammer for at eks
perimentere med og udvikle genren. Der
vil være et par sikre veje frem til fornyel
se af genren, den ene er at prioritere stof
fet langt kraftigere, at komme væk fra
den altfavnende byhistorie, hvor alt
næsten er lige vigtigt og skal opregnes,
en anden at få gang i de større anlagte
monografiske undersøgelser i enkelte
bysamfund, så fremtidige fremstillinger
ikke kun skal rumme forundersøgelser
ne i sig selv - det er stadig oftest tilfæl
det - og for det tredie at få sammenlig
nende byhistoriske undersøgelser sat i
gang. I sidste ende vil kun større byhi
storiske undersøgelser, med andre og
gerne kritiske problemstillinger,22 kunne
give nye dimensioner til de byhistorier,
der engang skal afløse dem, der i de se
nere år er kommet fra trykpressen.
1. Retfærdigvis skal også nævnes Anders
Sørensen Vedel som den første, der gjor
de sig systematiske overvejelser over det
at skrive Danmarkshistorie.
2. I 1985 med en efterskrift af Ole Degn.
3. Jf. om denne Henrik Dethlefsen: »Om
kring ’Danmarks Riges Historie’«, Hi
storisk tidsskrift 86, 1986, s. 238-264.
4. Fra en helt anden tid, 1956 og Nye tider,
1957.
5. C.V. Petersen (red.): Vejle Bys Historie
1327-1927, 1927.
6. Hugo Matthiessen, Otto Smith og Victor
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9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

Hermansen: Ribe Bys Historie 16601730, 1929; Otto Smith og Victor Her
mansen: Ribe Bys Historie. 1730-1820,
1-2, 1936-46.
Jens Clausen, Ejler Haugsted, Regnar
Knudsen og Emanuel Sejr (red.): Aarhus
gennem Tiderne, 1 -4, 1939-41.
Træk af Vejle bys historie, 1977.
Esbjerg 1868-1943. Udg. af Esbjerg
Byraad, 1943.
Karl Bruun og Finn Staugård (red.): Es
bjerg by og egn, 1958.
Interessen viser sig både i oplagenes
størrelse, udsendelsen af nye oplag efter
relativt kort tid samt af den øvrige lokale
udgivelsesvirksomhed, herunder udsen
delsen af flere byhistoriske tidsskrifter,
som Odensehogen, Koldingbogen, Ski
vebogen, Vejlebogen etc.
Aage Fasmer Blomberg: Faaborg bys hi
storie, 1-2, 1955-56.
Bogen er forsynet med register til begge
bind og en bibliografi over Henrik Fan
gels skrifter.
Tiden efter 1970 er der blandt andet fulgt
op på af Henning Bender: Aalborg Kom
mune 1970-1995, 1995.
Denne form for sektionering af byhisto
rien er tidligere brugt i blandt andet Ka
lundborgs historie, 1-4, 1983-92, hvor
bind 3 er om byens huse, og bind 4 inde
holder en række specialartikler.

16. Der er i bindet en betydelig diskrepans
mellem henvisningerne i noterne og
oversigten over utrykte kilder. Der op
træder materiale i kildeoversigten, som
der ikke er henvist til i noterne og om
vendt. Det er i småtingsafdelingen, men
væsentligt er det, at det kildemateriale,
der kunne have udvidet dagliglivsafsnit
tet, foreligger, men ikke er benyttet.
17. Jf. John T. Lauridsen: »Kvarterhistorie fremtidens lokalhistorie«, Fortid og Nu
tid 1993, s. 99-118.
18. Søren Alkærsig: Esbjerg. Havn og By, 12, 1909-14.
19. I bind 3 er afsnittet om »Kilder og littera
tur« s. 313-317 tilmed faldet ud af ind
holdsfortegnelsen (og afsnittet om An
den Verdenskrig i samme bind er kom
met til at begynde s. 113 og ikke s. 133).
20. Værket om Århus’ historie må savne et
register, og henvisningerne i de enkelte
afsnit er af meget forskelligt omfang og
karakter.
21. Til den læser, der vil hæve brynene over,
at forfatteren til disse linier vurderer et
værk, hvortil han selv har bidraget, vil
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del har i værkets plan og ide.
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National og international
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Fikspunktet for al udenrigspolitik er
mødet mellem det nationale og det in
ternationale, mellem det interne og det
eksterne. Det er det naturligvis, fordi
verden grundlæggende er organiseret i
selvstændige (nation)stater. Selve ter
men udenrigspolitik indeholder allerede
denne skelnen i sig, idet den betegner
den del af politikudøvelsen, som retter
sig mod forhold uden for riget - i mod
sætning til sin begrebslige modsætning,
indenrigspolitik. Derfor er langt den
overvejende del af den udenrigspoliti
ske historieskrivning også organiseret
omkring en specifik national vinkel.
Det vil konkret sige omkring forsøgene
på at beskrive, analysere og forklare
mere eller mindre omfattende sider af
eksempelvis dansk, britisk eller ameri
kansk udenrigspolitik.
Denne organisering er dog ikke altid
en garanti for en tilfredsstillende be
handling af mødet mellem det nationale
og det internationale. For det første for
di dette møde er ganske komplekst, og
man derfor ofte må konstatere, at enten
er den internationale vinkel utilstrække
ligt inddraget, eller at baggrunden for
den nationale formulering af udenrigs
politikken er alt for svagt fremhævet.
For det andet fordi det nationale fokus
ofte bliver så snævert, at man ikke rig
tigt får greb om, hvad der er specifikt og
generelt, typisk og utypisk ved det spe
cifikke nationale tilfælde. Her er kom
paration med andre sammenlignelige
staters udenrigspolitik ofte nøglen til en
bedre og mere generaliseret forståelse
af de specifikke nationale træk i et lands
udenrigspolitik.
Sådanne problemovervejelser har ty
deligvis spillet en stor rolle i konciperingen af det store norske udenrigspoli
tiske historieprojekt, som her er til an
meldelse. Og lad det være slået fast med
det samme, at set som en helhed er der
tale om et vellykket og imponerende
værk, som med stor tyngde lader læser
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ne få indblik i de lange linjer i norsk
udenrigspolitik. Men det er også oplagt,
at værket indløser dilemmaet i det første
af de to ovenfor skitserede problemfel
ter, koblingen af ekstern påvirkning og
intern politikformulering, mere overbe
visende end problemfeltet, hvad er sær
ligt ved Norge. Dette siges, selv om der
i flere af bindene implicit eller eksplicit
faktisk gennemføres analyser baseret på
tydelige komparative indsigter. Samti
dig må man også have for øje, at de in
volverede historikere i Norsk utenriks
politikks historie har måttet foretage
mange prioriteringer for at begrænse,
strukturere og præsentere stoffet på en
måde, der kræves af et stort anlagt na
tionalt historieformidlingsprojekt. Der
for er det næppe hverken mærkeligt el
ler tilfældigt, at det komparative aspekt
er skudt i baggrunden.

Sætter man dansk udenrigspolitisk hi
storie i komparativt spil med norsk, og
tager man samtidig udgangspunkt i det
fælles faktum, at begge stater må be
tragtes som småstater, sådan som dette
defineres i international politik-teori,
nemlig som stater, der i befolknings
mæssig, økonomisk og militær forstand
råder over små eller i hvert fald relativt
begrænsede ressourcer, giver Norsk
utenrikspolitikks historie klart belæg
for, at prædikatet småstat langt fra er til
strækkeligt til at forklare de to landes
udenrigspolitiske adfærd. På den ene
side er der klare overensstemmelser
mellem norsk og dansk udenrigspolitik i
dette århundrede. Overensstemmelser,
der på flere fundamentale områder har
rod i begge landes status som småstater.
På den anden side er der også tale om
mange og markante forskelle, som kun
kan forklares med henvisning til natio
nal varians i historisk erfaring, geostrategisk placering, økonomisk struktur,
kultur mv. I Norsk utenrikspolitikks hi
storie anvender man to gennemgående
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begrebspar, integration contra afskærm
ning og konsolidering contra ekspan
sion, som nøglebegreber til at forstå
Norges omgang med den omkringlig
gende verden. Noget forsimplet kan
man fastslå, at mens det første begrebs
par også vil give god mening som for
ståelsesfilter for dansk udenrigspolitisk
historie, ville det andet kun give be
grænset mening.
Begreberne integration contra af
skærmning afspejler den klare dikoto
mi, der gennem hele dette århundrede
har karakteriseret Norges tilgang til in
ternationalt samarbejde. Denne tilgang
har været præget af en erkendelse af be
hovet for involvering og udveksling
med omverdenen. Denne erkendelse er
mest grundlæggende blevet fostret som
konsekvens af varetagelsen af Norges
erhvervsøkonomiske interesser. Som
Danmark har Norge i hele perioden haft
en lille, men åben økonomi med stærk
afhængighed af adgang til internationa
le markeder. Hele grundlaget for vitale
norske erhvervsøkonomiske sektorer
som skibsfart, fiskeri og senere oliein
dustri har været den internationale ud
veksling, og dette har også stillet klare
krav til norsk udenrigspolitik om at til
vejebringe de gunstigste vilkår for er
hvervslivet i denne udveksling. Prisen
for dette har været, at Norge har måttet
indgå i forpligtende internationalt sam
arbejde, hvor koncessioner for norsk er
hverv og handel i udlandet har resulteret
i udenlandske koncessioner i Norge
(selv om Norge ligesom Danmark ofte i
forbløffende grad har fået mere, end
man har afgivet, se nedenfor). Konse
kvensen af dette er, at Norge med tiden
er blevet dybere inddraget i den interna
tionale arbejdsdeling og mere bindende
integreret i internationalt samarbejde.
Denne udvikling har sit sidestykke på
det sikkerhedspolitiske område. Med
afsæt i den norske besættelseserfaring
fra 2. Verdenskrig og på baggrund af
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den trusselsperception, som udviklede
sig i takt med optrapningen af Den kol
de Krig, lykkedes det de ledende norske
beslutningstagere at få et flertal hjem
for norsk tilslutning til Atlantpagten.
Dette repræsenterede ikke kun et brud
med den erklærede politik fra 1. Ver
denskrig og 1930’ernes nedrustede neu
tralitetspolitik, men betød, at Norge
blev inddraget i en forpligtende allian
cepolitik baseret på store og meget kon
krete integrationstiltag.
Ud over de konkrete økonomiske el
ler sikkerhedspolitiske bekymringer,
der i hvert enkelt tilfælde kunne knytte
sig til medlemskab af organisationer
som OEEC eller NATO, har det været
den overordnede frygt for nationalt su
verænitetstab, der er blevet opfattet som
den mest problematiske side ved inte
grationen. Det er her mødet mellem det
nationale og det internationale har haft
sit kritiske krystalliseringspunkt, som
Norsk utenrikspolitikks historie i øvrigt
gennemgående demonstrerer en forbil
ledlig evne til at sætte fingeren på. Det
grundlæggende bag frygten for suve
rænitetstabet har ikke kun været den
formelle overførsel af beslutningsmagt
og -kompetence fra Norge/Oslo til eks
terne fora, men nok så meget, at en
sådan overførsel både kunne få nok så
konkrete konsekvenser for Norge og
dermed sjældent har kunnet løsrives fra
den interne politiske kamp i Norge. Bag
suverænitetsslaget har der gemt sig in
terne norske konflikter om økonomisk
modernisering, regionale konflikter så
vel som klassiske højre-venstre mod
sætninger.
Redskabet til afbødning af suveræni
tetstabet har været en afskærmningspo
litik med henblik på at modificere og
nedtone konsekvenserne af integrati
onspolitikken. Denne politik er kommet
til udtryk gennem to hovedpåvirknin
ger. På den ene side fra et alment næret
ønske om, også blandt de politisk ho-
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vedansvarlige for integrationspolitik
ken, at beholde så meget national be
slutningskompetence over og kontrol
med norske interesser og territorium
som muligt; på den anden side som kon
sekvens af en indenrigspolitisk kamp,
hvor den politiske ledelse er blevet
tvunget til at gennemføre afskærmnin
gen som en art kompensation for den
stigende integration. Blot skal man væ
re opmærksom på, at i en række tilfælde
inden for sidstnævnte kategori har det
næppe været en ukær pligt for de politik
ansvarlige at kunne henvise til overvæl
dende indre pres som forklaring på kon
troversielle modforholdsregler over for
konsekvenser af integrationen. I diplo
matiske forhandlinger er det en standard
for den pressede part at søge at afværge
problematiske fremstød med henvis
ning til, at det vil være (nærmest) umu
ligt at få tilslutning til denne sag på
hjemmefronten.
Tager man udgangspunkt i forholdet
til NATO og EF har der i begge tilfælde
været voldsom kamp om graden af nød
vendig afskærmning. I NATO-tilfældet
har afskærmningen fundet sted inden for
organisationens rammer, idet tilhænger
ne af NATO-medlemskab var stærke
nok til i 1949 at trække Norge ind som
medlem. Afskærmningen er kommet til
udtryk ved, at Norge, i lighed med Dan
mark, i en række tilfælde har taget forbe
hold eller krævet undtagelser fra fælles
alliance-politikker, hvad enten det dreje
de sig om spørgsmålet om stationering
af fremmede tropper i fredstid på norsk
grund, militært samarbejde med For
bundsrepublikken, atombevæbning, be
grænsninger i NATO-aktiviteten i Nord
norge m.m. Afskærmningen kunne også
tage karakter af politisk kritik fremført i
NATO eller FN af andre medlemsstaters
politik, eksempelvis i kolonispørgsmå
let eller vedrørende USA’s indsats i Viet
nam. I tilfældet med EF/EU har af
skærmningen tilsyneladende været end
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nu mere markant, idet et vælgerflertal to
gange har nægtet at følge den overord
nede integrationsstrategi, som den sid
dende regering lagde op til. Her er af
skærmningen blevet formelt markeret i
selve spørgsmålet om medlemskab.
Som det fremgår af bind 5 og 6 kan
det imidlertid diskuteres, om det mang
lende formelle medlemskab i EF/EU gi
ver grundlag for at hævde, at afskærm
ningspolitikken reelt har været stærkere
eller mere vellykket i Europapolitikken
end i NATO-politikken. Forholdet er,
som værket demonstrerer, at Norge med
tiden er blevet klart mere sammenvævet
med den europæiske økonomi. Norge
har således senest her i 1990’erne ac
cepteret EØS-aftalen (dvs. en ganske
forpligtende indlemmelse i EU’s indre
marked sammen med øvrige EFTA-lande som Island og Liechtenstein) uden at
have adgang til den beslutningsproces,
nemlig EU’s, hvor retningslinjerne for
det indre marked udstikkes. Eksemplet
anskueliggør, at mulighederne for at
hævde national suverænitet ikke nød
vendigvis er større ved at stå udenfor
end ved at være indenfor. Er man med
lem, kan man i det mindste gøre sin ind
flydelse gældende i beslutningsproces
sen, og samtidig, som Rolf Tamnes la
konisk konstaterer: »When you are in,
you can sin« (bind 6, s. 156), underfor
stået at det måske er lettere at opnå na
tionale undtagelser, når man via med
lemskab, dvs. når man har aflagt »klo
sterløftet«, har demonstreret en vilje til
forpligtende deltagelse. Det er naturlig
vis en kompliceret og paradoksal ind
sigt, at små lande i visse sammenhænge
kan opnå suverænitet ved at afgive su
verænitet, og som bekendt er det altså
heller ikke lykkedes i Europaspørgsmå
let at sælge dette budskab til et flertal af
den norske befolkning.
Det kræver ikke megen fordybelse i
dansk udenrigspolitisk historie, før man
støder på åbenbare paralleller til den
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norske dikotomi mellem integration og
afskærmning. Poul Villaume har i sin
bog om den danske NATO-politik i
1950’erne demonstreret, at dansk sik
kerhedspolitik også var spændt ud mel
lem disse poler.1 Og selv om Danmark i
Europaspørgsmålet i 1972 besluttede at
krydse Rubicon, er de nuværende fire
danske forbehold over for EU en tydelig
påmindelse om dansk afskærmning i
forhold til Bruxelles. På den anden side
er forbeholdene måske det tydeligste
eksempel på de indrømmelser, små sta
ter kan opnå, når de er »med« frem for
»hægtet af«, idet tilsvarende langtræk
kende »opt-outs« ikke er blevet tilstået
hverken Finland, Sverige eller Østrig
under deres nylige optagelsesforhand
linger.
Eksemplet anskueliggør også et andet
forhold, som især i bind 5 af Norsk
utenrikspolitikks historie analyseres
ganske overbevisende, nemlig at små
stater, der deltager i forpligtende samar
bejde, besidder stor mulighed for at va
retage nationale særinteresser. Under
betegnelsen »pose- og sæk-politik« vi
ser Norsk utenrikspolitikks historie såle
des, at det ofte lykkes Norge at komme
igennem med ensidige og selvmodsi
gende politiske krav baseret på formlen:
vi nyder, men yder helst ikke (bind 5, s.
112ff. og 312ff.). Denne problematik er
vist heller ikke ukendt i formuleringen
af dansk udenrigspolitik. Dette aspekt
demonstrerer igen, at små stater har be
tydeligt manøvrerum i international po
litik. Det har de netop i kraft af, at de er
små, fordi »pose- og sæk-indrømmel
ser« i det store perspektiv og for de sto
re aktører forekommer relativt ubetyde
lige (man kan dog heller ikke udelukke,
at visse aspekter af eksempelvis fransk
udenrigspolitik ville kunne analyseres
ud fra denne vinkel).
Selv om begrebsparret integration og
afskærmning giver god mening til en
analyse af markante træk ved såvel
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norsk som dansk udenrigspolitik, må
andre forklaringsfaktorer hentes ind,
når man søger rødderne til de evidente
forskelle, som norsk og dansk udenrigs
politik også opviser. Den strukturorien
terede småstats-approach kommer selv
indlysende til kort i denne sammen
hæng, hvor det er afvigelsen, der er in
teressant. En mere historisk sensitiv og
nationalt fokuseret tilgang er således
nødvendig, når man eksempelvis vil
forklare, hvorfor Norge og Danmark
under 1. Verdenskrig nok begge førte en
noget sidetung neutralitetspolitik, men
hvor den norske hældning gik mod
Storbritannien og Danmarks mod Tysk
land. Det samme gør sig gældende for
forsøget på at forstå de to landes gene
relt meget forskellige holdning til nor
disk samarbejde århundredet igennem,
eller hvorfor Danmark tilsluttede sig EF
i 1972, mens Norge for sin del forkaste
de medlemskab.
En del af disse forskelle kan forklares
med henvisning til forskellig geogra
fi sk/geostrategisk placering eller til di
vergerende erhvervsøkonomiske struk
turer. Med sin lange kystflade mod At
lanten har Norge naturligt søgt mod et
atlantisk samarbejde med først Storbri
tannien og siden også USA. Danmark
har ligeledes set mod vest, men hele ti
den i et større samspil med geografisk
afhængige orienteringer mod Østersøen
og Tyskland/Europa. Geografi har med
andre ord spillet en stor rolle for denne
varians. På tilsvarende vis må landenes
afvigende økonomiske strukturer og
moderniseringsgrad inddrages. Norges
vanskeligheder ved at acceptere en nor
disk toldunion i 1950’erne og Dan
marks helhjertede opbakning om pro
jektet gennem det meste af perioden har
for en væsentlig dels vedkommende rod
i sådanne forskelle. I Norge var der in
gen tiltro til, at landets industri kunne
stå sig i konkurrence med især svensk
industri, og blev landbrugsvarer også
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inddraget, frygtedes det, at landets svagt
udviklede landbrugssektor heller ikke
magtede at tage konkurrencen op - i
dette tilfælde med det store og internatio
nalt konkurrencedygtige danske land
brug. Landbrugets forskellige placering
i de to økonomier er også en uomgæn
gelig, om end langt fra tilstrækkelig
faktor til forklaring af Danmarks gene
relt set langt større interesse for EF
(med den fælles landbrugspolitik) i pe
rioden op til 1972.
Som tidligere nævnt er Norsk utenrikspolitikks historiens brug af begrebsparret
»konsolidering og ekspansion« som det
alternative lange-linje perspektiv (til in
tegration-afskærmningsperspektivet)
yderst befordrende for studiet af »særna
tionale« træk ved den norske udvikling,
i hvert fald når sammenligningsgrundla
get er den danske udvikling. I Danmark
ville det måske snarere give mening at
operere med et lige så »særnationalt«
begrebspar, »kompensation og afven
tende tilpasning«. Kompensation efter
devicen: »hvad udad tabes, må indad
vindes«; og afventende tilpasning for
stået som tidvis komplicerede og tøven
de forsøg på at finde sig til rette med eks
terne udfordringer af såvel økonomisk
og politisk som militær karakter.2
I modsætning til begreberne integra
tion og afskærmning, der begge for
trinsvis tager udgangspunkt i national
staten Norges reaktioner på udefrakom
mende påvirkninger, ligger dynamikken
bag begreberne konsolidering og eks
pansion altså primært i indre norske for
hold, nemlig først og fremmest i Norges
sene erhvervelse af national selvstæn
dighed (1905) efter århundreders unionssamhørighed og underordning under
først Danmark og derefter Sverige.
Denne særlige historiske erfaring er en
væsentlig præmis for at forstå en række
norske udenrigspolitiske prioriteringer i
dette århundrede.
Konsolideringsaspektet knytter sig til
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det åbenbare og store norske behov for
at konsolidere og markere det nationale.
Sådanne tendenser er bestemt heller ikke
ukendte fra de to skandinaviske nabo
lande, men i modsætning til Danmark
og Sverige har Norge først efter unions
opløsningen i 1905 fået rum til at op
bygge og tilkæmpe sig en selvstændig
nationalstatslig identitet (i modsætning
til en national bevidsthed, som blev
skabt meget tidligere). Denne national
statslige identitet er blandt andet blevet
opbygget i »klassisk« sociologisk for
stand gennem skabelsen af modbilleder
til »det andet/de andre«. Det andet/de
andre har i mange tilfælde været Dan
mark eller Sverige, som har måttet age
re sparringpartnere for den norske iden
titetsdannelse.
Set med danske øjne er bind 3’s ana
lyse af, hvordan Danmark i mellem
krigstiden blev gjort til »fjendebillede«,
yderst interessant. Dette »image« blev
blandt andet opbygget via påstande om,
at Danmark blokerede for legitime nor
ske aspirationer på Grønland eller gen
nem dansk uvilje mod at udlevere (på
ståede) norske museale og arkivalske
klenodier fra unionstiden. Der blev med
tiden fundet løsninger på disse proble
mer, men Grønlandssagen måttet en tur
om ad Den Internationale Domstol i
Haag, og det norske nederlag i denne
sag skabte en ikke ubetydelig bitterhed.
Det hører i øvrigt med til Odd-Bjørn
Fures store anslag i dette bind, at han
tolker den mere aggressive selvhævdel
se i norsk udenrigspolitik i mellem
krigstiden som udtryk for en identitets
krise fremprovokeret af en øget polari
sering i kølvandet på den samfunds
mæssige moderniseringsproces, som
Norge gennemløb i perioden.
Behovet for national konsolidering
og ikke mindst behovet for at markere
denne konsolidering over for de øvrige
skandinaviske lande er givet en meget
væsentlig faktor for at forstå, hvorfor
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det i en lang periode har været Norge,
der har haft sværest ved at acceptere at
gå ind i forpligtende skandinaviske
samarbejdsarrangementer. Det er tyde
ligt, at det var Norge, der agerede agter
lanterne i de første 10-15 år efter 2. Ver
denskrig, når der blev diskuteret planer
for et udvidet økonomisk samarbejde.
Norske politikere var tydeligvis også
langt mere skeptiske end i hvert fald de
res danske kolleger, da man i 1948-49
diskuterede nordisk forsvarsforbund
(NFF). Ifølge overleveringen (den dan
ske og den svenske) var det Norges
»skyld«, at disse forhandlinger brød
sammen, og at slutkonsekvensen blev
en deling af Skandinavien med Danmark-Norge i NATO og Sverige stående
udenfor. Denne »skyld« skal ikke nær
mere diskuteres her bortset fra tilføjel
sen, at det er værd at huske på, at »it
takes two to tango«, og at det fortsat er
ret uafklaret, om en NFF-traktat ville
kunne have opnået endelig politisk god
kendelse i Sverige.
Derimod er der grund til at hæfte sig
ved et par væsensforskelle mellem den
danske og den norske debat og stilling
tagen til NFF-spørgsmålet. Man skal så
ledes ikke læse sig meget ind i den nor
ske debat om NFF, før man opdager, at
debatten sammenlignet med den danske
debat var markant stærkere præget af
national retorik rettet mod påståede
svenske forsøg på gennem NFF at do
minere Skandinavien i almindelighed
og Norge i særdeleshed. Man kan be
stemt ikke afvise, som flere historikere
har påpeget, at svenske politikere også
nærede sådanne ambitioner, men det er
interessant, at denne dimension stort set
var fraværende i den danske debat. Det
er ligeledes værd at understrege, at der
var et stærkt politisk-ideologisk element
i det danske socialdemokratis bekendel
ser til nordisk samarbejde på denne tid,
mens det var »nationale hensyn«, der
dikterede holdningen hos den betyden
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de ledergruppe i Det Norske Arbeiderparti.3
Det er i anden sammenhæng blevet
hævdet, at »det som regel er sådan ....,
at folk næsten altid foretrækker en fjern
autoritet frem for en, der er tæt på, og
bliver det nødvendigt at underkaste sig
en beskytter, så foretrækker de at under
kaste sig en, som kan give dem effektiv
beskyttelse«.4
Dette nationale dobbelthensyn ind
skrevet i citatet er næppe helt skævt til
at illustrere baggrunden for den norske
beslutning om til sidst at prioritere NATO
frem for et nordisk forsvarsforbund.
Men beskrivelsen har naturligvis kun
gyldighed, når der er tale om »autorite
ter« og om at »underkaste sig en beskyt
ter«. Sådan opfattede Hedtoft og den
danske regering tilsyneladende ikke re
lationen til Sverige. Det kan skyldes, at
det danske socialdemokratis politiske
konsolideringsbehov var betydeligt
større end Arbejderpartiets, men det kan
også skyldes, at det norske nationale
konsolideringsbehov var betydeligt
større end det danske. Eller mere oplagt,
at begge elementer gjorde sig gældende.
Overvejelser af lignende karakter re
lateret til Arbeiderpartiets holdninger til
nordisk samarbejde er der flere fine ek
sempler på i bind 5, mens de er påfal
dende fraværende i bind 4, hvor NFFNATO-problematikken behandles. Det
er imidlertid vigtigt at understrege, at
den nationale konsolidering i dette
århundrede hverken er foregået uden in
denrigspolitisk kamp og sværdslag, el
ler er blevet tilstræbt gennem de samme
politiske modaliteter. Som det frem
hæves i bind 2, var konsoliderings-be
stræbelserne i perioden 1905-1920 ken
detegnet af forsøg på a) at sikre interna
tional anerkendelse af den nye norske
stat; b) at sikre den nationale suveræni
tet gennem en udenrigspolitik baseret
på neutralitet og internationale retsprin
cipper; c) at tilføje suverænitetsværnet -
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i tilfælde af, at udenrigspolitikken skul
le slå fejl - yderligere substans gennem
opbygningen af et militært forsvar; d) at
beskytte norsk erhvervsliv gennem op
bygningen af et told- og koncessionsre
gime; og endelig e) at understøtte suve
rænitetshævdelsen gennem en fornorskning af især de nordnorske hav- og
landområder med henblik på at sikre
norske interesser i forhold til udenland
ske fiskere og assimilering og regule
ring af etniske minoritetskulturer som
samerne og kvenerne (tilflyttere fra Fin
land). Sammenligner man med bind 3,
vil man se, at flere af disse modaliteter
spiller en markant mindre rolle i den ef
terfølgende periode, samt at den natio
nale konsensus om konsolideringspoli
tikkens grundlag bliver alvorligt draget
i tvivl. I mellemkrigstiden var der ikke i
samme omfang behov for at opnå inter
national anerkendelse, da Norge efter
hånden var blevet optaget som fuldgyl
digt medlem af den (national)statslige
familiekreds, ligesom vægtningen af det
militære forsvar som i Danmark blev
stærkt reduceret.
I modsætning til i Danmark kommer
det imidlertid i Norge til en langt hårde
re kamp om det nationale projekt. Hvor
mellemkrigstiden er perioden, hvor det
danske socialdemokrati så at sige »na
tionaliseres« og udvikler sig fra et klas
separti til et folkeparti (symbolsk ud
trykt ved udsendelsen af partiprogram
met »Danmark for Folket« i 1934), er
denne proces meget mere polariseret i
Norge med en stærkt splittet og radika
liseret arbejderklasse. Dette betyder
blandt andet, at kampen mellem det na
tionale og internationale socialistiske
perspektiv er voldsom, hvilket påvirker
den nationale konsolideringsproces. I
Odd-Bjørn Fures tolkning er denne
påvirkning dobbelt. På den ene side tru
er denne polarisering selve konsolide
ringsprocessen, og på den anden side
antager konsolideringsprocessen nogle
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nationalistiske og national-chauvinistiske træk som kompensation for den
manglende nationale konsensus. Begge
påvirkninger får udenrigspolitiske kon
sekvenser. I det første tilfælde ved at
den norske arbejderbevægelse i en pe
riode er marginal i seret i det inter-nordiske
arbejderbevægelsessamarbejde
(hvilket Fure sjovt nok ikke har øje for
betydningen af); i det andet tilfælde ved
at den nationale konsolidering søges ef
fektueret gennem national ekspansion.
Hermed er vi fremme ved det andet
ben i begrebsparret konsolidering-eks
pansion. Dette ben koncentrerer sig om
de vedholdende og ofte vellykkede for
søg på - parallelt med konsolideringen
- at udvide og ekspandere det norske
territoriale rum såvel til lands som til
vands. Det skal dog indledningsvis un
derstreges, at det vil være uholdbart kun
at tilskrive ekspansionsiveren national
kompensatoriske impulser. En stor del
af den territoriale ekspansion, der har
fundet sted, har hentet sine impulser fra
internationale udviklinger eller fra be
stræbelser på at sikre norske erhvervsin
teresser. Det gælder især ekspansionen
på det maritime felt med udvidelsen af
fiskerigrænser eller sikring af kontrol
over fastlandssoklen.
Derimod er der i vekslende omfang
klare nationalkompensatoriske træk i de
norske forsøg på at opnå kontrol med
Spitzbergen, Østgrønland og i det fasci
nerende kapitel om Norges deltagelse i
»kapløbet om Antarktis«. Disse eksem
pler har klare paralleller til andre unge
staters kamp for en plads i solen, om
end med knapt så fatale konsekvenser
som ambitionerne hos mere magtfulde
»ungdomsoprørere« såsom Tyskland og
Italien. Disse eksempler anskueliggør i
øvrigt to interessante træk. For det
første, at private aktører har spillet en
betydelig rolle i norsk udenrigspolitik,
især i mellemkrigstiden, og at norsk
udenrigspolitik trods mange formelle
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fællestræk med dansk udenrigspolitik
hele tiden har haft et mere aktivistisk
præg. Det er fristende at ville forklare
denne forskel med henvisning til, at den
bærende nationale erfaring i Danmark i
en lang periode har været baseret på
erindringen om tab og indskrænkning af
territorium og magt, mens den konsti
tuerende erfaring i Norge har været ba
seret på det modsatte, på erhvervelsen
af selvstændighed og uafhængighed.
Selv om en sådan nationalpsykologisk
forklaring ikke skal afvises her, er det
oplagt, at en sådan forklaring i det
mindste må kobles med overvejelser om
varians i geostrategisk placering, inter
national orientering og politiske præfe
rencer for at virke tilfredsstillende.
Det er imidlertid ekspansionsbestræ
belserne i efterkrigstiden, som har haft
størst betydning. Disse bestræbelser har
som nævnt ikke fået primær næring fra
nationalkompensatoriske impulser, men
har til gengæld fået nok så stor national
rækkevidde. I 1961 udvidede Norge sin
fiskerigrænse til 12 sømil, og siden da
er det gået slag i slag med sikring af
norsk råderet over havets og havbun
dens ressourcer. Gennem oprettelsen af
fiskezoner og såkaldte økonomiske zo
ner gør Norge i dag krav på kontrollen
med og udnyttelsesretten over et samlet
maritimt område på ca. 2 millioner kva
dratkilometer, eller et fem gange så stort
areal som kongerigets landareal. Selv
om der i dette tal er inkluderet områder
med omstridt status, er adkomsten til
langt størstedelen af dette areal regule
ret via internationale konventioner og
aftaler. Det er disse aftaler, som har sik
ret retten til de store oliefelter i Nord
søen og Atlanten, men det er interessant
læsning at konstatere, at Norge i en lang
periode slet ikke fremstod som særlig
aktiv i forsøget på at sikre kontrollen
med fastlandssoklen. Norge var således
længe betydeligt mere engageret i for
søget på at sikre de maritime rettigheder
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for et af landets traditionelle erhverv, fi
skeriet. Kravene på fastlandssoklen og
om fastlæggelsen af en 200 sømils øko
nomisk zonegrænse fulgte først som led
i et internationalt kapløb blandt verdens
kyststater med USA i spidsen om at
opnå retten til ressourceudnyttelse i til
grænsende havområder. I en dansk optik
skal man måske også slå fast, at man vil
lede forgæves i Norsk utenrikspolitikks
historie efter nye afsløringer vedrøren
de Per Hækkerups påståede whisky-di
plomati i.de dansk-norske forhandlinger
om fordelingen af Nordsø-soklen.
Denne ekspansion har haft enorm
indflydelse på norsk samfundsudvikling
de seneste 30 år. Det er naturligvis først
og fremmest det tilknyttede olieeventyr,
som har hovedæren herfor. Titlen på
bind 6 er således også ganske enkelt
»Oljealder«, fordi olien i Norge frem
står som det mest vitale fikspunkt for
mødet mellem det nationale og det in
ternationale i perioden 1965-1995. I
denne periode har oliepolitikken, hvad
enten det drejer sig om sikringen af hav
rettighederne, international deltagelse i
olieudvindingen eller tilvejebringelsen
af de mest gunstige afsætningsbetingel
ser beslaglagt meget store udenrigspoli
tiske ressourcer.
Men endnu vigtigere er oliens indi
rekte påvirkning af udenrigspolitikken
via den indflydelse, som olien har haft
på udviklingen af det norske samfund.
Olien har nemlig på samme tid haft en
dybt forandrende, men også fastholden
de - hvis ikke ligefrem fastlåsende - ef
fekt på den norske samfundsudvikling.
På den ene side er Norge med storm
skridt blevet et af verdens rigeste lande,
og olieeventyret har givet anledning til
en opblomstring og ekspansion af helt
nye erhvervssektorer. Samtidig er det
oplagt, at olierigdommene også har gi
vet Norge betydeligt mere gennemslag
på den internationale scene. På den an
den side har olien også gjort Norge
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mere sårbar. Norsk økonomi er således
enormt afhængig af verdensmarkedspri
sen på olie, som det med al tydelighed
senest er blevet demonstreret gennem
sommeren 1998. Faktisk er det sådan, at
Norges fem vigtigste eksportsektorer
knytter sig til havet og råstofudvinding.
Det er en udenrigsøkonomisammensætning, der i ensidighed ligner Danmarks i
1930’erne og 40’erne, og som plejer at
være et karakteristikon for et uland.
Rigdommen har ligeledes betydet, at
mindre end 30% af den norske værditil
vækst siden 1965 er foregået i sektorer,
som er udsat for verdensmarkedskon
kurrence (bind 6, s. 468f.). Olieindtæg
terne har nemlig medført en stærk vækst
i den offentlige økonomi, ligesom hele
grene af norsk erhvervsliv er blevet sub
ventioneret gennem afkastet fra »det
sorte guld«.
Konsekvenserne af denne udvikling
har været, at der er opstået en ubalance
mellem de moderniserede og umoderniserede sektorer af økonomien. Det har
også haft politiske og udenrigspolitiske
konsekvenser. Rigdommen har gjort det
muligt at fastholde urentable bønder på
landet og urentable fiskere på vandet.
Det har bidraget til, at de langstrakte re
gioner har kunnet bibeholde en aktiv
befolkning; en politik, der har været ud
strakt politisk konsensus om at befor
dre. Her opstår der en direkte sammen
hæng mellem begreberne ekspansion og
national konsolidering, idet ekspansi
onspolitikken har været med til at skabe
forudsætningerne for, at norske nationa
le konsolideringsbestræbelser har kun
net fastholdes langs traditionelle linjer.
Intet viser dette tydeligere end det nor
ske Europadilemma.
To gange, i 1972 og 1994, har norske
vælgere som bekendt sagt nej til EF/
EU-medlemskab. Et af de helt klare
mønstre i den norske stemmeafgivning
har været, at distrikts- og regionsnorge
har stemt overvældende nej, mens ja-si
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den har været meget mere markant i
bycentrene og først og fremmest i Oslo.
Tamnes’ egen forklaring på det norske
Europadilemma findes i historien om
»jernlænken og europæiseringen«:
»Folket så nei ved avstemningen i
november 1994. Selve forhandlingsre
sultatet bidro lite til å endre opinionens
oppfatning, og nabolandenes veivalg
virket heller ikke som noen sterk mag
netisk kraft. Trolig hadde det vært nød
vendig med en krise og et mentalt sjokk
for at bryte motståndens jernlenke - der
de nasjonale tradisjonene var knyttet til
utkantsperspektivet, som så var bundet
til det bestående. Dette var for så vidt
ingen ny erfaring. Også tidligere norske
oppbrud hadde sprunget ut av kriser.
Det gjaldt både i april 1940 og i februar
marts 1948. Slik må vi også lang på vei
forstå hvorfor Finland og Sverige nå
gikk med i EU. Begge slet i økonomisk
motbakke, og særlig Finland ønsket å
endre sin utenrikspolitikk i lys av nye
internasjonale rammebetingelser. Det
norske folk opplevde derimot ingen slike krisefornemmelser.« (bind 6, s.
245f.)
Tamnes’ historisk-ironiske pointe i
forhold til denne konklusion er, at trods
jernlænken fortsatte europæiseringen af
norsk politik og samfundsliv efter 1994.
Interdependensen mellem Norge og
Europa var blevet for udfoldet til, at
selv jernlænken kunne holde Norge til
bage fra Europa, selv om den var stærk
nok til at blokere vigtige kanaler for
norsk indflydelse i Europa.
I forbindelse med afstemningen i
1994 var det mode i internationale me
dier at beskrive Norge som »Anderledeslandet«. Det er Tamnes’ påstand, at
Norge i 1994 var mindre anderledes,
end det havde været ved afstemningen i
1972 (s. 147). Måske var det blot fortsat
sådan med nordmændene og Europa i
1994, som Tamnes beskriver det om de
norske intellektuelle og EF i 1972:
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»Europeisk historie, kultur og politikk
ble for en tid for småt - eller for stort for dem.« (s. 183).

Der er naturligvis mange sider og
aspekter ved Norsk utenrikspolitikks hi
storie, som ikke er kommet frem i det
ovenstående. Men fokus på begrebspar
rene integration-afskærmning og eks
pansion-konsolidering har forhåbentlig
anskueliggjort, at et af de meget positi
ve træk ved værket er (for de, der over
kommer at læse de mange sider), at
norsk udenrigspolitisk historie diskute
res og skrives ud fra en reflekteret lan
ge-linje dimension. Det giver baggrund
for en større forståelse af såvel brud og
kontinuitet i udenrigspolitikken som af
udenrigspolitikkens tid- og rumafhæn
gighed. Et andet lige så positivt træk er
den tydelige sammenhæng, der etable
res mellem den nationale historie og
udenrigspolitikken, eller mellem inden
rigspolitik og udenrigspolitik. Denne
sammenhæng overskrider nemlig den
ofte selvfølgelige konstatering af, at
forskellige partier har forskelligt syn på
politikken, suppleret med en gængs
kortlægning af, hvordan et kompromis
blev reddet hjem på trods heraf. Det fine
ved Norsk utenrikspolitikks historie, når
den er bedst, er, at udenrigspolitikken
bliver relateret til mere strukturelle for
hold og udviklingstræk i det norske
samfund. Det lægger igen op til, at vær
ket kan danne udgangspunkt for en
mere generaliseret beskæftigelse med
modaliteterne i norsk udenrigspolitik,
ikke mindst som udgangspunkt for
komparation med andre (små)staters
udenrigspolitik.
Det bevidste lange-linje perspektiv
slår også igennem på et andet felt. Det
er således en yderligere styrke ved
Norsk utenrikspolitikks historie, at vær
ket har et godt blik for forandringerne
og udviklingen i, hvordan udenrigspoli
tikken skabes og tilrettelægges. Værket
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igennem er der et gennemgående fokus
på, hvordan systembetingelserne for
håndteringen af udenrigspolitikken har
ændret sig. Disse forandringer skyldes
både, at det internationale samarbejde,
interdependensen, er øget, men har også
rod i nationale politiske forhold og især
i det forhold, at udenrigspolitik ikke har
kunnet fastholdes som en disciplin
hjemmehørende på de bonede gulve.
Med en vis forsinkelse har udenrigspo
litikken som de fleste andre politikom
råder gennemgået en demokratiserings
proces. Det største brud synes dog at
være sket inden for sidste binds ramme i
perioden 1965-1995.
Forandringerne har givet sig konkret
udslag i, at der i dag er flere aktører,
»governmental« såvel som »non
governmental«, i det udenrigspolitiske
miljø. Som på andre områder er medier
nes betydning for udenrigspolitikken li
geledes øget betragteligt både som medog modspiller til den officielle politik
formulering. Denne udvikling har
blandt andet betydet, at diplomatiet i
dag ikke er slet så hemmeligt, som det
var tidligere. Det er naturligvis positivt,
men skaber også reelle problemer for
forsøgene på at tilrettelægge en konsi
stent helheds- og langtidsorienteret po
litik, der ikke blot svajer viljeløst i vin
den for øjeblikkets stemninger. I forbin
delse hermed har man også i Norge op
levet en tendens til enkeltsags-politik,
der udfordrer bestræbelserne på at op
retholde en helhedsbetragtning.
En af de mest markante nyskabelser
på det udenrigspolitiske område består
ikke mindst i, at de norske vælgere i lig
hed med de danske er blevet bedt om at
tage stilling til et overordnet og kompli
ceret udenrigspolitisk forhold, nemlig
Norges forhold til EF/EU. En forudsæt
ning for, at folkeafstemninger kan af
holdes om udenrigspolitiske spørgsmål,
er helt klart, at der er åbenhed omkring
dem, og derfor har denne udvikling
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også bidraget til at underminere hem
melighedskræmmeriet i udenrigspoli
tikken. En anden konsekvens af den
mere generelle åbenhed i almindelighed
og brugen af folkeafstemninger i særde
leshed har været, at regering og embedsmænd i Utenriksdepartementet
(UD) ikke primært har kunnet koncen
trere sig om at opnå resultater på bag
grund af politisk aftalte forhåndsmanda
ter i de internationale forhandlinger,
som Norge har været involveret i. I dag
må det fra starten indtænkes, at de resul
tater, man opnår, også skal kunne »sæl
ges« til en bredere offentlighed. En an
den nyskabelse, som Norsk utenrikspo
litikks historie ikke gør meget ud af i
selve teksten, men som alligevel illu
streres ganske klart i værkets billedside,
er kvindernes indtog i udenrigspolitik
ken. Mens en meget stor del af billedsi
den i de fem første bind er forbeholdt
mænd og maskiner, antyder illustratio
nerne i bind 6, at kvinder med Gro Har
lem Brundtland som den ledende figur
er begyndt at udfordre forestillingen om
udenrigspolitikken som et eksklusivt
mandligt revir.
Håndteringen af alle disse og betyde
ligt flere forandringer og nyskabelser
har været en stor udfordring for uden
rigstjenesten.
Utenriksdepartementet
har været igennem flere strukturrefor
mer og reorganisationer i nyere tid, som
afspejler departementets behov for og
vanskeligheder ved at tilpasse sig tidens
krav. Denne tilpasning har resulteret i,
at departementets struktur har måttet
ny- og reorganiseres adskillige gange
for at matche forandringerne i opgaver
nes karakter og konkurrencen fra andre
ministerier, som har trængt sig ind på
Utenriksdepartementets resort. Uten
riksdepartementet er således ikke læn
gere så entydigt centret for tilrettelæg
gelsen af norsk udenrigspolitik som tid
ligere, og dette sammenholdt med, at en
række NGO-organisationer og private

117
institutioner og firmaer også er aktive
som »policy-makers«, gør det vanskeli
gere at opretholde billedet af »Norge«
(eller Utenriksdepartementet) som en
hedsaktør i udenrigspolitikken. Europapolitikken kan igen tjene som eksempel.
Når den norske stat politisk er bundet på
hænder og fødder i forholdet til EU, og
man samtidig ifølge Tamnes kan kon
statere, at Europæiseringen af Norge
fortsætter, hvem er så den virkelige ak
tør i norsk Europapolitik? STATOIL og
andre norske firmaer?

I en samlet vurdering af Norsk utenriks
politikks historie må den store empiri
ske forskningsindsats, der ligger bag
værket, også fremhæves særskilt. Det er
ganske enkelt imponerende mængder af
kildemateriale, forskerne har været
igennem. Som læsere belønnes vi på
mange områder med ny viden og nye
indsigter. Dette værk er med visse und
tagelser helt up to date, og det vil i man
ge år fremstå som den uomgængelige
samlede referenceramme for beskæfti
gelsen med norsk udenrigspolitik i det
20. århundrede.
Den meget stærke fundering på pri
mært kildemateriale er imidlertid heller
ikke uden problematiske sider. En så
tung primær kildebasering er naturligvis
kun mulig, hvis man har sikret sig no
get, der ligner fri adgang til materialet,
og det vil i sagens natur først og frem
mest sige Utenriksdepartementets og
andre ministeriers materiale. Norge har
som bekendt ry for en liberal arkivad
gang, og i forordet skriver formanden
for styregruppen bag Norsk utenrikspo
litikks historie, Olav Riste, om styre
gruppens betingelser for at gå i gang
med projektet:
»Ikkje desto mindre stilte styringsgruppa som klar føresetnad at forfattarane måtte få uhindra tilgjenge til alt re
levant materiale i departementale og an
dre offisielle norske arkiv, medrekna
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hemmelegstempla arkivalia, for heile
den perioden som skulle omfattast av
prosjektet. Etter drøftning i regjeringa
vart også dessa vilkåra aksepterte, med
nogra få unntak. Under dessa drøftingane vart det også bestemt at prosjektet
skulle dekkje perioden fram til om lag
1990. Vilkåra for tilgjenge til hem
melegstempla materiale var at forskara
ne kunne klarerast og autoriserast for
slik tilgjenge; at dei ilag med projekt
styret fekk teiepligt når det gjeld sensiti
ve opplysningar; og at dei instansane
som stilte slike arkivalia til disposisjon,
også fekk rett til kontroll av manuskrip
ta med omsyn til bruken av gradert informasjon.« (bind 1, s. 9).
Det er naturligvis glædeligt, at styre
gruppen fik sine betingelser om fuld
materialeadgang næsten igennem. Det
siger noget i sig selv om kvaliteten af
det materiale, som Norsk utenrikspoli
tikks historie er baseret på. På den an
den side er det et problem, at der ikke
bliver redegjort mere detaljeret for,
hvad det er for nogle »få unntak«, der
var i den frie materialeadgang. Man må
også fastslå, at den frie materialeadgang
er købt for en ganske høj pris. Det
værste er nok ikke kravene om sikker
hedsklarering af de enkelte forskere el
ler om tavshedspligt. Måske endda hel
ler ikke manuskriptkontrollen, hvis den
har begrænset sig til kontrol af brugen
af graderet information - og det har den
givetvis med mit kendskab til forsker
gruppen (hvilket imidlertid kan være en
ringe trøst for folk uden dette person
kendskab). Det største problem er efter
min mening, at det er umuligt efterføl
gende at kigge de norske historikere i
kortene, fordi den materialeadgang, de
har haft, er privilegeret, dvs. tilstået
dem personligt. Man bryder dermed
med et af de vigtigste krav til historisk
forskning, nemlig at den skal være åben
for intersubjektiv kontrol. Det er derfor
et åbent spørgsmål, om værket ikke
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havde været bedre tjent med mere re
striktive adgangsbetingelser mod garan
tier for, at det materiale, der blev an
vendt, kunne konsulteres af andre for
skere efterfølgende. Og under alle om
stændigheder burde der have været en
mere detaljeret redegørelse for, hvilket
materiale man er blevet nægtet at se, el
ler som man har set, men ikke måttet
bruge. Er det kun bind 6, de »få undta
gelser« vedrører (for man må selvfølge
lig erkende, at arbejdet med den seneste
historie frembyder særlige vanskelighe
der)? Eller gælder det også de tidligere
bind?
Den udprægede primære kildebase
ring skaber også andre problemer, om
end af mindre rækkevidde. Et af disse
problemer består i, at den allerede eksi
sterende forskning ikke inddrages til
strækkeligt. Kildebaseringen antager
derfor næsten til tider karakter af kilde
fiksering, når Norsk utenrikspolitikks
historie søger at »belægge« større hæn
delsesforløb eller generelle eller over
ordnede holdninger med henvisning til
et enkelt eller nogle få arkivdokumenter
(se fx belæggene om Storbritanniens
generelle Europapolitik i bind 5, note 2
s. 287 og note 24 s. 294). Ligeledes vir
ker det heller ikke altid for overbevisen
de, når andre landes, ikke mindst Dan
marks og Sveriges politik, skildres ale
ne på baggrund af samtidige norske vur
deringer. Konsekvenserne er fejl som i
bind 3, at de fire nordiske lande i
1930’erne inden for deres grænser ikke
husede etniske minoriteter, der krævede
autonomi (for Danmarks vedkommende
spillede frygten for tyske revisionistiske
krav altså en stor betydning i mellem
krigstiden); ligeledes var det ikke P.
Munch, men Stauning, der var i London
i 1937 (s. 216 og 234). I bind 5 er der
nogen løsagtighed omkring Danmarks
holdning til det tidligere europæiske
samarbejde. Danmark var således næp
pe det land, der gik forrest for at kæmpe
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for afviklingen af kvantitative markeds
restriktioner, men nok for generel libe
ralisering (hvis toldnedsættelser og af
vikling af kvantitative restriktioner kun
ne forenes), og Danmark modtog trods
Norsk utenrikspolitikks historiens på
stand om, at Norge og de øvrige skandi
naviske lande aldrig fik noget tilbud om
at blive medlem af Kul- og Stålunionen,
faktisk flere underhåndstilbud herom (s.
128 og 131).
Disse fejl eller løsagtigheder er skøn
hedspletter, mens der er tale om mere
graverende problemer i bind 4, når Sve
riges motiver bag forslaget om og hold
ninger til et nordisk forsvarsforbund bli
ver alt for entydigt og unuanceret be
handlet, fordi de nyeste svenske forsk
ningsresultater ikke inddrages. Her
fremsættes den gamle norske traver om,
at det svenske NFF-forslag tog sigte på
at standse Norges vej vestover (s.
3O3ff.). Det gjorde det nok også, men
som Karl Molin har demonstreret, var
situationen betydeligt mere kompliceret
end som så og var blandt andet også del
af et svensk indenrigspolitisk spil.5
Denne overfladiske behandling er fatal,
fordi bind 4 generelt, som jeg skal ven
de tilbage til, ofte er urimeligt tenden
tiøst i sin behandling af svensk politik.
Det er muligvis også på grund af
vægtningen af den primære kildebase
ring, at Norsk utenrikspolitikks historie
har nogle formidlingsproblemer. I sit
forord slår Olav Riste fast, at målsæt
ningen med Norsk utenrikspolitikks hi
sto r/e-projektet var at skrive en uden
rigspolitisk historie af »høj faglig stan
dard« og skrevet således, at den kunne
læses med udbytte af en »interesseret
almenhed«. Som det er godtgjort, har
Norsk utenrikspolitikks historie ingen
problemer med at leve op til den første
målsætning, men jeg er ikke helt sikker
på, at værket i sin helhed virker tilgæn
geligt for den interesserede almenhed.
Et af problemerne knytter sig til, at den
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internationale baggrund for den norske
udenrigspolitiske ageren ofte er for ru
dimentært ridset op. Således kan man
betvivle, om det altid lykkes at formidle
til ikke-eksperten, hvad det er for større
sammenhænge, den norske udenrigspo
litik skal forstås i lyset af. Når dette pro
blem endvidere kobles med en moment
vis indforstået redegørelse for udenrigs
politikkens »tekniske principper«, fx
grundlinje-princippet og midterlinjeprincippet i diskussionerne om fastlæg
gelsen af fastlandssoklen, eller EØSsamarbejdets juridiske opbygning, er
det min fornemmelse, at en del af den
interesserede almenhed bliver koblet ef
fektivt af. Selve detaljeringsgraden og
størrelsen af værket trækker givetvis i
samme retning. Men hvad der tabes på
gyngerne, tjenes ind på karrusellen. For
forskere og studerende er værket en ud
fordring og gevinst.
Selv om Norsk utenrikspolitikks historie
bestemt fremstår som et samlet værk, er
der klare forskelle i opbygning, tilgang
og kvalitet mellem de enkelte bind. Da
hensigten her har været at fokusere på
de overordnede aspekter og de lange
linjer, kort og godt på Norsk utenrikspo
litikks historiens værkkarakter, skal jeg
kun kort kommentere de enkelte bind.
Bind l har fået overdraget værkets
uriaspost. Dels fordi det kronologisk
skal dække perioden fra middelalderen
frem til 1905, dels fordi det ikke er helt
oplagt, hvordan man skriver en uden
rigspolitisk historie for et land, som
ikke har en selvstændig status. Derfor er
en ganske stor del af bind 1 også helli
get diskussioner om, hvorvidt det giver
mening at operere med en norsk uden
rigspolitik i dansker- og svenskertiden.
Det kommer der da interessante syns
punkter ud af, men det kan ikke skjules,
at bind 1 fungerer som et noget løsrevet
vedhæng til resten af værket. Men selve
øvelsen at forsøge at fremdrage per-
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spektiverne i en regions eller et afhæn
gigt riges forhold til og omgang med
omverdenen er i sin egen ret interessant.
Det skal også understreges, at sammen
hængen med resten af værket øges i den
sidste del af bindet, fordi en stor del af
de norske bestræbelser på at opnå fuld
suverænitet fra den svenske krone netop
koncentrerede sig om retten til at re
præsentere sig selv i international sam
menhæng.
Bind 2 er dernæst helliget den første
fase efter uafhængigheden (perioden
1905-1920). Det er i dette bind, at det
første fundament bliver lagt for det lan
ge-linje perspektiv, der er diskuteret
ovenfor. På trods af dette virker Roald
Bergs bind traditionelt i sin opbygning,
men fremtræder i øvrigt informativt og
kompetent. Det er den diplomatiske hi
storie, som fylder mest, blandt andet
med en interessant understregning af,
hvor mange ressourcer Norge rent fak
tisk måtte sætte ind i bestræbelserne på
at opnå international anerkendelse efter
løsrivelsen fra Sverige. Der var således
betydelig frygt i de europæiske fyrste
huse for, at det norske skridt var et revo
lutionært anslag mod den herskende or
den.
Bind 3 er det mest ambitiøst koncipe
rede bind (dækkende perioden 19201940). Det markerer distancen til en
stor del af den traditionelle historie
skrivning i Norge ved med det samme
at slå fast, at selv om 9. april-oplevelsen
var et afgørende brud i Norges historie
med stor konsekvens for efterkrigsti
dens udenrigspolitik, er det vigtigt at
holde sig for øje, at der også var mange
kontinuiteter mellem mellemkrigstid og
efterkrigstid. Kontinuiteter, som stort
set ikke blev berørt af krigserfaringen,
eksempelvis havterritorieproblematikken og Norges store udenrigsøkonomiske afhængighed. Det maner til forsig
tighed med at bruge 1940 som ukritisk
prisme til forståelsen af mellemkrigsti
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den. Men omvendt må det traume, som
blev resultatet af uforberedtheden på 9.
april, også forsøges besvaret med ud
gangspunkt i mellemkrigstiden. Og her
ikke mindst det forhold, at det havde
været umuligt at oparbejde en militær
værnevilje baseret på en national kon
sensus.
For at forklare dette forhold, og her
under også den nationale polarisering,
som er beskrevet ovenfor, funderer for
fatteren Odd-Bjørn Fure sin analyse i en
bredere sociologisk og strukturel opfat
telse af kernetrækkene ved det norske
samfunds udvikling. Med inspiration
fra filosoffen og kulturhistorikeren Nor
bert Elias, og gennem direkte anvendel
se af dennes habitus-begreb, søger Fure
nøglen til den norske nationale habitus i
mellemkrigstiden i et sammenstød mel
lem tradition og modernisering. Dette
sammenstød resulterer ifølge Fure i en
fragmenteret og polariseret habitus med
store implikationer for norsk udenrigs
politik. En af disse implikationer er så
ledes fraværet af en bredt formuleret og
accepteret national sikkerhedspolitik i
mellemkrigstidsårene.
Fures analyse er en overbevisende
demonstration af nødvendigheden af at
fundere den udenrigspolitiske analyse i
en grundlæggende forståelse af det na
tionale samfund, og han sætter på man
ge måder en ny standard for, hvordan en
sammenhængende udenrigspolitisk ana
lyse kan etableres. Om denne optik så er
årsag til, at den internationale oriente
ring i værket ikke altid er helt på plads,
skal være usagt. Den største mangel i så
henseende er den meget summariske
behandling, som nordisk samarbejde
vies i dette bind. Selv i Norge var der
dog en Foreningen Norden, og gradvis i
takt med »normaliseringen« af den nor
ske arbejderbevægelse og nedtoningen
af »danskerhadet« blev Norge også i sti
gende grad indrulleret i dette samarbej
de - med ikke helt ubetydelige konse-
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kvenser for efterkrigstidens udenrigspo
litik. Det perspektiv kunne godt være
forfulgt lidt mere intenst.
Bind 4 er i modsætning til bind 3 me
get behersket i sit anslag (perioden er
også kort, nemlig 1940-1949). Faktisk
har man på fornemmelsen, at forfatteren
Jakob Sverdrup modsat Fures advarsel
om ikke at gøre historieforståelsen for
»lukket« ved at tilbageprojicere en lige
linje fra et slutpunkt til et begyndelses
punkt og derfra tilbage igen netop har
ønsket at gøre dette med NATO-tilslutningen i 1949 som slutpunktet og den
tyske invasion 9. april 1940 som begyn
delsespunktet. Dermed etableres der en
»næsten« lige linje mellem disse begi
venheder. Det er ikke sådan, at jeg øn
sker at bestride, at der for Norge som
for Danmark eksisterer en stærk sam
menhæng mellem 9. april-oplevelsen og
den senere NATO-tilslutning, men jeg
mener nok, at dette bind via sit ensidige
fokus på London-regeringens holdnin
ger under krigen etablerer for entydigt
og unuanceret et billede af denne sam
menhæng. Bindet er desuden det mest
snævert konciperede af samtlige bind.
Her er ingen fokus på udenrigsøkonomi
og dårligt nok forsøg på en sammen
tænkning af udenrigspolitik og inden
rigspolitik.
Det sidste problem kan anskuelig
gøres ved et enkelt eksempel. Proble
met opstår, fordi Sverdrups bind hele ti
den har optikken rettet ind på det offi
cielle udenrigspolitiske apparat. Det er
som nævnt især problematisk under kri
gen, hvor der var politiske spændinger
mellem de tre poler eller centre, London-Stockholm-hjemmefront.
Uden nærmere diskussion vælger
Sverdrup at gøre London-regeringen til
den entydige repræsentant for Norge og
dermed også til centret for formulerin
gen af visionerne om den norske uden
rigspolitik for efterkrigstiden. Det giver
problemer, når man skal diskutere brud
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og kontinuitet i den norske udenrigspo
litiske orientering. Følger man Londonfolkene og Sverdrup, fremprovokerede
den tyske invasion et første brud i et
skift fra neutralitet til en allianceorien
tering repræsenteret af den tidlige atlantorientering formuleret i London.
Denne orientering oplever et tilbageslag
i de første efterkrigstidsår med den nye
FN-orientering garneret med en neutra
listisk understregning, men bringes på
ret køl igen med Norges Atlantpagt
medlemskab. Ser man derimod denne
udvikling fra Halvard Langes perspek
tiv - Lange der bliver udenrigsminister i
1946, og som under krigen havde tilhørt
hjemmefronten - må der vel derimod
have været en høj grad af kontinuitet
mellem faserne et og to (krigsdeltagel
sen og den senere FN-baserede ikkeblok-politik), hvor det er fase tre (At
lantpagtmedlemskabet), der repræsente
rer det egentlige brud.
Pointen er, at det er problematisk så
ensidigt at gøre London-regeringen til
norsk enhedsaktør, når der i denne peri
ode i realiteten var flere centre, som var
politikformulerende. Dette ensidige fo
kus har dels som konsekvens, at de øvri
ge centres politik aldrig bliver ordent
ligt inddraget i analysen; dels at de brud
og kontinuiteter, der ridses op, er tvivl
somme eller reduktionistiske. Med
Sverdrups analyse er det ganske enkelt
vanskeligt at forstå, hvordan Norges po
litik antager så klare ikke-blok træk i
den første efterkrigstid. Kobler man
derimod påvirkningerne fra Stockholmskolen og hjemmefronten på, bliver det
måske mere forståeligt.
Som anført tidligere synes jeg analy
sen af Sveriges forslag til NFF-forhandlinger i 1948 lader en del tilbage at øn
ske. Det samme gør sig gældende i be
handlingen af de svenske dispositioner i
forhold til Norge under krigen. Bindet
kommer til tider tæt på ureflekteret na
tional historieskrivning. Også i denne
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sammenhæng fremtures der med opfat
telsen, at Sverige sigtede mod at domine
re Norden. Som det formuleres: »Sveri
ge så sig selv som den ledende nordiske
stat«. Som tidligere anført er det givetvis
korrekt, at sådanne følelser blev næret i
Sverige, men det ville have været befor
drende med en præcisering af, hvem i
Sverige der nærede disse følelser. På
samme måde kunne man godt ønske sig
lidt refleksion, inden det slås fast, at i de
betændte spørgsmål om tysk transit gen
nem Sverige til og fra Norge eller om fri
heden for de norske skibe i svensk havn
»ble Sveriges holdning bestemt av hen
synet til Tyskland«. Jeg tror nu nok, jeg
ville undersøge lidt nærmere, om den
svenske holdning ikke først og fremmest
blev bestemt af hensynet til Sverige.
Der er betydeligt flere forhold i dette
bind, som ægger til modsigelse, især
fordi tolkninger bliver for reduktionistiske uden præcis inddragelse af de in
denrigspolitiske forhold, eller fordi der
mangler et komparativt udblik til situa
tionen i især de andre nordiske lande.
Man kan undre sig over, at netop dette
bind om en periode, hvor norsk historie
forskning ellers har udmærket sig med
tidlige og grundlæggende arbejder,6
fremstår så uindløst og utidssvarende.
Bind 5 om perioden 1949-1965 brin
ger Norsk utenrikspolitikks historie til
bage på det høje kvalitetsniveau igen. I
dette bind skrevet af Knud Einar Eriksen
og Helge Pharo kobles historieskrivnin
gen med mere generaliserende analyser.
Udgangspunktet tages i forestillingen
om Norge som en småstat, og det afsæt
giver basis for gode komparationsmu
ligheder med udenrigspolitikken i andre
lande, herunder ikke mindst de andre
nordiske lande. Selv om man som tidli
gere anført godt kunne have ønsket sig,
at bindet havde inddraget forskningslit
teraturen fra andre lande stærkere, skal
bindet fremhæves for det mest systema
tiske forsøg inden for Norsk utenrikspo
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litikks historiens rammer på via udblik til
andre lande at sætte den norske politik i
perspektiv. Det er måske også af den
grund, at dette bind fremtræder som det,
der har bedst greb om dimensionerne i
det nordiske samarbejde. Det skal ligele
des bemærkes, at værket via sin egen
forskningsindsats og brugen af den alle
rede foreliggende forskning demonstre
rer, at tolkningerne af især de sikker
hedspolitiske og markedsøkonomiske
dimensioner af norsk udenrigspolitik i
den her behandlede periode efterhånden
hviler på et solidt grundlag. I sammen
ligning med de andre nordiske lande har
Norge givet en førerstilling her.
Bestræbelserne på at vise, at Norge i
det hele taget ofte var »pådriver« eller
»fremst« i sammenligning med de øvri
ge nordiske lande, fylder en hel del i
bindet. Det var Norge givetvis i mange
tilfælde, men billedet forstærkes mulig
vis også af den begrænsede kilde- og lit
teraturinddragelse fra andre lande. Som
eksempel kan man fremdrage, at det
står noget uformidlet i dette bind, hvor
dan Norge kan hitliste-placeres som det
mest vestvendte nordiske land, men
samtidig også det mest NATO-skeptiske
blandt de mindre lande i alliancen (sam
menlign fx s. 67 og 188). Det er vel ikke
a priori umuligt, at denne konklusion
trods den umiddelbare selvmodsigelse
kan være korrekt, men det kræver i så
fald en større præcisering af argumen
tet, end det sker på siderne i bind 5.
Til sidst skal dette bind krediteres for
nogle særdeles kompetente afsnit om
norsk holdning til afkolonialisering og
organiseringen af den tidlige ulandsbi
stand. Man må håbe, at der snart vil
være danske historikere, som vil tage
denne udfordring op og lukke vores na
tionale hul på dette felt.
Bind 6 er som sidste bind i rækken
viet til den nyeste historie (perioden
1965-1995). Bortset fra bind 1 må dette
bind have været det vanskeligste at skri-
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ve, fordi det er utroligt kompliceret at
præsentere et samlet og sammenhæn
gende perspektiv på den allernyeste hi
storie. Det slår også igennem i dette
værk, idet den første halvdel af perio
den fremstår mere autoritativt behandlet
end den sidste. Det forhindrer imidlertid
ikke dette sidste bind i at være blandt de
bedste i serien. Værket fremtræder såvidt en dansker kan bedømme det som det mest velskrevne bind. Tamnes
har en god pen og forstår at udtrykke sig
prægnant og med stor skarphed, men
samtidig også nuanceret og humori
stisk. Især er hans behandling af det
norske Europadilemma og den norske
Europapolitik forbilledlig. Det er i den
ne forbindelse blandt andet en stor styr
ke, at Tamnes skaber en kontinuitet og
overensstemmelse med det, der er skre
vet i de tidligere bind af Norsk utenrikspolitikks historie. Tamnes viderefører
således Fures perspektiv fra bind 3 og
indsætter Europaanalysen i traditions
moderniseringssammenhængen, følger
op på det generelle integrations- og af
skærmningsperspektiv såvel som eks
pansions- og konsolideringsdimensio
nen, ligesom han tager tråden op fra
bind 5’s pose-og-sæk karakteristik.
De største problemer i dette bind
knytter sig især til 1980’ernes og
1990’ernes historie. Man har stor for
ståelse for, at det til tider virker som om,
det har været vanskeligt at skabe en klar
sammenhæng i argumentationen. Men
denne »objektive« vanskelighed kan
ikke forklare, hvorfor der er væsentlige
problemstillinger, der glimrer ved deres
fravær. Et af disse er den norske indvan
drer- og flygtningepolitik, som der el
lers har stået en del blæst om. Et andet
aspekt, der får en utilfredsstillende be
handling, er de norske vanskeligheder
ved at designe en sammenhængende
udenrigspolitik efter Den kolde Krig.
Problemerne med at orientere sig og
forholde sig til eksempelvis forandrin
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gerne i det nordiske rum, hvor den nor
diske tyngde er blevet forskubbet mod
Europa og Baltikum, er bemærkelses
værdigt fraværende. Det er ikke mindst
en skam, fordi Tamnes jo har haft
næsten fuld adgang til Utenriksdeparte
mentets materiale og således kunne
have substantieret vores viden betragte
ligt på dette felt. Men måske repræsen
terer dette område et af de »få unntak«
fra den frie arkivadgang?
Sluttelig skal det dog fremhæves, at
Tamnes bestemt har et fint blik for (an
dre) forandringer, også i den nyeste tid,
i norsk udenrigspolitisk orientering. Så
ledes er der gode afsnit om Norge som
»mæcen, mægler og moralist« på den
internationale scene, ligesom der som
tidligere fremhævet er en interessant
analyse af strukturforandringerne i det
norske beslutningstagermiljø, både
hvad angår ændringer i den ministeriel
le resortopdeling og i den udenrigspoli
tiske aktørsammensætning.

Seks bind norsk udenrigspolitisk histo
rie er en stor omgang at komme igen
nem, men det har bestemt været anstren
gelserne værd. Med Norsk utenrikspolitikks historie har man fået et uund
værligt og autoritativt referenceværk,
der vil stå mange år endnu. Samtidig er
der sat en høj standard for lignende pro
jekter andre steder i Norden, blandt an
det i Danmark, hvor Carlsbergfondet har
afsat en bevilling til finansiering af et
lignende dansk seksbindsværk.
I norsk sammenhæng er Norsk utenrikspolitikks historie blot et af mange
stort anlagte nationale historieskriv
ningsprojekter. I de seneste år er der en
ten publiceret, eller man er på vej til at
publicere, historier om norsk bi
standspolitik, norsk forsvarspolitik, de
norske hemmelige tjenester m.m. Som
afslutning på en omtale af Norsk utenrikspolitikks historie kan man næsten
ikke lade være at spørge, om disse man-
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ge tiltag repræsenterer de seneste skridt
i den norsk-nationale konsoliderings
proces?
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Denne lille buket af nye udgivelser
handler alle på forskellig vis om social
kontrol. Det er ganske vist noget af et
Mickey Mouse-begreb, der anvendes af
sociologer, historikere, antropologer og
psykologer lidt i flæng. Børns socialise
ring, statens åbenlyse tvangsapparat
mod afvigere, skjulte elementer i sund

heds-, uddannelses- eller arbejdsmar
kedspolitik, undertrykkelse af politisk
opposition og meget andet er i tidens
løb blevet presset ind under den padde
hat. Så meget, at begrebet i dagligspro
get måske slet ikke har nogen klar og
gennemgående betydning.1 Anvender vi
det alligevel - og forstår begrebet i me
get bred betydning - synes dansk histo
rieforskning i disse år at levere studie
efter studie, der som de ovenanførte
mere eller mindre bevidst har den socia
le kontrol og dens udformning som
emne. En del af forklaringen på denne
tendens synes at være en erkendelse af,
at staten gennem de seneste 2-300 år
ved indgreb, regulering og kontrol ef
terhånden styrer så mange sider af den
enkeltes liv og adfærd, at vi i dag direk
te anvender udtryk som forsørger- og
formynderstat. I hvert fald præsenterer
en del af den aktuelle forskning i social
kontrol sig som studier i velfærdsstatens
forudsætninger. For Karin Lützen hand
ler det f.eks. om »forudsætningerne for,
at vi idag tænker, som vi gør, om Kerne
familien og om, hvad det vil sige at leve
Det gode Liv i en velfærdsstat« (s. 13),
og Ingrid Markussen slutter med, at
idéerne fra 1700-tallet levede videre ef
ter 1814, »og indtil idag har vi været så
præget af dem, så gennemdisciplinerede, at vi vanskeligt kan forestille os vor
nuværende skole uden de grundlæggen
de idéer, som vi har arvet fra 1700-tal
let« (s. 250).
Et andet fællestræk ved disse studier
er en generel svag teoretisk forankring.
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I et historiografisk perspektiv synes den
marxistiske, teoretisk funderede histo
rieforskning fra 1970’erne og 1980’erne
at have fundet et mere afbalanceret leje
i solid grundforskning i de underliggen
de strukturer og processer, der sikrede
statsmagten bred opbakning til den be
stående sociale orden. Under alle om
stændigheder er mængden af studier af
denne art efterhånden så stor, at der kan
være grund til at overveje den samlet.
Det er ikke muligt her, hvor hensigten
alene er at give en præsentation af de
nævnte værker, da de repræsenterer
nogle af de forskellige måder, hvorpå
temaet social kontrol i disse år bliver
behandlet i dansk historieforskning.
Ingrid Markussen er en af dansk skole
histories frontfigurer, men hendes bogs
dimensioner rækker langt ud over den
snævre skolehistorie. Som titlen angi
ver, er emnet sammenhængen mellem
stat, samfund, økonomi, religion og
skolegang. Ikke så lidt af en mundfuld,
men bogen er da også en forkortet og
redigeret version af forfatterens doktor
disputats, der blev forsvaret i Oslo i
1994. Der er tale om en særdeles fornuf
tig bearbejdning, hvorved dette vigtige
arbejde er blevet lettere tilgængeligt,
om end emnets kompleksitet fortsat stil
ler høje krav til læseren.
I 200-året for landboreformerne ud
sendte Markussen bogen Visdommens
Lænker. Studier i enevældens skolere
former fra Reventlow til skolelov
(1988), der handlede om skolens udvik
ling i den 30-årige periode fra 1784,
hvor landboreformernes afgørende fase
indledtes, og frem til skolelovene af
1814. I centrum stod samspillet mellem
landboreformer og skoleplanlægning og
især skolens betydning for landbefolk
ningens åndelige og sociale udvikling.
Til Skaberens Ære, Statens Tjeneste og
Vor Egen Nytte tager effektivt tråden op
ved at gå i dybden med den religiøse og
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økonomiske nytænkning, der fra
1730’erne effektivt satte skole og op
dragelse på statsmagtens dagsorden.
Bogens idé - at belyse den betydning,
som 1700-tallets religiøse og økonomi
ske opfattelser havde for opdragelses
tænkningen og den praktiske skoleplan
lægning i slutningen af århundredet (s.
12) - er et så indlysende godt udgangs
punkt, at det er underligt, at det ikke er
taget før nu.
Bogen er inddelt i otte veldisponere
de kapitler, der alle rummer gode analy
ser og konklusioner. Udgangspunktet er
pietismen, der i løbet af 1600-taIlet vok
sede frem i især Tyskland med teologen
Philipp Jakob Spener (1635-1705) som
åndelig fader, og som lagde vægt på
fromhedsliv med bibellæsning og bøn
samt forsagelse af luksus og fornøjelser
som dans, spil, teater m.m. I Danmark
fik pietismen størst indflydelse under
Christian 6.s regeringsførelse 1730-46,
idet regeringen tog den pietistiske lære
til sig. Med konfirmationsforordningen
1736 og skoleforordningen 1739 blev
skolen gjort til statens instrument til op
dragelse af befolkningen, og kirken
blev statens hjælper. Med rette erindrer
Markussen os dog senere om, at i 1700tallet var stat og kirke bundet så tæt
sammen, at man ikke kan tale om en stat
og en kirke: »Snarere kan man tale om
en stat, bygget eksplicit på den kristne
lære i evangelisk-luthersk udformning,
fortolket af statslige og kirkelige embedsmænd i det enevældige samfund.«
(s. 238f.).
Fra en pietistisk synsvinkel skulle al
mueskolen ikke alene give børnene en
religiøs og moralsk opdragelse, men
samtidig sørge for deres samfundsmæs
sige socialisering. Konfirmationen blev
i 1736 gjort obligatorisk, og med påbud
om at ingen måtte konfirmeres, hvis de
ikke kunne gøre rede for den kristelige
børnelærdom, var der tale om en inten
siveret ideologisk opdragelse af befolk-
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ningen. Statsmagtens største trumf var
uden tvivl, at man gjorde konfirmatio
nen til en forudsætning for at kunne vir
ke i samfundet. Var man ikke konfirme
ret, kunne man ikke købe eller fæste
ejendom, man kunne heller ikke blive
trolovet og gift, ligesom man ikke kun
ne blive soldat. I stigende grad kom den
religiøse oplæring også til at omfatte
befolkningens forhold til det verdslige
liv, og Markussen analyserer følgelig
den kristelige børnelærdoms fundamen
ter: Luthers katekismus, den statsautori
serede katekismeforklaring (der skulle
sikre en ensartet fortolkning af katekis
men) og endelig hustavlen, der var et
sæt lydighedsregler, der afsluttede Lu
thers lille katekismus, og som indplace
rede barnet i standssamfundet, i menig
heden, i hjemmet, i staten - og som i det
hele taget rummede normer og tanker,
der gennem katekismens centrale place
ring i børneopdragelsen »har påvirket
dansk kultur og tænkning igennem flere
hundrede år« (s. 42). I første omgang
gjaldt det, som Markussen afsluttende
konkluderer, at pietismens stærke mo
ralske opdragelsesprincipper »desuden
kunne holde befolkningen i ro og frem
me mulighederne for, at den fattige be
folkning kunne holde sig fri af fattig
domsunderstøttelse fra godsejere og
stat. Pietismens omfattende socialpro
gram med oprettelse af fattighuse, ar
bejdsanstalter, fattigskoler, seminarier,
hospitaler, apoteker etc. tjente ikke bare
den enkeltes, men også statens vel og
godsejernes økonomiske interesser, og
den viste herved vej for en statslig poli
tik. Pietismen blev en idémæssig dyna
mo for både regent og folk.« (s. 234).
Disse forhold har været fremhævet
tidligere, også af Markussen i blandt an
det Visdommens Lænker. Det nye er
sammenkædningen med de nye opfat
telser inden for den økonomiske og
statsteoretiske tænkning, som samlet
kaldes kameralismen. Markussen beto
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ner tysk frem for fransk påvirkning i
Danmark i 1700-tallet (s. 14). Merkanti
lismebegrebet, der især knytter sig til
fransk-engelsk økonomisk tænkning, er
derfor vraget til fordel for kameral isme
begrebet, som Markussen finder bedre
svarende til tysk (og dansk) økonomisk
tænkning, da det rummer en ideologisk
overbygning, blandt andet ved at være
funderet i den fremherskende pietisme
og ved at rumme et ideologisk helheds
syn på statens styrelse. Der er f.eks. kla
re ligheder mellem den pietistiske og
kameralistiske opfattelse af skolens
funktion i staten (s. 16). Fra omkring
1750 trængte den kameralistiske opfat
telse frem i form af en øget interesse for
landbrug som det samfundsbærende er
hverv og dermed for bondestanden som
en samfundsmæssig ressource (s. 54).
Kameralismen er derfor også en nøgle
til at forstå både landboreformer og
skoleplanlægning i slutningen af århun
dredet. Fundamentet for alle samfunds
mæssige fremskridt var dog den velor
ganiserede absolutistiske stat, hvor hver
stand havde sin forudbestemte opgave:
»Opdragelsens og skoleuddannelsens
opgave for landbosamfundet var således
ikke at forandre samfundets sociale
strukturer, men at kvalificere den enkel
te i husstanden og effektivisere landbru
gets økonomiske muligheder til gavn
for alle stænder i staten.« (s. 87).
Ét af de håndfaste resultater af denne
tænkning var industriskolebevægelsen,
der gjorde sig gældende i Tyskland og i
Danmark fra 1780’erne. Det må frem
hæves, at industribegrebet havde et an
det indhold end i dag; endnu i en frem
medordbog fra 1837 anføres under in
dustri'. flid, næringsflid, kunstflid, drif
tighed, stræbsomhed. Der var altså tale
om en menneskelig egenskab og der
med et alment dannelsesbegreb (s. 92) formålet med arbejds-, industri- og
spindeskoler var at oplære til selvstæn
dig virksomhed og til virkelyst. Disse
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»produktionsskoler« må vistnok betrag
tes som pædagogiske forsøg.
Langt større udbytte får Markussen af
at se på de generelle skolepolitiske kon
sekvenser af kameralismens samfundsog menneskesyn. Afsættet er en analyse
af kameralisten Andreas Schyttes arbej
der. Andreas Schytte (1726-77) kom
som professor ved Sorø Akademi 176175 til at præge mange af tidens vorden
de embedsmænd og opinionsdannere.
Johan Ludvig og Christian Ditlev Reventlow var begge elever hos Schytte
1764-66, og der er flere vidnesbyrd om,
at netop Schytte øvede en betydelig
indflydelse på deres tanker om landboog skolereformer. Schytte selv var
stærkt påvirket af Veit Ludwig von
Seckendorff (1626-92), der regnes for
kameralismens første teoretiker, og hvis
teorier var udviklet i samspil med
blandt andet pietisten Philipp Jakob
Spener. Schyttes hovedværk er fembindsværket Staternes indvortes Regjering (1773-75), men også kompendier
over Schyttes forelæsninger udarbejdet
netop af brødrene Reventlow er an
vendt. Det er Schytte, der har formule
ret bogens titel, idet han fandt, at det var
den enkeltes ansvar at bruge sit liv »til
Skaberens Ære, Statens Tieneste og vor
egen Nytte«. Det grundlæggende opdra
gelsesprincip formulerede han i samme
ånd sådan: »Du skal agte Statens Fordeel høiere end din egen« (s. 108), og
som Markussen fremhæver, så lå der i
dette »et styringsmiddel til en sam
fundsmæssig kontrol« (s. 240). Schyttes
menneske- og samfundssyn var ideolo
gisk set ved at være forældet, da han
fremsatte det, men netop sammenkob
lingen af individets ansvar, kristen tros
forståelse og samfundsnyttigt arbejde
forenede pietismen og kameralismen
som et fælles idémæssigt afsæt for nye
skoletanker. Fra pietismens moral og
sociale aktiviteter var der ikke langt til
filantropi og rationalistisk moralopdra
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gelse. Derfor finder man i den anden
store skolereformperiode i slutningen af
1700-tallet - f.eks. hos Johan Ludvig og
Christian Ditlev Reventlow - også stær
ke pietistiske anskuelser sammen med
rationalistiske opdragelsestanker (s.
239). Ingrid Markussen slutter med at
fastslå, at mange af de pietistiske og ka
meralistiske idéer trængte dybt ind i
skoleplanlægningen, f.eks. gennem »en
undervisning, hvor idealet var punktlig
hed, ro, orden og renlighed, og hvor den
religiøst/moralske undervisning skulle
fremme en indre disciplinering, der
byggede på kærlighed til Gud, sig selv
og næsten. Gennem holdningspåvirk
ning skulle børnene tilegne sig arbejdsetik og lære at elske regenten og fædre
landet ved at erfare styrets fortræffelig
hed. I denne form kom idéerne fra
1700-tallet til at leve videre efter 1814.«
(s. 250).
Markussens arbejde vidner om en
uhyre belæsthed, der blandt andet om
fatter en solid europæisk forankring
både vedrørende pietismen, pædagogik
og kameralisme. Hendes store styrke er
klart, at hun modsat meget af den øvrige
skolehistoriske forskning tør gå i dyb
den i forholdet mellem stat, samfund og
skole - og mellem idéer og praksis. Den
grundige analyse af det samfundsdisci
plinerende sigte i kirke og skole i rela
tion til de økonomiske og statsteoretiske
opfattelser gør dette værk til et af de
vigtigste bidrag i mange år om det dan
ske samfund i 1700-tallet, og mere end
det: Markussens bog er tillige et betyde
ligt værk om fundamentet for skolevæs
enet i 1800- og 1900-tallet.
Michael Bregnsbo supplerer på fortrin
lig vis Markussen ved at sætte fokus på
præsteskabet. Præsterne var enevældens
repræsentanter og talsmænd ude i sog
nene, og de påvirkede ikke alene børns
og unges opdragelse gennem skolegang
og konfirmation, de havde også stor
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indflydelse på de voksnes tænkemåde.
Bregnsbos bog er en politisk-idéhistorisk analyse af prædikener »på bruger
niveau«: en undersøgelse af danske
præsters deltagelse i den offentlige opi
nionsdannelse vedrørende samfundsor
denen og statsmagten ved hjælp af deres
trykte prædikener i tiden 1750-1848 (s.
11, 329). Til det formål har Bregnsbo
fremdraget og læst ikke mindre end
1.431 trykte prædikener fra perioden. I
bogen, der med mindre ændringer er
identisk med hans ph.d.-afhandling fra
1994, fremlægges resultatet af dette
møjsommelige og flittige arbejde. Selve
idéen med at bruge prædikener som kil
der til samfunds- og idéhistorie fore
kommer umiddelbart meget snæver,
men de kritiske forbehold bliver stort
set gjort til skamme. Under læsningen
udfolder de større perspektiver og de
gode pointer sig sikkert og klart. Ingen,
der interesserer sig for perioden, bør
undlade at læse Bregnsbos bog.
Prædikenerne var et af datidens cen
trale massemedier, og præsterne var en
af de vigtigste formidlere af viden og
information mellem lokalsamfundet og
den vide verden, mellem magthavere og
undersåtter (s. 12). Præstens råderum
var da også indskrænket og under kon
trol. I bogens 1. del, der indeholder en
række gode introduktioner, bliver
blandt andet dette emne berørt. Prædi
keners indhold var blandt andet bestemt
i kirkeritualet fra 1685. Præsterne skulle
holde sig til de lovbefalede tekster og
ikke være for vidtløftige. De måtte ikke
komme ind på statssager eller andet, der
angik kongens regering, tværtimod
skulle de opfordre til lydighed mod
kongens bud og befalinger. Og der skul
le altid afsluttes med bønner for Guds
ords fremgang, kongen og det kongeli
ge hus og »den almindelige Nødtørft«.
Fra prædikestolen skulle præsten i star
ten af 1800-tallet også oplæse eller refe
rere nye forordninger, mens andre lov
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bestemmelser skulle gentages, f.eks. om
begrænsninger i overdådighed, påmin
delser til forældre, værger og husbonder
om at sørge for deres børns skolegang,
opfordringer til unge bønderkarle om
villig indskrivning til soldatertjeneste,
opfordringer til at købe indenlandske
varer og lignende (s. 53-57).
Et andet vigtigt emne i indledningen
er et kapitel om »Menighedstilstande
ne«. Udgangspunktet er her Christian
6.s forordning fra 1735 om blandt andet
tvungen kirkegang under trussel om bø
destraf og gabestok. Alligevel var det
også dengang så som så med kirkegæn
gernes antal, i 1773 nævnes 25-35% på
helligdage og kun omkring 10% på nor
male søndage. Trods »et par modereren
de bemærkninger« rokker dette utvety
digt ved opfattelsen af prædikenerne
som den tids massemedier!
Endelig må nævnes et fint kapitel om
skiftende tiders prædikekunst - udvik
lingen i de virkemidler, som præsten ef
ter de herskende religiøse idealer burde
tage i anvendelse for at vinde menighe
dens gehør. Under pietismen skulle til
hørerne helst personligt gribes og reli
giøst omvendes. Erik Pontoppidan, den
tids prædikenteoretiker, tillagde det
f.eks. stor betydning ved formaninger,
at enhver - bonde, borger eller herre
mand - følte sig personlig ramt (s. 59). I
oplysningstiden måtte præsterne forkla
re og forsvare kristendommen over for
skeptikere, tvivlere og spottere. I sin
bog Den geistlige Talekonst (1775) plæ
derede hofpræsten Christian Bastholm
for klare, korte, velstrukturerede og in
teressante prædikener, så budskabet
»gik ind«, uden at tilhørerne kedede sig.
Selve formen var af stor betydning,
ifølge Bastholm skulle præsten bestige
prædikestolen med nedslåede øjne for at
udvise undseelse, han skulle tælle til
fire ved hvert punktum for ikke at tale
for hurtigt, og var emnet sørgeligt, skul
le han gerne fælde en tåre (s. 61 f.).
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I præsternes prædikener lød der som
påbudt gennem hele perioden formanin
ger til undersåtter og undergivne om at
vise lydighed over for øvrighed og hus
bond (s. 329). I revolutionsårene og år
tier derefter lovpriste præsterne »den
danske vej«. I det danske samfund fore
gik forandringer fredeligt i bedste for
ståelse mellem konge og undersåtter, og
kongen var ikke en krigerkonge, men en
fredselskende landsfader. Ifølge præster
var det fredelige danske kongedømme
en langt bedre løsning end noget revolu
tionært eller demokratisk regime (s.
268). Da der efter freden i Kiel i 1814
bredte sig megen bitterhed og misstem
ning mod kongen, trøstede kapellanen i
Århus Domkirke f.eks. de mange, der
havde ydet store ofre og lidt mange af
savn under krigen. Fra prædikestolen
fik menigheden forklaret nødvendighe
den af fredsslutningen, og det store tab,
Danmark havde lidt ved afståelsen af
Norge, skulle genoprettes ved en mo
ralsk, borgerlig og religiøs dyrkelse,
hed det (s. 272).
Bregnsbo finder, at den demonstrati
ve lovprisning af »den danske vej« udtrykket er C.F. Allens - »kunne tyde
på en udbredt frygt i de herskende kred
se for socialrevolutionære tendenser
også i Danmark, som man søgte at be
sværge og imødegå... Oprør og omvælt
ning i udlandet og social uro herhjemme
kan tænkes at ligge bag de mange op
fordringer til at vise lydighed over for
og glæde ved den danske regering.« (s.
330).
Undersøgelsen viser i sin helhed, at
præsteskabet i helt overvejende grad var
systemstøtter og altovervejende prædi
kede som sådanne. Det hindrede ikke
præsterne i at være på højde med den
offentlige mening, fra 1830’erne tilken
degav mange af præsterne f.eks. mere
eller mindre direkte, at de anså enevæl
den for udlevet. Bregnsbo fremhæver i
afslutningen, at overgangen til en ny
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statsform i 1848 på denne baggrund slet
ikke forekommer så brat endda (s. 328).
Kun en enkelt lille bemærkning skal
tilfalde Bregnsbos uhyre samvittigheds
fulde arbejde. I omtalen af dr. Dampe
sagen (s. 44, 277) henvises der til J.C.
Johansens artikel i Historisk Tidsskrift
1894-95. Det er en stærkt tendentiøs ar
tikel, som Michael Helm i sin aldeles
glimrende bog Det kvalte demokrati.
Guldalderens glemte systemkritikere
(1986) har gjort op med. Denne bog er
skammeligt overset - også af Bregnsbo.
Den amerikanske historiker Carol Gold,
der er professor ved University of Alas
ka Fairbanks, fattede i starten af
1970’erne en særegen interesse for de
københavnske middelklassedøtres sko
legang omkring år 1800 (for tidligere
delstudier, se Birgitte Possing: Viljens
styrke (1992), s. 606). Det er således
den fuldmodne frugt af et mangeårigt
arbejde, der nu er blevet fremlagt i bo
gen Educating Middel Class Daughters.
Carol Golds forskning baserede sig
på, at de private pigeskoler kun var
stedmoderligt behandlet i historieforsk
ningen. Som med mange andre emner
skyldes det blandt andet nogle få samti
dige opinionsdanneres negative indstil
ling. I et meget spillet skuespil, Aprils
narrene fra 1826, satiriserede Johan
Ludvig Heiberg f.eks. over disse latter
lige pigeinstitutter og deres stygge læ
rerinder, Heiberg kaldte dem hånligt for
enkefru Bittermandel og jomfru Trumf
meier. De sank da også ned i glemslen.
Det er Carol Golds store fortjeneste
at have gravet disse skoler frem i lyset
igen. Mindst 210 kvindelige skolehol
dere virkede i København mellem 1790
og 1817 (s. 59). Et meget stort kildema
teriale er fremdraget, gennemgået og
analyseret på kryds og tværs. Analyser
ne er stramt snøret ind omkring skoler
ne, stifterne og lærerne, undervisnin
gens form og indhold samt pigerne og
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deres forældre. Især skole-, kvinde- og
socialhistorikere kan derfor hente man
ge solide detaljer og perspektiver i bo
gen.
Det kvindepolitiske og -historiske
gennembrud i 1970’erne var tillige en
vigtig inspirationskilde for Carol Gold.
Kvindernes historiske socialiserings
proces måtte erkendes, før lænkerne
kunne brydes. Et videre sigte er følge
ligt »to begin to create an understanding
of the socialization of girls at the time«
(s. 13). Gold er sig helt bevidst, at sko
lerne ikke var det eneste element i socialiseringsprocesen, men hun har den
gode pointe, at pigeskolerne som pri
vatskoler ledet eller i det mindste valgt
af forældrene bragte hjem og skole tæt
tere på hinanden. Under alle omstæn
digheder bidrager bogen ved interessen
for socialiseringen af middelklassedøtrene til studierne i social kontrol. Mest
indgående har Carol Gold arbejdet med
Døttreskolen af 1791 og Det søsterlige
Velgjørenheds Selskabs skole i tiden
1790-1820.1 denne korte periode foran
dres gradvist forestillingen om kvindens
rolle i familien og derfor også undervis
ningens indhold. Fra at have bistået
manden med praktiske gøremål som
f.eks. brevskrivning og regnskab skulle
hun i stigende grad være den kærlige,
opofrende moder og hustru; vi ser altså
det fremvoksende borgerskabs kvinde
ideal med vægt på de fire kardinaldy
der: fromhed, renhed, underdanighed og
huslighed. »Losing her practical role,
she now took on an ornamental role in
stead«, siger Carol Gold (s. 42).
Med dette skifte fra medhjælpende hu
stru til hjemmegående husmoder er vi
fremme ved kernefamilien og dermed
Karin Lützens studie Byen tæmmes. Bo
gen fokuserer på middelklassen i Kø
benhavn i tidsrummet 1830-95. Det
sker ud fra den antagelse, at netop mid
delklassen - efter at have opkastet sig til
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nationens kerne i 1830’eme - lod sine
klassebestemte forestillinger om Det
gode Liv og Kernefamilien præge alle
offentlige og private tiltag i byen. Man
ge af disse forestillinger er, ifølge
Lützen, fundamentet under den moder
ne velfærdsstat.
Karin Lützens overordnede tilgang til
emnet er hard core kønspolitik, der kan
virke så tendentiøs, at ethvert håb om
redelig forskning forlods synes fortabt.
Den omdiskuterede lov om kunstig be
frugtning fra 1997 (der forbød enlige
kvinder og kvinder i lesbiske parforhold
at blive kunstigt befrugtet) kalder
Lützen »den døende kernefamilies sid
ste krampetrækninger, for selv om vir
keligheden ser ganske anderledes ud
end forestillingen om den, så fastholder
velfærdsstaten, at et barn bør komme til
verden i en kernefamilie« (s. 19). Dette
er Karin Lützen imod. Hun har tidligere
været med til at påvise homoseksualitet
som en historisk konstruktion - et kli
nisk, lægevidenskabeligt fænomen.
Men derved er heteroseksualitet blevet
stående tilbage som naturlighedens mo
der. Dette er Karin Lützen også imod.
Derfor bør også heteroseksualitet dekonstrueres, så meget desto mere som
Lützen finder, at denne også er et kli
nisk fænomen, der tilmed er konstrueret
efter homoseksualitet, nemlig som en
modsætning, for homoseksualitet kunne
ikke være en afvigelse, hvis der ikke var
noget at afvige fra (s. 23). Den nævnte
bestemmelse i loven om kunstig be
frugtning skyldes dog ikke en idealise
ring af heteroseksualitet, men af kerne
familien, og derved blev homoseksuali
tets modsætning ikke heteroseksualitet,
men kernefamilien. For at dekonstruere
heteroseksualiteten, må man gribe fat i
idealiseringen af kernefamilien. Karin
Lützens mission bliver derfor at afdæk
ke rødderne til denne idealisering af
middelklassens selvforståelse og fami
lieform.
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Dette postmodernistiske cirkus kun
ne let få læserne til at lukke bogen
straks efter indledningen. Men det vil
være synd og skam. Bogens skildring af
Københavns udvikling til en storby er
nok noget nær det bedste, der er skrevet
om emnet i mange år.
I en introduktion til den politiske ud
vikling definerer Lützen først middel
standen »som den danske Nations Kjærne«. I dag vil vi nok tale om middelklas
sen eller (små)borgerskabet, men Lüt
zen fastholder betegnelsen middelstan
den, fordi den selv omtalte sig sådan.
Den bestod af velhavende købmænd,
håndværksmestre, embedsmænd, offi
cerer, præster og lærere - en økonomisk
uensartet gruppe, der forenedes i den
opfattelse, at det var dem, der bar lan
dets fremtid. Følgeligt var det også
dem, hvis selvforståelse og familieform
andre klasser burde stræbe efter, og som
middelklassen netop gennem sociale re
former og privat velgørenhed derfor
søgte at udbrede. Netop i den private
velgørenhed fremhævede middelstan
den igen og igen sin egen familieform
som både frelsende og forbedrende (og
heri ser Lützen så konstruktionen af
kernefamilien som ideal).
Herefter går det vildt afsted. Næsten
stakåndet hales vi gennem de snavsede
gader fyldte med råddent vand og mud
der og med manglende brædder over
rendestenenes stillestående slam. Bro
lægningen er elendig, gadebelysningen
mangelfuld, latringruberne stinker, og
det vrimler med larmende pøbel, gade
handlere, dagdrivere, ludere og uartige
unger, kort sagt »Kjøbenhavn er en me
get skiden Bye«. Læserne tages også
med i omnibusser og fra 1863 i spor
vogne, i Tivoli og på kaffehuse og i dan
sesaloner, og ser på butiksvinduer i
Østergade og Købmagergade - alt det
nye, der også gjorde København til en
storby med masser af muligheder, un
derholdning, adspredelser og dynamik,

Større anmeldelser
men altså også med skidt og stank og
fysiske og mentale fordærv.
At København var »en meget skiden
Bye«, var ikke noget nyt, selv om pro
blemerne voksede i takt med byens ud
vikling fra 100.000 til 358.000 indbyg
gere i løbet af 1800-tallet. Det nye var
de måder, som den nu samfundsbæren
de middelstand reagerede på. Med sin
gode sans for det udtryksfulde nævner
Lützen blandt andet, at middelstanden
tilegnede sig byblikket, der så alt uden at
stirre og have øjenkontakt med andre i
byens liv - det var kun de lavere klasser,
der gloede - men også at prisen for det
hæsblæsende byliv var nye sygdomme
som nervesvækkelse, agorafobi og an
dre angstfobier. Men Lützens vigtige
pointe er, at netop hjemmet skabtes som
byens antagonisme: Byen stod for det
funklende, farlige og frigørende i mod
sætning til det trygge hjem med dets
lune og fredelige kakkelovnskrog. Ofte
taltes om »Hjemmenes Opløsning« og
»Familiens Sammenbrud«, men ikke
desto mindre blev det middelstanden
magtpåliggende at få de lavere klasser
til at indrette sig ligesådan. Det nye i
1800-tallet var jo nemlig også, at mid
delstanden begyndte at beklage sig i
skrift og tale over »den skidne Bye«, ja
mere end det: Den begyndte også at
gøre noget ved det. Både offentlige til
tag og privat velgørenhed er genstand
for indgående studier i Karin Lützens
bog, der i det hele fremstår som en over
ordentlig kompetent skildring af mid
delstandens måder at forholde sig til
den nye sociale virkelighed på, der især
i tiden efter 1850 tog form. Ses bort fra
Karin Lützens agitatoriske udskejelser
er hendes bog et frisk og inspirerende
arbejde om, hvordan den nye middel
klasse erobrer den sociale kontrol i den
nye storbysocialitet.
Udviklingen i samfundets behandling
af marginalgrupper i Danmark er emnet
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for en lille, men overordentlig nyttig
forskningsoversigt, som John T. Lau
ridsen første gang publicerede i 1984.
Den er nu ikke blot udvidet og ajour
ført, men også gjort let tilgængelig i
Det kongelig Biblioteks række af »spe
cialhjælpemidler«. Modsat andre af
disse er der tale om en forskningsover
sigt, der henvender sig til et meget
bredt publikum. Foruden forskere og
studerende er den overordentlig nyttig
for enhver, der underviser i dansk hi
storie eller i social- og sundhedsfor
hold. Oversigten består især af kyndige
gennemgange af litteraturen om tre pe
rioder: 1536-1740 (Tålte, forviste eller
udstødte), 1740-1850 (lndespæring og
arbejde) og 1850-1950 (Udskillelse og
anbringelse). Tidsrummet spænder
altså fra det udviklede feudale samfund
til den moderne socialstat, men over
sigten rummer tillige en del henvisnin
ger til den internationale teoretiske lit
teratur. Hvad enten emnet er fattige,
prostituerede, kriminelle, sindssyge,
tiggere, vagabonder, gamle, syge, for
ældreløse børn eller ugifte mødre, er
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Lauridsens oversigt en bibliografisk
vejledning, der bør konsulteres. Alene
de omtrent 400 referencer er et værdi
fuldt hjælpemiddel i forskning og un
dervisning, men Lauridsen trækker
også de lange linjer i håndteringen af
alle de grupper, der ikke har kunnet sik
re sig en eksistens inden for det givne
samfundssystem eller er kommet på
kant med dets normer, forestillinger og
retsregler.

De ovennævnte værker repræsenterer
nok en tendens til at beskæftige sig med
social kontrol i bred forstand, men det
er slående, at den periodiske afgræns
ning er tiden ca. 1700 til 1900. Den sto
re udfordring for historieforskningen
må være at få ført denne vigtige forsk
ning op i det århundrede, vi snart forla
der.
1. Jf. Stanley Cohen, Visions of Social Con
trol (Cambridge 1985), der ret sympto
matisk forelå i dansk oversættelse i 1997
med titlen Den sociale kontrols nye for
mer (København 1997).

Døden i barndommen
Af Gerda Bonderup
Anne Løkke: Døden i barndommen.
Spædbørnsdødelighed og moderni
seringsprocesser i Danmark 18001920. (Gyldendal, 1998). 568 s., 350
kr.

Det er et imponerende værk. Det er gennemreflekteret, det er baseret på overor
dentlig grundige kildestudier og en om
hyggelig kildebearbejdning, og det vi
ser Anne Løkkes strålende overblik
over det særdeles omfangsrige stof. Og

så strutter disputatsen af forfatterens
glæde over sit emne. - Det var ind
gangsfanfaren til anmeldelsen af dette
massive bidrag til dansk socialhistorie
og humanistisk sundhedsforskning.
Anne Løkke har sat sig for at beskri
ve og analysere de processer, der »flyt
tede døden i barndommen fra Guds og
skæbnens ansvarsområde til statens,
lægens og moderens« (s. 14), samt »at
bidrage til forståelsen af mortalitetstran
sitionen [faldet i dødeligheden pr. 1000
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indbyggere, GB] i Danmark gennem en
undersøgelse af spædbørnsdødeligheden« (s. 21). Ikke ét middel bliver over
set for at nå målet, begyndende med
kompakte statistiske undersøgelser, der
siger spar to til alt. Indfaldsvinkler og
metoder fra antropologien, især den hi
storiske, fra barndoms- og mentalitets
historien samt feministisk historieskriv
ning bliver koblet sammen med Fou
caults medikaliseringsteori og diskurs
analyse, med Armstrongs, Wrights og
andres »socialkonstruktivisme« samt
med den tætte læsning af tekster, som er
påbudt af »den nye kulturhistorie«. Det
ender ikke i kaos eller en værre gang
eklekticisme, men i en bog med fire ad
skilte dele - og i alt 19 kapitler - der
dels successivt, dels flettet ind i hinan
den, tilgodeser de forskellige metoder.
Hver del indledes med en overordnet in
troduktion af hovedproblemstillingen
og evt. kildematerialet samt af de enkel
te kapitlers emner. Hvert kapitel afslut
tes med en sammenfatning og hver del
med en konklusion, der i bogens »Slut
ning« endnu en gang bliver fremdraget i
en kondenseret form for dernæst endnu
mere komprimeret at dukke op igen i
det engelske summary. Det er lidt for
meget af det gode efter min smag, men
illustrerer allerede på dette plan den
gode orden, som karakteriserer bogen.
Helt til start er placeret en prisvær
digt kort indledning, der introducerer
problemstillingen og den hidtidige
forskningssituation og giver en rede
gørelse for bogens disposition og - me
get nyttigt - for en række definitioner af
disputatsens nøglebegreber.
Del 1: Statistikken og døden i barn
dommen tager udgangspunkt i datidens
statistiske litteratur - både den offentli
ge statistik og de videnskabelige stati
stiske skrifter - for at analysere dens de
finition af og syn på døden i barndom
men samt, hvad man vidste derom. For
eksempel var der forskellige opfattelser
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af grænsen mellem liv og død, af hvor
når et levendefødt væsen var et
spædbarn eller kun en abort. Datidens
begreber om dødsårsagerne kan for den
moderne forsker være overraskende og
uhåndterlige som »krampe« eller »ny
født«. De undergik dog siden en udvik
ling mod præcision, således at vi har no
genlunde enslydende begreber fra 1860
i København, hvorefter provinsbyerne
overtog dem i 1876 og landdistrikterne
først i 1920. Anne Løkke undersøger
også, hvor tærsklen for mulig handlen
lå ifølge kildematerialet, idet det lader
til, at folk op til midten af 1800-tallet
især på landet opfattede spædbørns død
som en af Gud eller skæbnen skabt af
gørelse, som man ikke kunne eller bur
de gøre noget ved. Til sidst i denne del
bliver de vigtigste statistiske afhandlin
ger fra sidst i 1800-tallet præsenteret
især med henblik på de forskellige vari
able, man dengang mente fremkaldte
spædbørnsdødeligheden.
Del 2: Spædbørnsdødeligheden i
1800-tallets Danmark er, som Anne
Løkke selv siger, en klassisk demogra
fisk analyse af spædbørnsdødeligheden,
hvor hun regner og analyserer sig frem
til den viden, vi i dag kan skaffe os om
1800-tallets spædbørnsdødelighed. Hun
gør rede for faktorerne, der kunne influ
ere på de forskellige niveauer, såsom
geografiske, klimatiske, ernæringsmæs
sige og mange flere. Forskellige analy
semodeller bliver også præsenteret, før
Anne Løkke selv går i gang med en un
dersøgelse af landdistrikter, købstæder
og København. Forholdene i hele Dan
mark bliver kortlagt herredsvis og far
velagt. Spædbørnsdødeligheden lå i snit
på 15% og faldt omkring 1900. I dag er
den på 1,5%. I 1800-tallet var købstædernes spædbørnsdødelighed gennem
gående højere (15%) end landdistrikter
nes (12%), men højst var den i Køben
havn (20-25%), hvor den endog var sti
gende i løbet af det 19. århundrede,
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mens den var faldende eller konstant i
de andre områder. Derudover var der
store regionale forskelle også inden for
landdistrikterne med et lavdødeligheds
område på Fyn og et højdødeligheds
område i Randers Amt. For at belyse
fænomenerne nærmere udfolder Anne
Løkke sin fantasi med hensyn til brug
bare forklaringsmodeller og årsagsmu
ligheder. Hun viger end ikke tilbage for
den biometriske metode med dens logaritmiserede akkumulerede tabeller, hvis
kurver til tider nærmest får tryllestavs
karakter. Stærk og morsomst er hun i sin
nærlæsning og analyse af lægeindberet
ningerne og andre mere verbale kilder.
Hun mener at kunne forklare lavdøde
lighedsområdet på Fyn med, at landsby
pigerne dér havde den bedste viden, idet
deres såkaldte idealnorm var at amme
børnene i mindst et år og helst ikke at
give dem anden børnemad, før de kunne
spise sammen med de voksne. Igennem
hele bogen er ernæringen generelt og
amningen specielt behandlet som den
variabel, der havde størst indflydelse på
spædbørnenes resistens - idet Anne
Løkke her blandt andet bygger sin op
fattelse på viden hentet fra forskningen i
vores tid.
I Del 3: Det medicinske børnepleje
program kaster Anne Løkke hele sit had
over de populære oplysningsbøger om
barneplejen, der kom sidst i 1800-tallet,
da de naturvidenskabelige landvindin
ger også havde fået fodfæste i lægestan
den. I forhold til vores moderne forsk
ningsresultater var de mindre heldige.
Det er i denne dels analysemetoder, at
den nye kulturhistorie slår mest igennem
og viser sin styrke. Anne Løkkes læsnin
ger er imponerende, jeg vil især frem
hæve dem om Pasteur samt give et lille
eksempel fra en anden sammenhæng på
s. 346, hvor hun analyserer forskellige
råd i børnelægen Svenn Monrads Mode
rens bog. Monrad frarådte at tage barnet
op, hver gang det »skriger«. Ved at bru
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ge dette ord frem for »græder« lagde han
vinklen på den voksnes irritation og in
sinuerede ligeledes en vis urimelighed
fra barnets side. Ordet »gråd« ville der
imod have fremelsket moderens følelser,
og hun ville have trøstet og beskyttet
barnet. - Jeg har en del kommentarer til
netop bogens Del 3, det vender jeg tilba
ge til.
Del 4 tager så Kampen mod spædbørnsdødeligheden op med hovedfokus
på de forskellige filantropiske foreninger
i København. De tre største og vigtigste
deltes om arbejdet: Præmieselskab for
Plejemødre tog sig af de uægte børn, dem
der var født uden for ægteskabet og var
anbragt hos fattige plejefamilier, Gene
ralinde Harbous foreninger med »Små
børns Vel« i spidsen hjalp fattige gifte
mødre, og Børneplejestationerne gav
gode råd og hjælp for (spæd)børnspleje.
Anne Løkke ser på foreningernes struk
tur og virkemåde, samtidig med at hun
prøver at svare på spørgsmålene, hvornår
der blev givet hjælp, af hvem og hvorfor.
Børneplejestationernes fader var A.Th.
Jørgensen, hans organisationssans og
især hans mulighed for at kombinere et
konservativt kristendomssyn med et ra
tionelt moderne samfundssyn har Anne
Løkke været fascineret af. Det slog mig,
at ligheden - godt nok på et andet plan med oplysningstidens tænkere er for
bløffende, også dér forbandt man det ra
tionelle med det irrationelle.
Bogen afsluttes med flere bilag, så
som tal- og andre rækker til tabellerne i
1., 2. og 4. del, en liste med en komplet
fortegnelse over den rådgivningslittera
tur til spædbørnspleje, som udkom i
Danmark fra oplysningstiden til 1920,
samt selvfølgelig den obligatoriske kil
de- og litteraturliste, det engelske sum
mary og et register. Afhandlingen er
skrevet i et klart og flydende sprog dog med den mest rodede tegnsætning,
som tænkes kan, idet alle tre kommate
ringsregler er blevet anvendt.
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Min imponerethed over Anne Løkkes
store, kompetente og i lange afsnit me
get vellykkede arbejde er kommet tyde
ligt nok frem, derfor vil jeg nu tage fat i
nogle kritikpunkter. Det drejer sig ho
vedsageligt om analyser og metoder fra
3. del.
I kapitel 11 undersøger Anne Løkke
den viden, befolkningen og sundheds
professionerne havde omkring barneplejen. Her mod- og samstilles oplys
ninger om og fra de to autoriserede
grupper, jordemødrene og lægerne. An
ne Løkke når til den erkendelse, at be
folkningen især i det første halve århun
drede af 18OO-tallet ikke lod deres syge
børn behandle. Det tolker hun derhen, at
folk opfattede barnets sygdomme og
død som givet af Gud eller skæbnen,
altså som en slags livsvilkår, som man
kun kunne resignere overfor. Det kan vi
så blot håbe på, at folk gjorde. Det er
ikke forkert, at folk ikke søgte de autori
serede behandlere, det dokumenterer
Anne Løkke blandt andet med et citat
fra en præsts oplevelser i 1830’erne på
Mors (s. 319). Men folk søgte behandle
re for deres børn, det har jeg mange ek
sempler på, og pudsigt nok også fra
samme egn fra nogenlunde samme tid. I
1822 havde en læge indgivet en klage
over en klog mand, der under en såkaldt
halsepidemi hos børn havde behandlet
adskillige af dem, nogle af dem med
mindre heldigt resultat.1 Almuens nor
male behandlere for både voksne og
børn, nemlig de kloge mænd og koner,
glimrer med andre ord ved deres fravær
i bogen. Det var dem, folk gik til og
ikke til lægen i første halvdel af 1800tallet. Konsultationen hos jordemoderen
har også jeg truffet nogle flere af. Anne
Løkke har ret i, at man hellere gik til en
sådan end til lægen. Men det blev ikke
til ret mange besøg, for dels blev den
autoriserede jordemoder, hvis hun ikke
kom fra egnen, behandlet med lige så
megen skepsis som lægen, dels havde
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også jordemødrene problemer, hvis de
tog sig af (spæd)børn. For nok er det
rigtigt, som note 209 s. 309 fortæller, at
jordemødre ifølge en gammel forord
ning fra 1714 måtte behandle kvinder,
børn og andre, når ingen læge var i
nærheden, men jeg har fundet mange
jordemødre anklaget for kvaksalveri,
når de havde gjort det. Dermed kunne
de risikere at miste deres autorisation.
Jeg har fremhævet den til tider over
ordentligt flotte tætlæsning af litteratu
ren. Nu vil jeg vende fortegnet om: I sin
omhyggelige redegørelse for rådgiver
litteraturens udvikling begynder Anne
Løkke med oplysningstidens frembrin
gelser og fremhæver med rette tidens
hang til nydelsen af lys, luft og renlig
hed og til det naturlige. Vi hører ikke
noget om rationalitet, som også er et
gode fra denne tid. - Efter en 40-års
pause i udgivelsen af nye rådgivnings
bøger kom en ny bølge i midten af
1800-tallet, hvis ene hovedrepræsentant
var C.E. Levy, chefen fra Fødselsstiftel
sen i København. Hans råd lignede i høj
grad oplysningstidens, også han anbefa
lede det naturlige, at barnet skulle am
mes, hver gang det vågnede og var sul
tent, idet han mente, at modermælken
var tilstrækkeligt i de første ni måneder.
Kosttilskud måtte godt gives før, hvis
det var nødvendigt. Ud over disse råd
om ernæring kom Levy også forbi hy
giejnen. Det er da også helt rigtigt, at
der går en klar linje fra oplysningstiden
til »hygiejnismen«, et begreb som lan
ceredes for få år siden af svenskeren
Eva Palmblad - hvis bog og tanker jeg i
øvrigt savner hos Anne Løkke. Men det,
jeg i særdeleshed savner, er en rede
gørelse for Levys egen kontekst og ikke
blot for rødderne. Lægeverdenen var i
denne tid præget af miasme«paradigmet«, som jo også satte andre spor i op
fattelsen og bekæmpelsen af børnedødeligheden.
Da Levys ammeregler lå meget tæt
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op ad vor tids forskningsresultater og
især stod i skrigende kontrast til det ef
terfølgende medicinske børneplejepro
gram, får han en meget nænsom be
handling af Anne Løkke, noget man
ikke just kan påstå, at det medicinske
program får. For her kommer en massiv
nedladenhed i meget negativt ladede
vendinger til udtryk. Det er min ho
vedanklage mod bogen. Historikere fra
den humanistiske sundhedsforskning
har altid klandret den medicinfaglige
medicinhistorie for ud over at være ori
enteret mod medicinens fremskridtstro
og mod de store personligheder også at
være urimelig hoven over for forgæn
gernes, nu modbeviste videnskabssyn.
Anne Løkke er selv inde på det, når hun
laster den naturvidenskabelige medicin
for, at den »fejer [Levy og hans råd] af
banen som gammel slendrian« (s. 251),
eller at den »opfattede sig som progres
siv, rationel og fornuftig. Nu skulle der
rydes ud i gammel overtro og slen
drian« (s. 254). Anne Løkke har nuti
dens erkendelser - medicinerne havde
bakteriologien og den øvrige naturvi
denskab - i ryggen, og de troede på den,
som Anne Løkke gør på nutidens. Når
medicinerne målte og vejede, dissekere
de og observerede og dernæst kom med
ganske matematiske/militante råd så
som amning efter vækkeur, var det det
bedste ud fra deres kontekst at foreslå.
Denne »fremstormende naturviden
skab« (s. 261) »dresserede« (s. 260,
272, 346 m.fl.st.) spædbørnene, som de
»ingeniøragtigt« (s. 263) betragtede
som »et eller andet isenkram« (s. 265).
At jeg må anke over disse ting føles
dobbelt mærkværdigt, når Anne Løkke
netop siger: »At bruge vor tids viden og
normer til at måle fortiden ud fra er na
turligvis ikke uproblematisk. Den viden
vi har om spædbørn i dag, er jo på ingen
måde mere fri af kultur, magt, verdens
billede etc. end fortidens...«; derfor vil
Anne Løkke ikke lave »en simpel be
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dømmelse af fortidens fejltagelser med
nutidens facitliste« (s. 285).
Det »rigide« medicinske spædbørns
plejeprogram krævede kun amning hver
fjerde time, og det tilgodeså ikke bar
nets forøgede behov ved tremåneders
alderen. Dette program var ifølge Anne
Løkke det dominerende på fødeafdelin
gerne »i 1960’erne og 70’eme, hvilket
svarer til den periode hvor ammefre
kvenserne var lavest i vort århundrede«
(s. 299 note 191). Jeg tror ikke, at for
klaringen er så monokausal, for det var
netop i denne periode, at kvinderne kom
ud på arbejdsmarkedet, og deres bar
selsorlov varede kun 12 uger, ja, skole
lærere og andre tjenestemænd var end
nu dårligere stillede.
Og der kan sættes spørgsmålstegn
ved påstanden om, at dette plejepro
gram overhovedet var det dominerende,
for jeg skulle hilse fra Århus og sige, at
vi, der fødte vores børn sidst i 1960’er
ne og først i 1970’erne, ikke mødte den
ne dressur hverken på Fødeklinikken el
ler på Fødselsstiftelsen. Vi havde vug
gen ved siden af os og ammede barnet
efter dets kaotiske behov. Det havde
været skik og brug i mere end 30 år. Og
vi havde bestemt ikke opgivet amnin
gen (s. 303). Anne Løkkes påstand har
nok rod i lidt for håndfaste generalise
ringer. .
Til slut vil jeg gerne fremhæve, at
Anne Løkke til overmål har nået sit mål.
Vi hører om sekulariseringen i opfattel
sen af, hvem der var ansvarlig for døden
i barndommen. Mortalitetstransitionen
står klart for os, selv om Anne Løkke
med rette ikke tør påstå eksplicit, at det
var lægernes børneplejeprogram, der
bragte spædbørnsdødeligheden ned. Vi
ved jo strengt taget ikke, om kvinderne
også handlede derefter, selv om de læste
de rådgivningsbøger, der blev trykt i
mange oplag. Men programmet kom på
et tidspunkt, da netop børnedødeligheden i København var højere end nogen
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sinde før, også blandt den moderne og
velbjergede del af borgerskabet, og det
kunne tilbyde en ny forklaringsramme,
nye regler og måske nye ritualer.
»Faldet i spædbørnsdødelighed kan
ses som resultatet af udviklingen på
mange andre områder: den økonomiske
vækst, udviklingen af den moderne na
turvidenskab, professionaliseringen og
demokratiseringen, forstået som ten
densen mod at tilkende ethvert individ
værdi og rettigheder«, siger Anne Løk

ke (s. 464). Deraf kommer altså bogens
undertitel, men det er måske et lige lov
lig flot selskab at lade det medicinske
plejeprogram færdes i.
Disputatsen har bragt - selv om jeg
har peget på nogle skønhedspletter den sundhedsvidenskabelige historie
forskning adskillige skridt videre. Til
lykke!
1. Rigsarkivet, Sundhedskollegiet, journalnr. 242-1822.

Tyske aktører i det besatte Danmark
Af Henrik Skov Kristensen
Gustav Meissner: Som jeg så det - Som
jeg ser det. Oversat af Erik Fuglsang-Damgård og udgivet af Aage
Trommer. (Odense Universitetsfor
lag, 1996). 359 s.
Ole Drostrup med bidrag af Walter Kienitz: Den hæmmede kriger. Et portræt
af General von Hanneken. (Odense
Universitetsforlag, 1997). 370 s.
Wilhelm Casper: Wir Menschen sind
eine Familie. Erinnerungen und Ge
danken. (Husum Verlag, 1994). 477
s.

Med disse udgivelser har tre aktører fra
den tyske besættelsesmagt i Danmark
ladet høre fra sig, direkte eller indirekte.
Samlet giver de tre udgivelser et krono
logisk indtryk af besættelsestidens poli
tiske hovedspørgsmål.
Gustav Meissner var tysk presseattache
i Danmark fra september 1939 til det
tidlige forår 1943. Umiddelbart efter
den tyske besættelse af Danmark blev
han endvidere det tyske gesandtskabs

forbindelsesmand til det danske nazi
parti DNSAP. Meissner plejede også
forbindelser til ledende danske politike
re, som ikke helt uden grund betragtede
presseattacheen som en slags politisk
kommissær. Meissner var uden tvivl en
central aktør i udmøntningen af den ty
ske politik over for det besatte Dan
mark, således var den tyske holdning til
DNSAP og spørgsmålet om det ønskeli
ge i partiets magtovertagelse eller rege
ringsdeltagelse et politisk hovedspørgs
mål i det besatte Danmark 1940 til
1943. Her ligger da også hovedvægten i
bogen. Meissner skildrer de forskellige
faser i den tyske politik samt de tyske
aktører og interesser, som forsøgte at
påvirke kursen i Danmark. Som be
kendt kom DNSAP aldrig til fadet. Ud
fra vekslende udenrigspolitiske, mili
tære og økonomiske motiver støttede
Berlin på kort sigt forhandlingspolitik
ken i Danmark og dermed også de gam
le politiske partier.
Hele dette forløb og kompleks er ind
gående analyseret og beskrevet tidligere
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af Henning Poulsen i Besættelsesmag
ten og de danske nazister. Og Meissner
føjer, så vidt anmelderen kan se, lidet
nyt dertil. Med tanke på forfatterens
centrale placering er dette skuffende.
Hele udgivelsens form og kildeværdi
kan nok give anledning til nogle over
vejelser: I 1990 udgav Meissner bogen
Dänemark unterm Hakenkreuz, som i
bund og grund var en fremstilling, hvil
ket også langt hen ad vejen gælder for
denne danske pendant - til trods for tit
len »Som jeg så det - Som jeg ser det«.
Om forholdet mellem de to udgivelser
anfører udgiveren, Aage Trommer, at
Meissners oprindelige manuskript ikke i
sin helhed blev trykt i den tyske bog,
idet det blev tilpasset et tysk publikum.
Mange af de udeladte passager er der
imod med i den danske version. Til gen
gæld er stof, som skildrer den danske
besættelsestids historie 1940-45 i al al
mindelighed, udeladt. Fodnoterne i den
danske version er blevet til ved, at udgi
veren har stillet forfatteren en række
konkrete spørgsmål til manuskriptet.
Noterne består således af en række ud
dybende oplysninger fra forfatteren.
Noterne er i virkeligheden et godt ud
tryk for, at udgiveren har forsøgt at få
Meissner lidt mere ud af busken med
hensyn til egen rolle og egne opfattel
ser. Den egentlige brødtekst bærer præg
af Meissners forsøg på at lave en »ob
jektiv«, neutral fremstilling. Kildemate
rialet er dels (stort set) allerede kendt
materiale fra Den Parlamentariske
Kommission, dels dansk og i mindre
grad tysk litteratur, f.eks. Sjøquists Scavenius-biografi, Scavenius’ bog om for
handlingspolitikken, opslagsværker om
besættelsestiden m.v. (men ikke oven
nævnte arbejde af Henning Poulsen!).
Henvisninger til det anvendte materiale
findes kun sporadisk, og det lykkedes
aldrig helt for anmelderen at finde ud af
kriterierne for forfatterens kildehenvis
ninger. Jo, med hensyn til sekundære
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kilder synes kriteriet at være, om der er
tale om et egentligt citat.
Et lille suk skal også lyde over over
sættelsen fra tysk til dansk. Filologisk
set er den såmænd glimrende - endda
punktvis elegant, men set med historisk-faglige øjne forekommer der rige
ligt mange skrubtudser.
Principielt er det prisværdigt, når
erindringsskribenter ikke overvurderer
egen rolle og betydning, men Meissner
er nu lige lovlig beskeden. Det turde
være en underdrivelse, når Meissner
hævder, at han først skabte kontakt til
Frits Clausen i sommeren 1940, fordi
Meissners navn i den forbindelse var
blevet »tilfældigt nævnt« (s. 118), og at
det var Renthe-Fink der »skubbede ham
frem i forreste række« (s. 182 note 1).
Meissners forbindelse til DNSAP blev
etableret længe før besættelsen, og han
havde allerede fra 1937 kontakter til
Danmark. Det var på det tidspunkt, at
han blev rekrutteret til den såkaldte
»Dienststelle Ribbentrop«, hvor han
stiftede bekendtskab med den senere
understatssekretær Luther. Meissners
beskedenhed forbyder ham også at
fremhæve de mange initiativer, han
medvirkede til med henblik på at bringe
en nazistisk eller ikke-parlamentarisk
regering til magten i Danmark. Alt stik
mod Renthe-Finks ønsker.
Netop forbindelsen til den magtfulde
Luther synes at have bestemt både
Meissners »storhed« og fald: Da Luther
blev fjernet i Berlin på grund af en angi
velig intrige mod Ribbentrop, røg
Meissner også endeligt ud i København.
Her var hans indflydelse dalet siden
Bests ankomst i november 1942. Om
Meissners oplevelse af intrigernes for
greninger til København havde man
gerne hørt noget mere, ligesom andre
godbidder fra de uden tvivl talrige inter
ne tyske intriger og magtkampe i Kø
benhavn. I stedet rundes der af med
nogle kapitler om blandt andet den ty-
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ske politik i Danmark efter Meissners
afrejse til fronten. Her gengives stort set
Bests synspunkter, sådan som de kom
mer til udtryk i dennes redegørelse fra
1951, senest publiceret i Matloks
Dänemark in Hitlers Hand. Desuden
rummer Meissners bog kapitler om rets
opgøret i Danmark og de specielle pro
blemer i Nord- og Sydslesvig efter kri
gens ophør. Det slesvigske spørgsmål
berører Meissner også i et tidligere ka
pitel, hvor han trækker linier tilbage til
1920. Meissner havde personlige relati
oner til Nordslesvig, og af yderligere
forudsætninger kan nævnes, at Meiss
ner i 1938 i Dienststelle Ribbentrop fik
til opgave at styre Nordslesvig-kontoret
i Volksdeutsche Mittelstelle.
Med disse kapitler er det som med
bogens øvrige: De udgør ikke mindst en
kilde til Meissners selvforståelse.
Meissner opholder sig længe ved »Tele
gramkrisen« i efteråret 1942, som resul
terede i en ny tredelt magtstruktur i
Danmark og ikke mindst i nye tyske ho
vedaktører, nemlig Werner Best, Gün
ther Pancke og General von Hanneken.
Sidstnævnte har Ole Drostrup portrætte
ret og ladet komme til orde i samarbejde
med Hannekens tidligere adjudant-offi
cer Walter Kienitz. I forordet hedder det
om bogen, at den »først og fremmest
har som baggrund en pligtopfyldende
adjudant-officers tjeneste gennem 50 år
for at rehabilitere sin gamle chef«. Med
baggrund i primært Kienitz’ beretning,
General von Hannekens privatarkiv,
som generalen i februar 1945 overlod til
Kienitz (afleveret til Rigsarkivet i
1967), retsprotokoller fra Nürnberg (ge
neralen vidnede her) og ditto fra sager
ne mod von Hanneken i Danmark, lyk
kes det for forfatteren at tegne et bety
deligt mere nuanceret billede af den ty
ske militære øverstbefalende end det
gængse. Billedet af von Hanneken som
en brutal, nazistisk, korrupt og mådeligt
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begavet preussergeneral kan, som for
fatteren anfører, nærmest éntydigt føres
tilbage til stiftamtmand Peder Herschends og Werner Bests beskrivelser af
generalen.
At von Hanneken skulle have været
nazist endsige medlem af partiet kan
Drostrup effektivt dementere: Genera
len var nemlig kristen og medlem af Jo
hanniterordenen. Det sidste kunne ikke
forenes med et medlemskab af partiet.
Drostrup gør sig bogen igennem store
anstrengelser for direkte at knytte gene
ralen til oppositionen mod Hitler og par
tiet, men må dog medgive, at generalens
tilknytning til den organiserede opposi
tion kun kan sandsynliggøres. Her gør
forfatteren en del ud af von Hannekens
bekendtskab med især den oppositionel
le Georg Thomas. Attentatforsøget mod
Hitler i juli 1944 tog von Hanneken
imidlertid direkte afstand fra, fordi en
sådan handling stred mod generalens
overbevisning, fastslår Drostrup, hvis
spekulationer vedrørende generalens
»modstand« når så vidt, at der antydes
en forbindelse mellem denne og genera
lens fjernelse i februar 1945. Her over
hører Drostrup altså von Hannekens
egen forklaring om, at det skyldtes en
partiintrige! Forfatteren følger genera
lens videre skæbne og kan påvise, at han
ikke blev dømt for korruption, men for
uregelmæssigheder i embedsførelsen.
Han blev i april degraderet til menig og
idømt otte års fængsel. Hitler omgjorde
personligt dommen dagen efter afsigel
sen ud fra den betragtning, at Tyskland i
denne skæbnestund ikke kunne undvære
officerer, blot fordi de havde »stjålet
nogle møbler«. Det var altså von Hanne
kens angivelige brøde. Han blev derfor
med rang af major sendt i kamp mod de
fremtrængende russere.
At generalen skulle have været måde
ligt begavet, forekommer ikke videre
troligt på baggrund af det karrierefor
løb, som bogen ridser op: Under 1. Ver-
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denskrig forrettede han tjeneste i Hin
denburgs stab. Fra 1934 til 1942 var han
en hovedperson i planlægningen af den
tyske oprustning, først som stabschef i
Heeres Waffen Amt, siden som generalbefuldmægtiget for jern- og stålproduk
tion i fireårsplanen. Fra 1938 var han
understatssekretær i Reichswirtschaftsministerium med ansvar for råstofforsy
ningen og færdigvareproduktionen. I
september 1942 blev von Hanneken
fritstillet, dels på grund af visse me
ningsforskelle i ministeriet, dels på
grund af visse omlægninger i ledelsen
af den tyske krigsproduktion.
Næste station i von Hannekens kar
riere var posten som militær øverstbefa
lende i Danmark. I den forbindelse kan
Drostrup ganske overbevisende påvise,
at von Hannekens udnævnelse ikke,
som tidligere antaget, skal ses som ud
tryk for en hårdere tysk kurs i forbindel
se med Telegramkrisen, idet udnævnel
sen ganske enkelt var led i en alminde
lig rokade.
Efter at have fået von Hanneken til
Danmark analyserer Drostrup i bogens
hovedstykke de centrale begivenheder
og kriser i det dansk-tyske forhold:
hvordan agerede generalen under disse
- herunder ikke mindst i forhold til de
to øvrige tyske høvdinge i Danmark, Dr.
Best og SS- og politichefen Günther
Pancke. At der især mellem Best og von
Hanneken skulle opstå kompetencestri
digheder, er ikke mærkeligt, for begge
kunne med henvisning til deres funk
tionsbeskrivelser gøre krav på at være
det tyske riges øverste repræsentant i
Danmark. Der var grå områder, hvor det
var ganske vanskeligt at afgøre, om det
var et civilt eller militært anliggende.
Ud over disse uafklarede kompetencer
lader Drostrup også en anden kilde til
uoverensstemmelser skinne igennem:
Best var en benhård karriere-nazist, en
udspekuleret jurist med politiske ambi
tioner. Heroverfor stod den ganske vist
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bulderbasseagtige, men beskedne og
hæderlige officer, som konsekvent næg
tede at tage del i det politiske spil. Drostrups sympati er helt på generalens side
- hvilket er nyttigt at have i baghovedet,
når man vurderer forfatterens analyser.
Men det synes godtgjort, at von Hanne
ken ikke greb efter magten i Danmark
med indførelsen af den militære undta
gelsestilstand i forbindelse med urolig
hederne omkring den 29. august 1943 en undtagelsestilstand han vel at mærke
forsøgte at bevare så længe som muligt.
Aktionen mod de danske jøder næg
tede von Hanneken at deltage i - under
henvisning til manglende militære styr
ker. Men Drostrup antyder derudover, at
von Hanneken nærmest skulle have for
søgt at bremse aktionen, fordi den stred
mod hans kristne overbevisning. Man
tror det gerne, men savner kildebelæg.
Med hensyn til henrettelserne af danske
sabotører påviser Drostrup, at von Han
neken formelt set kun havde ansvaret
for de militære domstoles afgørelser i ti
den august-december 1943.
Under Folkestrejken i juni 1944 viser
Drostrup, at generalen gik skarpt i rette
med det tyske politis planer om at be
skyde de københavnske arbejderkvarte
rer med artilleri. Tanken blev fremsat på
et hidtil ukendt møde mellem blandt an
det Best, Pancke og von Hanneken den
30. juni 1944 på Lille Amalienborg på
Østerbrogade. Emnet for dette møde var
bekæmpelsen af de københavnske uro
ligheder. Von Hanneken var af den me
ning, at krisen var politisk og derfor
måtte løses politisk, hvilket måtte være
Bests ansvar. Dokumentationen for mø
det samt mødedeltagernes synspunkter
hviler udelukkende på Kienitz’ beret
ning. Denne principielle svaghed til
trods forekommer mødet at være veldo
kumenteret. Det samme gør sig gælden
de for et andet interessant møde, som
von Hannekens adjudant har noteret sig:
Generalen blev uventet opsøgt af Best i
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Lunderskov to dage før aktionen mod
det danske politi den 19. september
1944. De to skændtes højlydt om det
forestående og var således begge på
dette tidspunkt orienteret om Günther
Panckes aktion. Dette har Best til sta
dighed benægtet!
Drostrups konklusion på sit energiske
defensorat er, at von Hanneken og vær
nemagten ikke forværrede klimaet for
Dr. Best og dennes forhandlingspolitik.
Forudsætningen for, at generalen kunne
løse sine militære opgaver i Danmark,
var, at der herskede ro og orden i landet.
Han var derfor fremfor nogen interesse
ret i fortsat politisk stabilitet, både i for
hold til den danske befolkning og til Dr.
Best. Derfor optrådte han til stadighed
mådeholdent. Ansvaret for radikalise
ringen af den tyske besættelsesmagts
optræden 1942-45 lå alene hos Best også i situationer, hvor Pancke formelt
var initiator.
En ganske anderledes vurdering får man
fra Landrat, Dr. Wilhelm Casper, som i
en murstenstyk selvbiografi med den
smukke titel Wir Menschen sind eine
Familie over ca. 50 sider beskriver sin
tid i Danmark fra november 1943 til
maj 1945. Casper blev angiveligt hentet
til Danmark af Dr. Best fra en stilling
som Militärverwalter på Kanaløerne. I
Silkeborg kom Casper til at bestride en
tysk pendant til den stilling, som stift
amtmand Peder Herschend blev udpe
get til den 15. november 1943. Hvor
Herschend blev leder af den danske
centraladministrations forbindelseskon
tor til det tyske militære hovedkvarter i
Silkeborg, ledede Dr. Casper Bests til
svarende kontor ved den militære stab.
Om aktørerne Best og von Hanneken
hedder det blandt andet i Caspers selv
biografi: »Dr. Best war in seiner offenen, geraden Art Hanneken geistig und
charakterlich weit überlegen. Hanneken
konnte deshalb nur durch Intrigen bei
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Hitler Bests Stellung in Dänemark untergraben. Hierin fand er Unterstützung
bei dem SS-General Pancke. Beide hatten eine stärkere Stellung bei Hitler als
Best, der dem schwachen Reichsaussenminister nachgeordnet war, während
Hanneken dem Oberkommando der
Wehrmacht und Pancke dem SS-Führer
und Reichsinnenminister Himmler unterstand. Beide wussten, dass sie mit
düsteren Lageberichte bei Hitler ein offenes Ohr fand«. Og videre sammesteds
også om sin egen rolle: »Durch meine
täglichen Gespräche mit Hanneken und
meine täglichen Ferngespräche mit Best
konnte ich verhindern, dass Hanneken
endgültig die vollziehende Gewalt in
Danemark übernahm und mich dabei
als Chef der Zivilverwaltung missbrauchte« (s. 367).
Citatet giver ikke blot et godt indtryk
af Caspers tildeling af helte- og skurke
roller. Det antyder også to andre karak
teristika ved Caspers bog: en nærmest
mageløs apologetisk grundtone og for
fatterens mildt sagt manglende beske
denhed.
Således anfører Casper, at han lige
fra begyndelsen stedse havde ét mål for
øje under sit virke i Danmark, nemlig
»... die deutschen Streitkräfte kampflos
nach Deutschland zurückzubringen« (s.
356). Bogen igennem refererer Casper
ideligt til sine bekendtskaber i opposi
tionelle kredse, og selv tog han aldrig
notater vedrørende sine samtaler med
Best og andre - af frygt for at de ville
kunne bruges af Hitler som beviser i en
»Landesverratsprozes gegen mich oder
meine Gesprächspartner« (s. 362). Ja,
så er selv Best fremstillet som en slags
oppositionel! Ædelmodighed føjes også
dertil: »Ich sagte Best, dass ich meinen
Posten aufgeben und zur Wehrmacht
zurückkehren wollte, weil ich nach die
sem Mord [mordet på Kaj Munk i 1944]
keine Möglichkeit zu positiver Arbeit in
Dänemark sähe. Er sagte: »Das wäre
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ein Fehier. Sie würden Ihre Stelle fur einen anderen freimachen, der nicht so
viele Gewissen hat wie Sie und Unheil
anrichtet. Ich erwog, als ich das Ulti
matum an die dänische Regierung zu
übergeben hatte, auch meinen Rücktritt.
Die Gewissheit, dass dann Dänemark
als weiteres Land in den Krieg hineingerissen würde, gab den Ausschlag, hier
zu bleiben«. Ich wollte Werner Best in
seiner schweren Aufgabe nicht im Stich
lassen und dachte daran, dass er das Le
ben der dänischen Juden gerettet hatte.
Ich sagte ihm zu, dass ich weiter in
Dänemark bleiben wollte. Wenn ich
aufmerksam genug war, konnte ich vielleicht verhindern, dass in Dänemark
eine deutsche Militärdiktatur wurde.
Dann war mein Bleiben gerechtfertigt«
(s. 363).
Angiveligt var Casper informeret på
forhånd om kuppet mod Hitler i juli
1944 og havde fået i opdrag af Fritz
Graf Schulenburg at formå værnemag
ten i Danmark til at stille sig på den nye
tyske regerings side. Hvordan dette
skulle foregå, og hvordan Casper i Sil
keborg oplevede det mislykkede atten
tat, beskrives levende. Om vi så skal
fæste lid til forklaringen, er et vanske
ligt spørgsmål. Peder Herschend, med
hvem Casper førte daglige forhandlin
ger, beskriver i sin beretning Casper
som en ubetydelig budbringer i det ty
ske hierarki. Videre skriver Herschend,
at Dr. Casper »sin udpræget civile ind
stilling til trods var en stor beundrer af
Hitler og strålede som en sol, når han
kunne få anledning til at omtale, at han
havde mødt »der Führer« personlig...«
(Peder Herschend: Fra min Silkeborg
Tid, s. 35). Skal man være imødekom
mende over for Casper, kan man natur
ligvis pege på, at Herschends tidligere
nævnte karakteristik af general von
Hanneken åbenbart står til diskussion!
Von Hannekens afløser som Wehrmachtsbefehlshaber i Danmark, gene
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raloberst Lindemann, der tiltrådte i ja
nuar 1945, beskriver Casper som en in
telligent, men benhård og fanatisk offi
cer. Det kom til udtryk under Linde
manns håndtering af situationen fra be
gyndelsen af maj 1945, hvor kapitula
tionen var nært forestående. Ifølge
Casper meddelte Lindemann ham efter
mødet den 3. maj i Mürwik, at han var
fast besluttet på at kæmpe i Danmark.
Casper skulle forberede sig på i den si
tuation at blive udnævnt til Chef der
Zivilverwaltung og kunne godt begynde
at udforme sine første ordrer. Ifølge
Casper saboterede han Lindemanns or
dre ved gennem Oberst von Etzdorff fra
Lindemanns stab at få forbindelse til
Graf Schwerin von Krosig i Mürwik og
formå denne til udtrykkeligt at få nævnt
Danmark i våbenstilstandsteksten.
Om morgenen den 4. maj nægtede
Casper direkte over for Lindemann at
parere ordre, skal man tro Casper. Lin
demanns reaktion var at true ham med
henrettelse. Generalobersten truede også
Best med henrettelse, hævder Casper.
Angiveligt fordi Best ikke sørgede for
den 5. maj om morgenen at ødelægge
den danske radio.
Efter den 5. maj 1945 stod to ting på
Caspers program i Danmark: at sørge så
godt som muligt for de tyske flygtninge
og at forberede de tyske militære trop
pers fredelige hjemmarch. Også hvad
angår det sidste, tildeler Casper sig ho
vedrollen - hvilket forekommer en
anelse besynderligt, al den stund gene
raloberst Lindemann frem til sin arre
station den 4. juni 1945 havde det abso
lutte ansvar for denne i virkeligheden
meget omfattende og komplicerede mi
litære operation.
De tre udgivelser aktualiserer endnu en
gang behovet for en forsigtig omgang
med aktørberetninger - i hvert fald hvis
det ædle mål er »wie es eigentlich gewesen«.

144

Større anmeldelser

Danmarkshistorier - en erindringspolitisk slagmark
Af Claus Møller Jørgensen
Bernard Eric Jensen, Carsten Tage Niel
sen, Søren Schou, Anne Birgitte Ri
chard: Danmarkshistorier - en erin
dringspolitisk slagmark. Humani
stisk Historieformidling, 2. (Sam
fundslitteratur, 1997). 593 s., 395 kr.
Under denne titel fremlægges i dette
bind 2 af skriftrækken Humanistisk Hi
storieformidling fire store analyser af
fire forskellige former for historiefor
midling. Bindet er forfattet af fire for
skere med tilknytning til Center for Hu
manistisk Historieformidling: Bernard
Eric Jensen gennemgår Danmarkshisto
rieskrivningen, Carsten Tage Nielsen
Danmarkshistorier i TV, Søren Schou
de to alternative historiefortællere Thor
kild Hansen og Ebbe Kløvedal Reich,
mens Anne Birgitte Richard har set på
litteraturhistorieskrivningen.
Alt i alt er der tale om nok en interes
sant publikation fra centeret (se Historie
1997, s. 416f). Man kan dog med en vis
ret sige, at den er emnemæssigt for
udsigelig og traditionel i sin tilgang.
Selv om den gennemgående analyse af
de behandlede værkers reception tilføjer
analyserne et udvidet perspektiv,
lægges hovedvægten på afsendersiden
og analyserne af værkerne, mens mod
tagerne alene er repræsenteret ved en
højst urepræsentativ anmelderskare.
Der er også tale om traditionelle histo
rievidenskabelige redegørelser og ana
lyser, der søger at kaste lys over et af
grænset historisk fænomen og dets ud
vikling over tid. Teoretisk eller meto
disk innovation kan man således ikke
tale om, ligesom der ikke findes nogen
fælles overordnet ramme om de fire
analyser ud over begrebet erindring.

Erindringskultur, erindringsfællesskab
og ikke mindst erindringspolitik - hvor
af ingen defineres eller diskuteres nær
mere - udgør det minimale fælles sigtepunkt. Men det erindringspolitiske
håndteres altså primært som forskeres
og formidleres omgang med traditionen
og den kollektive erindring, de har haft i
sinde at skabe.
Bernard Eric Jensen lægger for med
en næsten 200 sider lang analyse med
titlen »Danmarkshistorie - en genre i
opløsning?«, der har hovedvægten på
værker efter Politikens Danmarks histo
rie (1962-66). Der er ikke tale om en
historiografisk analyse af de enkelte
værker, hvilket også må siges at være en
uoverkommelig opgave, når nu forfatte
ren har valgt at tage det hele med. Op
mærksomheden rettes mod værkernes
konception, produktionsbetingelser og
reception.
Det erindringspolitiske sigte går ud
på at give et grundlag for danske faghi
storikere, når de skal bearbejde de ud
fordringer, som dels består i, at faghi
storien har tabt terræn i den politisk
kulturelle offentlighed, dels i at man
ikke længere kan tillade sig at betragte
Danmarkshistoriegenren som en helt
igennem naturlig ramme at formidle hi
storie i. Danmarkshistorie er en genre i
opløsning (s. 183f). En genre i op
løsning? - spørgsmålet i artiklens titel besvares altså bekræftende.
Det bekræftende svar på Danmarks
historiens genremæssige opløsning be
tegner en brudflade i historieskrivnin
gen, som skimtedes i 1950’erne, og som
fremstår som tidens akademiske hoved
tendens her ved århundredets slutning.
Det er her vigtigt at understrege, at der
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er tale om en akademisk, faghistorisk
tendens. For det gælder om den ikkeakademiske historieskrivning, at den
stadig i vid udstrækning har arbejdet vi
dere med Danmarkshistoriens traditio
nelle grundkategori, folket. Mens for
fattere som Palle Lauring og Ebbe
Kløvedal Reich har fastholdt grundkate
gorien folk, har faghistorikerne i stigen
de grad fået anfægtelser mod dette be
greb og har erstattet det med begrebet
samfund i betydningen det konfliktuelle
klassesamfund. I en rigtig Danmarkshi
storie spiller forestillingen om »det dan
ske folk« en strukturerende rolle, men
allerede fra 1970’erne fremkom der en
række værker, f.eks. Benito Scocozzas
Feudalismen (1976) og Søren Mørchs
Den ny Danmarkshistorie (1982), som
betegnede opbrud fra den etablerede
tradition. Begrebet folk blev brugt af
nogle af disse historikere, mens det var
fraværende hos andre, men generelt
gjaldt det, »at deres historieskrivning
var ikke tænkt som et middel til at frem
me den nationale fællesskabsfølelse, de
var i første række optaget af at tage par
ti i forhold til socio-økonomiske kon
flikter i fortid og nutid« (s. 89).
Denne afvikling af det danske folk
som forskningskategori fortsætter og
følges af en tendens i den akademiske
historieskrivning til afvikling af sam
fundsengagement, som kan spores til
bage til tiden omkring udgivelsen af
Politikens Danmarks historie (196266), en engageret national fortælling,
som ingen universitetsansatte akademi
kere skrev i. Dansk Socialhistorie
(1979-82), Sesams Danmarkshistorie
(1979-84) og Gyldendal og Politikens
Danmarkshistorie (1988-91) er alle
kendetegnet ved at være faghistorie
uden folkebegreb og uden erindringspo
litisk sigte. Det overordnede mål er ale
ne at videregive nøgtern oplysning om
historien (s. 155). Denne tendens må,
så vidt jeg kan se, være den, Bernard
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Eric Jensen ser som den dominerende i
dagens danske historievidenskab. I den
forbindelse ser han Scocozzas Dan
markshistoriens Hvem Hvad Hvor som
det, der måske er mest kendetegnende
for de nuværende strømninger inden
for faget, der fremstår som objektivistisk og apolitisk (s. 175). En anden
tendens er den historieskrivning, der di
rekte skrives på et engagement i den
aktuelle samfundsdebat, EU-debatten
mm. Det gælder om Sørens Mørchs
Den sidste Danmarkshistorie og Uffe
Østergårds Europas Ansigter, at de så at
sige tager tyren ved hornene, skriver ud
fra aktuelle problemer og engagement,
der giver deres historieskrivning erin
dringspolitisk karakter. Men også de
betegner et opbrud i forhold til den na
tionale historieskrivning, som under
bygger det generelle opbrud og alt i alt
gør det rimeligt for Bernard Eric Jensen
at tale om en genre i opløsning.
Hvad kendetegner da den genre, der
er i opløsning? Genren kulminerede
med Politikens Danmarks historie, hvis
omdrejningspunkt var »et forestillet
fællesskab defineret ved, at det var dan
ske historikere, der skrev om dansk hi
storie til det danske folk« (s. 42). Man
identificerer sig både på afsender- og
modtagerside med forestillingen om »vi
danske«, med folkets fælles fortid. Fra
redaktørernes side (Hal Koch og John
Danstrup) blev der lagt vægt på en poli
tisk dannende fremstilling for det dan
ske folk, historien om vi og vor (til for
skel fra dem og deres), skrevet ud fra en
konsensustilgang, der ikke skulle vægte
konflikter i folket. For at opnå dette gik
man uden om professorerne og valgte i
stedet forfattere, der havde kendskab til
folkelig formidling. Blandt faghistori
kere var der ikke den store interesse for
værket - man kunne næppe lære noget
nyt. Pressen var positivt indstillet til
værkets forening af faglig- og folkelig
hed, der skulle engagere læseren og
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give ham indsigt i sin identitet som dan
sker.
Denne måde at skrive Danmarkshi
storie på er altså et overstået fænomen.
Folkets harmoniske organisme er blevet
til et konfliktuelt samfund. Men det er et
spørgsmål, om historieskrivningen der
med har mistet en identitetsgivende
kraft, eller om denne blot er blevet mo
derniseret, altså en genre i forandring,
kan man sige, ikke i opløsning. Det skal
jeg vende tilbage til afslutningsvis.
Denne indholdsmættede analyse ef
terfølges af Carsten Tage Nielsens bi
drag, der beskriver Palle Laurings, Erik
Kjærsgaards, Poul Hammerichs og Piet
van Deurs’ formidling af Danmarks hi
storie i tv. Det erkendelsespolitiske sig
te med artiklen fremgår ikke. Men hvis
der er nogen, som skal kunne lære af
fremstillingen, så må det vist være fag
historikerne. For det gælder nemlig om
dem, at de konsekvent nægter at gøre
det, populærhistorikerne gør. Faghisto
rikerne ser nok på popularisatorerne
med misundelse, men de opfatter popu
larisering som et knæfald for uden
omsvidenskabelige krav og forventnin
ger (s. 201). Lærdom skal faghistori
kerne drage af en fremstilling, der i ho
vedsagen er beskrivelse, med det ret
uambitiøse mål at præsentere, hvem de
nævnte formidlere var, hvilke forudsæt
ninger de havde for at formidle historie
i tv, hvordan de gjorde, dvs. hvordan af
snit og serier var bygget op, og - til en
vis grad - hvordan publikum reagerede
på de forskellige Danmarkshistorieseri
er.
Søren Schou har skrevet en ret inter
essant analyse af Thorkild Hansens og
Ebbe Kløvedal Reichs historieformid
ling. Udgangspunktet er det formid
lingsmæssige: Hvad er det for en Dan
markshistorie, de to forfattere ønsker at
fortælle, hvilket historiesyn ligger bag,
og hvilke litterære teknikker anvendes
for at formidle det? Hvordan blev deres
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værker modtaget? Og sidst en bedøm
melse af, hvilke kvaliteter og begræns
ninger som præger værkerne som histo
rieformidling betragtet (s. 321). Dette
sidste element og fremstillingen i øvrigt
bør kunne give inspiration for enhver til
formidlingsmæssige eksperimenter el
ler i det mindste overvejelser.
Schou viser, hvorledes de to forfatte
re skaber sammenhæng mellem historie
og samtid, og hvorledes samtidsfor
ståelse og historiefortolkning sætter sig
utvetydige spor i historieformidlingens
form. Hvad der forener de to forfattere,
er nemlig en bevidst bestræbelse på at
gøre historien nyttig og relevant for nu
tidsmennesker. Bortset fra det, er de ret
forskellige. Hansen fremviser et aristokratisk-eksistentialistisk livssyn. Han
henvender sig i sit forfatterskab til den
enkelte, der skal komme til bevidsthed
om livets grundvilkår, idet han formule
rer en civilisationskritik, der vil finde
friheden og fristeder hinsides det socia
le liv. Han skriver om eneren i historien,
der er indfoldet i andre sammenhænge
end de sociale, især i forhold til naturen.
Gennem sine litterære teknikker formår
han at gøre dette, således at spænding
og nærvær er maksimal.
Reichs nationale historieformidling
har også disse kvaliteter, men henven
der sig ikke til den enkelte, men der
imod til kollektivet det danske folk. Her
handler det om Gud, konge og fædre
land, danskernes historie fra hedenold
til nutiden. Samtidsfortolkningen har
ikke samme universalistiske anstrøg
som Hansens eksistentialisme, men er
umiddelbart knyttet til det danske ja til
EF i 1972 og til den europæiske trussel
mod dansk nationalitet. Reichs historie
er historien i komplotform, som oftest
et komplot, hvor europæiske magter
står bag danske intriger. Også Reich kan
kunsten at skabe spænding og nærvær,
han solidariserer sig med jævne menne
sker og forbinder gennem kommentarer
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fortid og nutid, med det sigte at fasthol
de hvad han opfatter som det særligt
danske, nemlig folkelighed og demo
krati. Til den ende skriver han i et sprog,
der krydser antiautoritær tresser-jargon
og folkelig fyndighed med højstemt pa
tos a la Ingemann og Grundtvig.
Schou slutter af med nogle overvejel
ser om forfatterskabernes appel. Han
konstaterer her, at den ikke hænger
sammen med, at de to forfattere taler et
formodet publikum efter munden. Nok
forstår de begge at formidle på en imø
dekommende måde, men »Værkernes
appel beror i høj grad på, at de er skre
vet ud fra positioner, der er dristigt tol
kende og ordnende, engagerende og li
denskabelige. Med ét ord: personlige.«
Jeg har også med stor interesse og
udbytte læst Anne Birgitte Richards bi
drag om litteraturhistorieskrivningens
historie, der analyserer de fire seneste
samlede fremstillinger af dansk litte
raturs historie, Dansk Litteraturs Histo
rie (1964-66), Ideologihistorie (197576), Dansk Litteraturhistorie (1983-85)
og Nordisk Kvindelitteraturhistorie
(1993-).
Litteraturhistorieskrivningens histo
rie må selvfølgelig indtage en central
plads i en samlende analyse af Dan
markshistorier i et erindringspolitisk
perspektiv, fordi litteraturhistorien net
op er bærer af det centrale element i den
dansk-nationale dannelse. Genren blev
konstrueret og indlejret i en national
fortolkning af samtid og fortid i roman
tikken. Den gav en historisk fremstil
ling af de skiftende udtryk for den dan
ske folkeånd og de skiftende vilkår,
dennes sproglige udtryk - litteraturen eksisterede under fra hedenold til samti
den. Den havde således sin ideologiske
funktion i etableringen af det forestille
de fællesskab den danske nation, og føl
gelig også en central placering i dannel
sen fra 1850 og fremefter. »Digtning,
nation og folk knyttes sammen i denne
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fortælling om historie, nation og individ
som del af en organisme, der vokser og
blomstrer«, som Anne Birgitte Richard
formulerer det (s. 407).
Det er derfor på sin plads med det
korte rids af litteraturhistorieskrivnin
gens historie i 1800-tallet og med en
analyse af dannelsesdebatten og de internt-videnskabelige fortolkninger og
divergerende opfattelser af litteraturhi
storieskrivningens funktion i forhold til
dette frem til i dag. Hermed er der givet
indblik i de forudsætninger, som analy
sen af de fire litteraturhistorier skriver
sig op imod - hvordan forvalter de nye
litteraturhistorier traditionen fra den na
tionale litteraturhistorieskrivning?
Analysen af de fire litteraturhistorier
former sig ikke som en samlende analy
se af de omfattende værker, men foreta
ges argumenteret med et nedslag i be
handlingen af det moderne gennem
brud. Dette nedslag er velvalgt, fordi
der i den litteraturhistoriske tradition
synes at aftegne sig nogle brudflader
mellem konservative og venstrefløj i lit
teraturfaget netop i tolkningen af det
moderne gennembrud. I det mindste var
det netop der, den marxistisk inspirere
de litteraturprofessor Johan Fjord Jen
sen i 1979 satte sin kritik ind i forhold
til en konservativ tradition, der forsøgte
at marginalisere det moderne gennem
brud og dæmme op for dets virkning,
som Fjord til gengæld vil fremme.1
Dette er nu ikke Anne Birgitte Ri
chards begrundelse, idet hun ikke finder
denne i 1970’ernes videnskabshistorie,
men i 1870’ernes historie, i det moder
ne gennembruds karakter. Og her følger
hun så vidt jeg kan se Fjord Jensen i sin
stærke betoning af det moderne gen
nembrud som et brud med den national
romantiske organismetænkning, som
først får lov til at slå igennem 100 år se
nere, selv om det gennem det 20. år
hundrede er blevet stadig mere synligt.
Det moderne gennembrud er så at sige
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en modtradition til den dominerende
guldaldertradition, der er startskuddet
til det moderne nutidige, der betoner
samfund over folk, klasse og køn over
nation, gør litteraturen partisk frem for
harmoniserende, betoner brud frem for
kontinuitet og det europæiske og nordi
ske frem for det nationale. Derfor frem
står det moderne gennembrud som et
»brud med guldalderen«, det »bliver en
anfægtelse mod nationalromantiske
værdier om fædrelandet, dannelse og
religionen ... en epistemologisk, politisk
og social udfordring til det gamle ro
mantiske projekt om kollektiv national
og individuel dannelse og integration«
(s. 419). Og, hedder det andetsteds:
»Bonde- og arbejderbevægelsen opstil
ler egne dannelsesidealer, kvindebe
vægelsen ryster den politiske og psyko
logiske balance, der var impliceret i di
stribueringen af dannelsesmønstre mel
lem kønnene, og den radikale kultureli
te vender med Georg Brandes i spidsen
ryggen til den romantisk-borgerlige tra
dition, til selve guldalderen... Folket ry
ger med i købet eller rettere: det er den
stadig stærkere bevidsthed om folket
som en heterogen størrelse med konfliktuerende interesser, der underminerer
dannelsen... At det nationale i dannel
sesromantisk forstand - som del i den
organiske sammenhæng mellem individ
og nation - svinder bort, betyder ikke,
at det overhovedet bliver betydnings
løst: den romantiske nationalisme løser
midt i alle ideologier også den specifik
ke opgave at gøre nationen til en fælles
referenceramme, der får danskere til at
identificere sig som danske. Lovgiv
ning, kommunikation og infrastruktur
tager over, hvor nationalromantikken
hører op« (s. 418).
Jeg har refereret dette ganske ind
gående, fordi synspunktet er overordent
ligt interessant, men efter min bedste
overbevisning forkert. Det siges, at sy
net på litteraturen, dannelsen, folket og
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nationen dermed har mistet sin sociale
basis, altså omkring århundredskiftet,
hvor jeg snarere ville sige, at den først
har fået en omkring dette tidspunkt. I
det dannelseskoncept, der dominerer
omkring 1900, er det hegemoniske
synspunkt, at al dannelse må tage ud
gangspunkt i det nationale. I 1903 insti
tutionaliseres dansk litteraturhistorie
som et bærende dannelsesfag i gymna
sieskolen i fuld politisk og pædagogisk
samdrægtighed. Og selv om Georg
Brandes og den radikale kulturelite ven
der sig mod nationalromantikken og vil
lede, og faktisk også leder, de euro
pæiske kulturstrømninger ind i dansk
kulturja så er en grundliggende katego
ri i deres omverdenstolkning folket og
nationen. Brandes arbejder jo uforbe
holdent med en sammenknytning af
folk og litteratur, litteraturen som et ud
tryk for folkets åndelige liv. Man vil re
videre og reformere nationalromantik
kens alt for ensidige syn på nationalitet
og folk, og man erkender samfundets
klassekarakter, men man bryder ikke
den nationale ramme omkring tænknin
gen, som nationalromantikken har
skabt. Den synes tværtimod at være en
implicit forudsætning, et latent element
i den radikale ideologi. Bondebevægel
sen er på sin side nationalistisk i sin
ideologi og i sit dannelsessyn, mens det
er mere tvivlsomt, om man overhovedet
kan tale om et selvstændigt dannelses
syn i arbejderbevægelsen. Arbejderbe
vægelsen er selvfølgelig bevidst om det
sociale og ønsker dannelsens demokra
tisering og liberalisering, men anational
er dens udsyn ikke. I stedet for at se so
ciale ideologier som antitetiske i for
hold til nationale, må man snarere se det
nationale som indlejret på forskellig vis
i sociale identiteter, kønsmæssige som
klassemæssige.
Dette lille »bøvs« skal ikke pille ved
det velvalgte i at bruge det moderne
gennembrud som analyseeksempel, ej
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heller ved kvaliteten af analysen af de
fire litteraturhistorier og deres behand
ling af fænomenet. Den bindes op på
modstillingen mellem konservative,
harmoniserende guldalderfremstillinger
og modernistiske fremstillinger. Til den
første slags hører Dansk Litteraturs Hi
storie og Ideologihistorien. I den første
neutraliseres det moderne gennembrud,
mens den perspektivrige analyse af
ideologihistorien argumenterer for, at
denne skal læses som et opgør med det
moderne gennembruds installation af
videnskabstanken som overgribende
ideologi, for en genoptagelse af organis
metænkningens ufuldendte projekt fra
det 19. århundredes begyndelse. Viden
skabstanken har adskilt den helhed af
naturvidenskabelige, humanistiske, reli
giøse, psykologiske og kunstneriske fæ
nomener, som fandtes i organismetænk
ningen og dens ideal om en universalvi
denskab, men dette er et tilbageskridt.
Dermed har man mistet den metafysiske
sammenhæng mellem verdens, natio
ners og individers historie, som bør
genskabes. Der er således tale om en
nyfortolkning af dannelsesbegrebet,
hvis sigte dels er at samle litteraturfaget
omkring litteraturhistorien, dels at for
binde individet og dets erkendelse og
udvikling med historien og et fælles
skab, en helhed. Ideologihistorien er
derfor ifølge Richard den sidste store
dannelsesfortælling, der føjer den en
kelte og os alle ind under et fælles histo
risk projekt.
Højdepunktet i fremstillingen er ana
lysen af Dansk Litteraturhistorie (198385), som Richard selv har bidraget til,
og hvis teoretiske forudsætninger og
praktiske udmøntning analyseres soli
darisk, indgående og meget interessant.
Grundsynspunktet i værket er, at littera
turen skal ses i sin socialhistoriske kon
tekst, at der er en forbindelse mellem
litteratur og social kontekst, mellem de
forskellige former for litteratur og so
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ciale klasser eller grupper og deres kul
turer. Forholdet mellem og i klasser el
ler grupper er præget af konflikter og
kampe. Væsentligt er det også, at den
finkulturelle litteraturkanon ikke tegner
hele samfundets litteraturproduktion,
der også finder sted uden for det mand
lige dannelsesborgerskabs grænser i
form af kvinde-, bonde- og arbejderlit
teratur, og sidst en tendens til at anven
de psykoanalytiske læsestrategier på
tekstmaterialet og på tolkning af indivi
duelle forfattere. Litteraturen tilhører
ikke folket i almindelighed, men er ud
tryk for forfatterindividet og dettes ind
lejring i nogle sociale sammenhænge.
Værket skriver sig således heller ikke
ind i en konstruktion af det forestillede
fællesskab folket, men er skrevet til og
for den kritiske, radikale venstreintelligentsia i et opgør med den traditionel
le dannelsestænkning.
Betoningen af det moderne gennem
brud som et historisk brud kommer
måske klarest til udtryk i redegørelsen
for Nordisk Kvindelitteraturhistorie
(1993-) (som Anne Birgitte Richard
også selv bidrager til), hvor det er en
pointe, at det først er med det moderne
gennembrud - det kvindelige gennem
brud - at der er en form for overens
stemmelse og dialog mellem kvinders
og mænds tekster, deres æstetik og dis
kussioner i den litterære offentlighed
(s. 536f). Her gives indsigt i de overve
jelser, der ligger bag projektet, de særli
ge problemstillinger, der knytter til at
historisere kønnet og skrive kønshisto
rie. Tilgangen minder om den i Dansk
Litteraturhistorie, dog med den særlige
betoning af kønsperspektivet, som er
retfærdiggørelsen for hele projektet. Jeg
skal derfor ikke gå videre ind på det her.
Sammenligner man Bernard Eric
Jensens og Anne Birgitte Richards bi
drag, ses der en divergens i tolkningen
af det historiske forløb. Mens Jensen ser
kontinuitet fra 1840 til 1960 i den enty-
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dige bestemmelse af Danmarkshistorie
som historien om det danske folk, så ser
Richard allerede omkring det moderne
gennembrud et opbrud fra nationalro
mantikkens kategorier, dvs. også fra
forestillingen om folket.
Det er interessant, fordi det peger på
en fælles antagelse om, at samfundska
tegorien, der implicerer, at et samfund
består af klasser og grupper i indbyrdes
konflikt, står i modsætning til forestil
lingen om det danske folk og det danske
samfund som en form for forestillet fæl
lesskab. Man kan ikke have en Dan
markshistorie, der hviler på samfunds
begrebet, og som samtidig understøtter
ideen om et dansk folk.
Richard og Jensen er enige om at se
samfundshistorien med dens fokusering
på klasser og konflikter som en mod
sætning til nationalhistorien med dens
harmoniserende grundkategori folket.
Jeg er langt fra sikker på, at denne mod
stilling holder. For det første kan der i
hele Danmarkshistorieskrivningens for
løb fra Allen og frem ses en spænding
mellem klasse og folk i fortolkningen af
historiens gang. Hos Erslev er den helt
evident, i en sådan grad at Jensens be
mærkning om, at man skal nærlæse bin
dene af Danmarks Riges Historie
(1898-1906) for at se forskel på dem,
må tages med betydelig modifikation.
Han vælger at lade den konservative hi
storist Steenstrups nationalromantiske
perspektiv tegne værket, men det gør
det ikke. Og her er det da også sandt, at
nationalhistorien er en harmoniserende
organismetækning centreret om kollek
tivindividet folk. Men i Erslevs bind er
der en tydelig spænding mellem klasseog konfliktperspektivet og så folke-begrebet - hvilket Richard jo egentlig
også påpeger for litteraturens vedkom
mende i tiden efter det moderne gen
nembrud. Men det rum, der skrives i, er
det nationalt danske, der strækkes ud
over hele historiens forløb. Hvor er den
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holstenske litteratur i Dansk Litteratur
historie bind 4, hvor er Hertugdømmer
ne i Gyldendal og Politikens Danmarks
historie bind 8 og 9? Samfundet er i alle
sammenhænge det danske samfund, det
er til stadighed fortællingen om det
samfund, vi tilhører, og det er i alle
tilfælde forsøg på at skrive en sandere
historie om dette rum end de foregåen
de. For på hvilken måde giver det me
ning at tale om dansk litteratur i middel
alderen i en dansk litteraturhistorie? Jo,
det gør det fordi, og kun fordi, det peger
frem mod det, der nu er det danske sam
fund. Så vidt jeg kan se af de analyser,
der gives, er der ingen overskridelse af
det danske rum. Der er end ikke kompa
ration i de analyserede værker, som
kunne inddrage den europæiske dimen
sion i dansk historie. Danmarks historie
beskrives i Dansk Litteraturhistorie og i
Gyldendal og Politikens Danmarkshi
storie som en altoverskyggende endo
gent betinget samfundsudvikling. Og
her kan krøllen så slås tilbage til Erslev:
Han ville også revidere den nationale
historie, ikke for at overskride den, men
for at give et sandere billede af den, så
ledes at de beslutninger, man evt. ville
tage på baggrund af de historiske erfa
ringer, blev taget på et så realistisk
grundlag som muligt. Derfor måtte han
- realistisk - påpege de modsætnings
forhold, der var i samfundet, og udjæv
ne dem, der var i forhold til udlandet,
Tyskland. Og det er vel også det, der
ligger i Uffe Østergårds historieskriv
ning: Nok er den danske nation en kon
struktion og et produkt af en bestemt hi
storisk epoke og en bestemt historisk
konjunktur, men dels er der kommet no
get dansk ved danskerne ud af denne hi
storie, dels må vi besinde os på vores
egen historisk bestemte nationale iden
titet, der også har sine irrationelle sider,
som vi må erkende og bekæmpe. Han
vil kort sagt bearbejde det nationale
erindringsfællesskab. Og den betoning
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af, at Danmark er en variation over et
europæisk grundmønster, som Øster
gård fremhæver, kan man såmænd også
finde hos salig Erslev.
Pointen: Erslev skriver samfundshi
storie, og Erslev skriver national histo
rieskrivning. Samfundshistorien og
dens konflikt- og klasseperspektiv har
ikke pr. definition mindre national iden
titetsskabende kraft end den nationalro
mantiske historieskrivning. Jeg er der
for noget mere tilbageholdende med at
karakterisere Danmarkshistorien som
en genre i opløsning, selv om den natio
nalkonservative tolkning øjensynligt er
blevet forvist fra videnskabsfaget. Om
det så alene skyldes traditionens magt
og det vedblivende marked, at der til
stadighed produceres Danmarkshisto
rier (s. 176), skal jeg lade være usagt.
Men jeg tror, at både markedet og pro
duktionen peger på, at projektet Dan
markshistorie stadig giver mening, selv
om Bernard Eric Jensens analyse klart
viser, at den ikke længere (kan) skrives,
som man gjorde det i Politikens Dan
marks historie.
De to bind afsluttes med en samlende
og komparativ konklusion. Det nationa
le bringes nok engang til opmærksom
hed: »For svært er det blevet at skrive
om det nationale«, som det hedder, især
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for faghistorikerne, for hvem genren er
blevet til »en skal, der er tømt for sit tra
ditionelle indhold« (s. 577f). Der påpe
ges også nogle bemærkelsesværdige
forskelle mellem danskfaget og histo
riefaget. Brudfladen mellem I960’erne
og 1970’erne og frem understreges her
som generel for begge fag, som en over
gang fra et nationalt til et efternationalt
historiesyn, fra folk til samfund. Men
der er markante forskelle mellem de to
fagtraditioner. Mens litteraturhistorie
skrivningen i samleværkerne efter 1960
sker i kollektiv diskussion med oparbej
delse af fælles rammer, hvor viden
skabsudvikling og formidling er to sider
af samme sag med indgående debat om
litteraturhistoriens dannelsessigte, står
spørgsmålet om Danmarkshistoriens
funktion i forhold til politisk dannelse
ubesvaret, der etableres aldrig en fælles
ramme om værkerne, formidling ses
som adskilt fra videnskab, og der er in
gen debat om det dannelsespolitiske
sigte. På denne baggrund synes det nær
liggende at konkludere, at nærværende
værk primært er blevet til på baggrund
af den historievidenskabelige tradition.
1. Johan Fjord Jensen: »Efter Guldalder
konstruktionens Sammenbrud«, Kultur
og Klasse 35, 1979, s. 11-38.
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SAMLEDE FREMSTILLINGER OG STØRRE TIDSPERIODER
Ivar Berg-Sørensen og Per Jørgensen
(red.): »Een Time Dagligen«. Skole
idræt gennem 200 år. (Odense Uni
versitetsforlag, 1998). 304 s., 275 kr.
Bogen er udgivet i anledning af 100året for oprettelsen af den første videre
gående idrætsuddannelse herhjemme.
Det var »det Eetaarige Gymnasikkursus
under Statens Lærerkursus«, der starte
de 1. september 1898. Redaktørerne har
imidlertid valgt at fremstille skoleidræt
ten gennem 200 år, dog med hovedvæg
ten på det 20. århundrede. Titlen refere
rer til paragraffen i 1814-loven, der an
befalede gymnastik en time dagligt. Der
er i alt otte bidragydere til værket, som
er fordelt på seks kapitler. Rammerne
for alle forfattere og afsnit er de forskel
lige tiders skolelove, og grundtanken er,
at skole- og idrætshistorie også er sam
fundshistorie.
Efter en indledning, hvor rammerne
for hele perioden bliver udmærket af
stukket, tager Else Trangbæk fat på pe
rioden ca. 1800-1880. Kapitlet rummer
en beskrivelse af etablerings- og stabili
seringsfasen, ikke blot for skolegym
nastikken, men for gymnastikken gene
relt. Det er i og for sig fint nok. Proble
met er bare, at her er tale om et ekstrakt
af Trangbæks publicerede licentiataf
handling fra 1987, Mellem leg og disci
plin. Det er den store saks og limtube,
der har været i brug for at få dette afsnit
sat sammen. Her er intet nyt, der kan
karakteriseres som værende relevant i
belysningen af skolegymnastikken. Vil
man vide mere om skolegymnastikken i

denne periode, anbefales det at springe
dette kapitel over og gå direkte til Mel
lem leg og disciplin.
Saks og lim-princippet synes også at
udgøre grundlaget i Jørn Hansens kapi
tel omhandlende tiden ca. 1880-1904.
Dette er bogens absolut svageste kapi
tel. Forfatteren har valgt at lægge vægt
på de lærde skoler, da det er til dette
område, de fleste kilder findes. Om ikke
andet, er det storsindet af Jørn Hansen
at indrømme, at det er kilderne, der har
styret ham, og ikke omvendt i hans valg
af fokusområde. Først præsenteres vi
for gymnastiklærer Lauritsen fra den lil
le sønderjyske soveby Sommersted og
hans bedrifter på Odense Katedralskole.
Det er svært at se, hvad denne udførlige
beskrivelse laver i denne sammenhæng.
Afsnittet er irriterende rodet, blandt an
det omtales en strid i Gymnastikkom
missionen på side 73 uden nærmere for
klaring. Først otte sider længere fremme
præsenteres læseren for denne Gym
nastikkommission, og stridighederne
beskrives. Generelt tales der ikke meget
om skolegymnastikken, men mere om
driftige enkeltpersoners pionerarbejde i
forskellige kommissioner og organisa
tioner.
De to første kapitler forekommer som
tomgangssnak og virker på det nærme
ste overflødige. Specielt når man tager
redaktørernes klage i indledningen over
mangel på plads til beskrivelsen af sko
legymnastikkens historie i betragtning.
Måske skulle man have nøjedes med at
beskrive udviklingen de sidste 100 år og
derved have frigjort de 60 sider, som
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kapitel 1 og 2 fylder, og have anvendt
dem på noget mere relevant.
Med kapitel 3 af Per Jørgensen om
handlende perioden ca. 1898-1940 be
gynder historien endelig at tage fart.
Her pilles først og fremmest ved myten
om den svenske gymnastiks altdomine
rende status i skolegymnastikken. Der
argumenteres godt for hovedpointerne
om, at den svenske gymnastik ikke fik
noget triumftog ind i skolegymnastik
ken, at sporten ikke nøjedes med en
plads på sidelinjen og militæret ikke
uden videre blev kørt ud på et sidespor,
men bevarede sin indflydelse til efter 1.
Verdenskrig. Således indplaceres både
militæret og sporten på en måde, der fo
kuserer på samspillet med gymnastik
ken og ikke konflikterne. Afsnittet om
Gymnastikinspektionen er dog det stær
keste og bedste afsnit, som giver et godt
billede af skolegymnastikken i lands
byskolerne.
Thomas Skovgaard og Charlotte Høy
Worm følger i deres beskrivelse af krig,
fred og velfærd, om perioden ca. 19371975, op på de gode takter. Tendenserne
til centralisering på skoleområdet be
skrives udførligt, og der gives en detal
jeret fremlægning af gymnastikkens
ydre betingelser. En ting springer dog i
øjnene på minussiden. Det er overskrif
ten til afsnittet, der omhandler tiden
omkring 2. Verdenskrig, der betegnes
som »den kedelige krig«. De, der ople
vede den, vil nok karakterisere den som
alt andet end kedelig. Endvidere synes
kapitlet at afsluttes noget brat. Et par
opsamlende og afsluttende bemærknin
ger havde været på sin plads. På trods af
disse skønhedsfejl fremstår kapitlet ge
nerelt som en god og veldokumenteret
fremlægning af skolegymnastikkens
forhold og betingelser.
Hvor det hos Skovgaard og Worm er
de ydre betingelser, der bliver sat i fo
kus, er det fagets dannende egenskaber,
der bliver taget op i Per Fibæk Laursens
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udlægning af tiden ca. 1975-1998. Det
lykkes på fremragende vis at afdække
de ideer og intentioner, der ligger til
grund for den »hvordan synes du selv
det går«-mentalitet, som delvis har
præget perioden. En tid, hvor nøgleor
dene har været motivation, positive op
levelser, socialt samvær og samarbejde.
Men samtidig også en tid, hvor folk som
brødrene Laudrup, set i det lys, nærmest
fremstår som et par asociale egotrippe
re. Vi er dog stadig nogen, der er glade
for, at Laudrupperne ikke bukkede un
der for det massive pres fra gruppear
bejde og socialt samvær. Her er tale om
en velafbalanceret fremlægning, der
slutteligt samler trådene op og fastslår
skoleidrættens eksistensberettigelse som
bevægelsesfag.
Ligesom beskrivelsen af skoleidræt
ten gennem 200 år starter noget svagt,
slutter den på samme vis. Værkets sid
ste hovedafsnit af Helle Rønholt om
handler, ligesom det forrige, tiden ca.
1975-1998. Det virker noget uforståe
ligt, at budskabet skal gentages i dette
kapitel for at bekræfte, hvad det fore
gående allerede har fremført. Skole
idrætten har de seneste 20 år været
præget af et utal af forskellige teorier,
der har gjort, at fagets udøvere har kun
net orientere sig i mange forskellige,
modsatrettede retninger. Mangfoldighe
den har været fagets ledestjerne. Kapit
let kunne let have været skrevet sam
men med det foregående, så var man
som læser også blevet forskånet for de
gentagelser, som naturligt nok opstår,
når to forfattere skal beskrive den sam
me periode.
Gentagelser er i det hele taget et pro
blem for værket. Mange love, stridighe
der, personer og projekter fremføres og
beskrives flere gange af de forskellige
bidragydere til stor irritation for læse
ren. Dette ændrer dog ikke ved det ge
nerelle indtryk, at forsøget på at give en
samlet sammenhængende beskrivelse af
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skoleidrætten gennem 200 år i det store
og hele er lykkedes. Det er til enhver tid
en utaknemlig opgave at beskrive en
udvikling over så lang tid, men idræts
historien har savnet, at nogen har påta
get sig dette hverv, og derfor er det ikke
vanskeligt at se gennem fingre med de
omtalte skønhedsfejl og mangler. Vi har
med dette værk fået et længe savnet bi
drag til den danske kropskulturhistorie.
Uffe Barsballe Thyssen

Harry Haue, Erik Nørr og Vagn Skovgaard-Petersen: Kvalitetens Vogter.
Statens tilsyn med gymnasieskolerne
1848-1998. (Undervisningsministe
riet, 1998). 477 s.
»Bogen handler om tilsynet med den
højere skole gennem 150 år. Opgaven
har ikke været at skrive denne skoles hi
storie, men at undersøge undervisnings
inspektionens virksomhed.« Sådan be
skriver forfatterne i forordet, hvad man
kan forvente af de kommende godt 400
sider. Denne afgrænsning er for så vidt
præcis nok, da man ikke skriver skole
historie. Men man giver på den anden
side heller ikke en snæver fremstilling
af undervisningsinspektionen. Forfat
terne har delt opgaven mellem sig, hvil
ket gør, at der ikke er nogen ret linie
gennem bogen; der er tale om tre frem
stillinger, der har prioriteret og dispone
ret stoffet delvis forskelligt, især med
hensyn til inddragelsen af skolepolitisk
debat og almene skoleforhold.
Bogens første del dækker perioden
1848-1888 og er skrevet af Erik Nørr,
som er den historiker herhjemme, der
har gjort mest for studiet af gymnasie
skolen med registraturer over skolepro
grammer 1840-1958 og gymnasiesko
lernes administration og arkiv. For 20 år
siden blev han lic.theol. på en afhandling
om den højere undervisning og kirken,
der i en bredere uddannelseshistorisk
sammenhæng så på religionsundervis
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ningens skiftende status i den lærde sko
le i det 19. århundredes anden halvdel.
Denne lille indledning skal dels påpege,
at afsnittet er i sikre hænder, dels at jeg
kun har kunnet finde få ubetydelige fejl!
Nørr har valgt at bygge sin del op te
matisk, hvor hvert tema behandles i
hele perioden. Det betyder, at de to dele,
som perioden faktisk falder i, behandles
samlet for hvert tema. Den madvigske
periode fra 1848 til 1875, hvor den klas
siske filolog J.N. Madvig var alene om
at udføre arbejdet, adskiller sig nemlig
på næsten alle punkter fra perioden
1875 til 1888, hvor inspektionen kom til
at bestå af tre universitetsprofessorer.
På den ene side kan man så se, hvorle
des der inden for det enkelte område, fx
personsager, sker et afgørende skift, på
den anden side får man ikke et samlet
billede af det faktiske brud. Selv om un
dervisningsinspektionen hele perioden
igennem havde indflydelse på undervis
ning og på det forberedende arbejde
med påtænkte reguleringer, var Mad
vigs indflydelse langt mere gennemgri
bende og omnipotent end den senere in
spektions. Madvig var med alle steder,
han kontrollerede alt og satte sit aftryk
på det meste, som det fremgår af Nørrs
fremstilling. Madvig var »i sin inspek
tørtid en selvstændig magt«, som det
hedder side 173. Han var også alminde
ligt respekteret som videnskabsmand og
universitetslærer - han havde på et tids
punkt i 1870’erne uddannet samtlige
rektorer ved de lærde skoler. Madvig
kom til at stå som symbolet på den re
form af den lærde skole, som blev gen
nemført 1850, og som han så sandelig
også var med til at præge. Så vidt
spændte den efterfølgende tremandsin
spektions indflydelse og magtområde
ikke, men indskrænkedes på en række
områder (fx godkendelse af timeplaner,
personsager m.m.), dog således at in
spektionen stadig var ministeriets vig
tigste ekspert i skolesager.
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Den 175 sider lange fremstilling, som
Nørr giver, indledes med en analyse af
de formelle og organisatoriske rammer
omkring inspektionen, hvorefter den
gennemgår de arbejdsområder, som
faldt ind under inspektionen med stadig
henblik på den indflydelse, der udøve
des. Eksamenstilrettelæggelse og -kon
trol, afgivelse af beretninger om det
lærde skolevæsens tilstand, personsager
(Madvig ansatte lærere og rektorer, og
alle vidste det!), godkendelse af time
planer, behandling af pryglesager m.m.,
alt dette gennemgås forholdsvis detalje
ret med solid forankring i arkivalsk ma
teriale fra både Kultusministeriets arkiv
og en række centrale privatarkiver.
Et centralt afsnit handler om under
visningsinspektionen som aktør i skole
reformdebatten, som også handler om
inspektionens rolle i beslutningsproces
ser vedrørende forandringer i de over
ordnede regler for skolerne. Nørr place
rer med rette inspektionen i en central
rolle som ekspert, om end med skiften
de indflydelsesmuligheder alt efter skift
i de politiske omgivelser. De politiske
omgivelser er i denne sammenhæng an
dre ikke-parlamentariske aktører, dels
ministerskifter - Monrad stækker Mad
vig i sin tredje kultusministerperiode
1861-64 (s. 155) - dels universitetet,
hvis indflydelse dog med rette bestem
mes som aftagende. Fremstillingen går
således ikke ind i en analyse af de
egentlige reformprocesser og inspektio
nens rolle heri, hvilket ville have krævet
inddragelse af Rigsdagen som en cen
tral del af de politiske omgivelser. Men
selv om Nørr havde gjort det, ville det
ikke have ændret hans afsluttende kon
klusion, at det var inspektionen, skole
lederne (rektorer og privatskolebestyre
re) og overlærerne, der sikrede den klas
siske dannelse i den lærde skole frem til
1888 (s. 175). Det gør jo ikke konklusi
onen mindre interessant eller markant,
at det er de ledende lag i skolelærerpro
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fessionen og administrationen, nogle
gange i samspil med ministeren, der be
stemmer politikken.
Bogens anden del er skrevet af Vagn
Skovgaard-Petersen og dækker perio
den 1888-1945. Første halvdel handler
om den »gamle« inspektion 1888-1906
og er hovedsageligt en sammenskriv
ning af Skovgaard-Petersens disputats
Dannelse og Demokrati fra 1976. Un
dervisningsinspektionens
formand,
M.C1. Gertz, professor i latin, er nøgle
personen i reformprocessen, der førte til
skabelsen af et sammenhængende sko
lesystem - folkeskole-mellemskolegymnasium - og til indførelsen af den
nysproglige retning ved siden af den
klassisk-sproglige og den matematiske.
Anden halvdel handler om den »nye«
inspektion, som blev etableret 1906, og
som bestod af en person, som ikke læn
gere var universitetsprofessor, men sko
lemand. Der indledes med optryk af den
nye inspektions instruks, hvorefter de
enkelte inspektørers personlige embedsførsel beskrives. Herefter gennem
gås enkelte hovedtemaer - pædagogi
kum, ansættelsen af fagkonsulenter, den
ganske effektive kontrol med læremid
ler - og der afsluttes med nogle kortfat
tede bemærkninger om forholdene un
der besættelsen.
Bogens tredje del fører fremstillingen
frem til i dag og er skrevet af Harry
Haue, der som de to andre forfattere har
en solid skolehistorisk produktion bag
sig. Der er tale om en periode med ha
stig vækst i antallet af gymnasier og
gymnasieelever, hvilket ses i sammen
hæng med de økonomiske og politiske
udviklingstendenser. Omkring 1900 var
der 30-35 gymnasieskoler, 1983 var der
144. Der er tale om en bred skolepoli
tisk fremstilling, der især beskæftiger
sig med inspektionen (Direktoratet for
Gymnasieskolerne 1963-1990, Gymna
sieafdelingen 1990-) som deltager i ud
dannelsespolitiske diskussioner. Der
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findes ingen systematisk analyse af det
netværk af aktører, der er på banen i ud
dannelsespolitikken eller af direktora
tets indflydelse som politisk aktør, som
det var tilfældet i Nørrs afsnit. Det ville
da også være en ganske stor opgave at
løse, fordi aktørernes antal og varieren
de placering i processen synes at være
på det nærmeste uoverskuelig. Efter
1985 får vi dog - i en billedtekst på side
371! - at vide, at Gymnasieskolernes
Lærerforening, Rektorforeningen og
Amtsrådsforeningen var de vigtigste
samarbejdspartnere for Direktoratet og
Gymnasieafdelingen. I forhold til tidli
gere tider er reformprocesserne og ind
dragelsespraksis i det hele taget blevet
en meget mere kompliceret affære, der
involverer organisationer, foreninger og
andre offentlige instanser under skiften
de politiske forhold - og dermed i skif
tende konstellationer og med skiftende
indflydelse. Socialdemokratisk og radi
kal lighedspolitik og borgerlig individu
alisering gjorde, at det ikke var de sam
me samarbejdspartnere, man ønskede at
inddrage, hvilket f.eks. afspejlede sig i
nedsættelsen af udvalg. Mens social
demokraterne samarbejdede tæt med
Direktoratet, rektorer og lærerorganisa
tioner, gik den borgerlige firkløver
regering i 1980’erne sine egne veje,
blandt andet i 1985, hvor der opstod den
»lidt ejendommelige situation, at mini
steren konkurrerede med sit eget Direk
torat. Ib Fischer Hansen var Direktora
tets eneste repræsentant i det 10 mand
store ‘Sorøudvalg’« (s. 346).
Men det er ikke i analysen af Direk
toratets placering i den politiske proces,
fremstillingen har sin styrke. Det er i
den almindelige uddannelsespolitiske
redegørelse, der tager sin begyndelse
med krigens afslutning og grengymna
siets indførsel 1958 med ikrafttræden
1963. Her beskrives undervisningsin
spektionens kontrolfunktion på samme
led som i de foregående afsnit, men der
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suppleres med en længere udredning
om gymnasiebyggeri. Det samme gæl
der for den næste periode frem til 1971,
hvor beskrivelsen af Direktoratet sup
pleres med almen skoledebat om stu
dentereksamens
studieforberedende
funktion, om demokratisering, om
dansk- og historiefagets indhold og om
gymnasiebyggeriet, der i denne periode
tog et omfang som aldrig tidligere eller
senere. Forsøgstiden 1971 til 1988 er
næsten udelukkende uddannelsespolitik
og -debat. Afsnittet viser klart modsæt
ningen mellem den socialdemokratiske
lighedsæra med ideer om udjævning af
skellene mellem de forskellige skolefor
mer ud fra en ambition om at mindske
klasseskel og de liberale ideer om frihe
den som forudsætning for åndelig ud
vikling, hvilket stod i modsætning til
lighedens kvælertag, og den deraf føl
gende afvisning af forsøgene på at inte
grere ungdomsuddannelserne.
De liberale tanker blev omsat i valg
gymnasiet, der i 1987 afløste grengym
nasiet fra 1958. Valggymnasiet består
af moduler, og fidusen er her, at elever
ne kan vælge nye kombinationer af fag
på forskellige niveauer, hvilket giver
størst mulig valgfrihed. Det seneste
tiårs udvikling har fået undertitlen de
centralisering og kvalitetsstyring. Her
behandles skabelsen af skolebestyrel
ser, en nydannelse med større kompe
tence end de tidligere skoleråd, som et
udtryk for decentraliseringen. Vi får en
analyse af, hvorledes det centrale sko
letilsyn kom under pres efter gymnasi
ernes overgang til amterne 1985. Haue
slutter af med en gennemgang af debat
ten og tiltagene omkring kvalitetsvur
dering og -udvikling, der betegner en
ny kultur på gymnasieområdet, hvor
man i stigende grad medtænker bruger
ne i sine overvejelser og løbende eva
luerer og analyserer sin udvikling og
dermed er blevet en lærende organisa
tion.
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En samlet vurdering af bogen må
først og fremmest påpege, at Vagn
Skovgaard-Petersens bidrag som helhed
ikke når op på de to andre forfatteres ni
veau. Faktisk er det lidt af en skuffelse
at læse, når man tager forfatterens væg
tige skolehistoriske bidrag i betragt
ning. Hvad angår Erik Nørrs og Harry
Haues bidrag, kan de begge karakterise
res som solide fremstillinger med over
sigtskvaliteter. Som det turde være
fremgået, giver Nørr og Haue mere, end
bogens titel egentlig lægger op til, men
Haue vel egentlig også mindre, fordi til
synsmyndighedens politiske placering

og virksomhed ikke står så centralt i
hans bidrag. Alle tre er erfarne skriben
ter, hvilket også afspejler sig i formid
lingen, selv om Haue gav mig lidt at
tænke på med følgende »oplysning« (s.
369): »Rent teknisk er timestyringsmo
dellen udmøntet i en bestemmelse i be
kendtgørelsen om, at der som minimum
skal anvendes 40 timer +1.15 time pr.
kursist som det minimale ugentlige
lærerskematimeforbrug til de skemati
mer, der skal læses i henhold til be
kendtgørelsens ugentlige timetal i de
enkelte fag.« Der kan man bare se.
Claus Møller Jørgensen

OLDTID OG MIDDELALDER

Niels Lund: Harald Blåtands død - og
hans begravelse i Roskilde? (Roskil
de Museums Forlag, 1998). 80 s., 68
kr.

Der er gennem tiden spenderet megen
skarp hjernevirksomhed på at analysere
de mere eller mindre upålidelige og
tilfældige oplysninger, som krønikerne
afgiver om Danmark i vikingetiden.
Forskerne har med god grund for længst
forkastet sagaerne og Saxo og har siden
holdt sig til de nogenlunde samtidige
beretninger plus Adam af Bremen, som
ganske vist først skrev i 1070’erne, men
som angav Sven Estridsen som sin
hjemmelsmand. Niels Lund peger på, at
Sture Bolin, da han i 1960 skulle sam
menfatte sin 30 år ældre forskning,
mente, at »Adams sigte først og frem
mest er at skrive en historisk sand skil
dring, derimod ikke en politisk pam
flet«.
Det er Niels Lunds ærinde at analyse
re Adams oplysninger om Svens heden

ske oprør imod sin fader Harald og den
nes flugt til Jumne og død dér og be
gravelse i Helligtrefoldighedskirken i
Roskilde, som han ifølge Adam selv
havde grundlagt. I den nuværende dom
kirkes fire store korpiller er, angiveligt,
begravet fire af kirkens stiftere, Harald,
Sven Estridsen, Estrid og bisp Vilhelm,
men ved åbningen af gravene var Ha
ralds tom, hvad der hos enkelte forskere
har fremkaldt en vis skepsis over for
Adams oplysning. Det volder ikke Niels
Lund nogen vanskelighed at påvise
Adams almindelige upålidelighed som
kilde til Haraids og Sven Tveskægs hi
storie, hans fremstilling vrimler med
usandsynligheder og er på en række
punkter aldeles forvrøvlet eller påvise
lig forkert. Skildringen af Haraids død
kan dog ikke umiddelbart karakteriseres
på samme vis, men her rejser Niels
Lund spørgsmålet, hvorfor Adam skrev
sit værk, og peger på Bremersædets
pressede situation i 1070’erne, hvor den
danske kongemagt endnu engang viste
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sig som en lidet villig samarbejdspart
ner. De mange forfalskede breve, som
Bremerkirken producerede, uvist præcis
hvornår, vidner om dens kamp for at
holde på Norden ved at henvise til angi
velige, ældre pavebreve.
Adam glorificerer Harald: Allerede
før han blev døbt, samarbejdede han
med Bremerkirken, han blev døbt efter
den tyske konges sejr over ham, han
fyldte hele Norden med præster og kir
ker, mindet om ham vil leve i Bremen,
og Adam kan slutte sin fremstilling så
ledes: »Han blev uskyldig såret og for
jaget for Christi skyld, men han vil, det
håber jeg ikke komme til at savne mar
tyrkronen«. Det er Niels Lunds store
fortjeneste, at han påviser ærkebispekrønikens karakter af politisk pamflet
og den klare tendens i skildringen af
Harald: sammenkoblingen mellem Bremerkirkens indsats og den glorværdige
Harald. De mere samtidige kilder viser
imidlertid intet om et samarbejde mel
lem Bremersædet og den danske kon
ge.
Når Niels Lund herpå betvivler samt
lige Adams oplysninger om Haraids en
deligt, får han det vanskeligere. Han
finder det ikke sandsynligt, at Harald
flygtede til det hedenske Jumne, det
havde været rimeligere at flygte til de
kristne abodriter. Og heller ikke sand
synligt, at hans mænd kunne lade ham
begrave i Roskilde, når Sven beherske
de landet. Lunds analyse er her fyldt
med sandsynlighedsbetragtninger, hy
potetiske antagelser og fornuftsræson
nementer. Det er da muligt, han har ret,
men han fremskaffer ikke noget bevis
imod Adams oplysninger. Når dette er
sagt, skal jeg atter fremhæve den lille
bogs store fortjeneste, påvisningen af
Adams stærkt tendentiøse fremstilling
af Haraids liv og død. I øvrigt er bogen
velskrevet og spændende og nydeligt
trykt. I litteraturlisten savnes en henvis
ning til Aage Trommers afhandling fra
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1957, som blandt andet påpeger den po
litiske tendens i Adams krønike.
Erik Ulsig
Vivian Etting: Fra fællesskab til blod
bad. Kalmarunionen 1397-1520.
(Gyldendal, 1998). 231 s., 238 kr.
Vivian Etting, der blandt andet er for
fatter til en bog om Margrete den
Første, har også villet deltage i fejrin
gen af Kalmarunionens 600-års jubi
læum. Imidlertid kan det være svært for
af andre ting travlt optagne historikere
at nå at overholde deadlines. Det gælder
naturligvis også for dem, der bidrager
til den voksende historiske jubilæums
industri, så denne bog udkom den 6. ok
tober 1998 og bærer endda præg af hast
værk.
Skelettet i bogen udgøres, naturligt
nok, af en kortfattet oversigt over den
ganske indviklede politiske historie i de
123 år, Kalmarunionen »eksisterede«
med samt forhistorien. Reelt eksisteren
de var den politiske forening af de tre ri
ger nu kun i perioderne 1389-1448,
1457-71 med afbrydelser, 1497-1501
samt 1520-21, og hvis man ser bort fra
tiden før 1397 samt de perioder under
Christian I, hvor Karl Knutsson var
konge af Sverige, bliver kun ca. halvde
len af de 123 år tilbage. På dette skelet
anbringes forskellige dele med mere
kødfylde - fortrinsvis af kulturhistorisk
art. Det er tydeligt, at dette stof i langt
højere grad har forfatterens interesse,
og her kan hun da også lejlighedsvis bi
drage med nye eller mindre kendte op
lysninger og synspunkter. Spændende
er således et kapitel om de konge- og
dronningekroner, Erik af Pommern
skænkede til Vadstena Kloster. Der ar
gumenteres for sandsynligheden af, at
den mest pragtfulde af kronerne var
medbragt af dronning Philippa fra hen
des hjemland England, hvorefter forfat
teren på baggrund af en indgående sam-
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tidig skildring forsøgsvis kan rekonstru
ere kronen, hvis senere skæbne i øvrigt
stort set kan følges. Birgittinerordenen
får desuden sit eget kapitel, hvor nyere
forsknings fremdragelse af dens store
politiske betydning i unionsperioden
med rette får en central placering. Et ka
pitel om »Norden mellem sengotik og
renæssance« gaber over meget på be
skeden plads, men har især sin interesse
ved at inddrage svenske kunsthistoriske
monumenter fra perioden, som det også
sker i et afsnit om Bernt Notkes berøm
te »Skt. Jørgen og Dragen« i Storkyrkan
i Stockholm. Bogens næstlængste kapi
tel handler om Christian I’s store ud
landsrejse og hans indblanding i euro
pæisk politik, et emne som Vivian Et
ting tidligere har kastet nyt lys over.
Forfatterens syn på Kalmarunionen
er præget af Kr. Erslevs ofte gentagne
tanker fra 1882 om, at det var uheldigt,
at unionen i udgangspunktet var præget
af Margretes og Erik af Pommerns for
søg på magtcentralisering og dansk do
minans i forhold til de øvrige riger.
Imidlertid havde de jo nok lært af den
svenske kongemagts triste erfaringer i
1300-tallet med et uregerligt gejstligt og
verdsligt aristokrati og (som følge her
af) kronisk finansnød eller det, der var
værre. En adelsrepublikansk personal
union, som var det efterhånden mere el
ler mindre realiserede alternativ, ville
ydermere have medført, at den danske
og norske kongemagt i udgangspunktet
skulle have renonceret på sine stærke
stillinger i disse lande med risiko for
snarlig splittelse som følge af udkrystal
lisering af indenlandske ledere, som det
både før og siden skete i Sverige. Pro
jektet kunne næppe gøres langtidsholdbart i en periode, hvor stærke aristokra
tier var eller blev statsbærende i Sverige
og Danmark.
Efter det svenske oprør mod Erik af
Pommern i 1434 blev unionens videre
skæbne i høj grad afhængig af modsæt
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ninger inden for det svenske højaristo
krati. Vivian Etting understreger med
rette, at denne historie ikke (blot) kan
betragtes som svensk national frigørelse
fra dansk dominans. På den anden side
bliver hun meget vankelmodig/uklar ef
ter slaget ved Brunkeberg i 1471, hvor
de fortsatte stridigheder nu betragtes
som udslag af »en regulær magtkamp
mellem ... Danmark og Sverige«. Alli
gevel omtales der fortsat et stærkt parti i
det svenske rigsråd, der ønsker union
(se f.eks. s. 182). Hvis man (igen) ind
drager den utvivlsomme vækkelse af en
national identitet i brede kredse af den
svenske befolkning, som skete efter
1434, skulle det imidlertid nok være
muligt at tegne et mere nuanceret bille
de af udviklingen fra folkelig og aristo
kratisk modstand mod den stærke kon
gemagt til kampen for total national au
tonomi i Sverige fra 1521. Eller til
»Sverige ... igen [var] blevet herre i eget
hus« (s. 203). Men som sagt: Den politi
ske udvikling har ikke forfatterens ho
vedinteresse, og det er da også stort set
begrænset til det nævnte, hvilket krudt
der bruges på analyse af denne.
Værre er det, at fremstillingen af den
politiske udvikling - især før 1397 rummer mange faktuelle fejl. Det er fri
stende at forlade sig på sin hukommel
se, når deadlines bliver for påtrængen
de. Imidlertid er hukommelsen jo som
bekendt en svigefuld allieret, og vi laver
alle fejl på den bekostning. På en vis
måde er det mest problematisk, når det
sker i fremstillinger beregnet på en bre
dere offentlighed. Denne og dens an
meldere forventer med rette, at fagud
dannede historikere i det mindste har
styr på de faktuelle forhold, mens må
den hvorpå de kombineres jo altid lader
sig diskutere. Offentligheden har heller
ikke andre muligheder, idet det kun er
nogle få specialister, der på stående fod
er i stand til at afsløre glemsomhederne.
Sådanne fremstillinger bruges i tillid til
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forfatternes viden til opgaveskrivning i
gymnasiet og i andre uddannelsesinsti
tutioner samt til videnstilegnelse i en hi
storisk interesseret offentlighed. Sådan
ne brugere har krav på, at deres tillid
ikke misbruges.
I øvrigt kan man, når man netop selv
er blevet gennemheglet af en forlagsre
daktør, undre sig lidt over, at Gyldendal
ikke har folk, der griber ind over for
sådanne sproglige ubehjælpsomheder,
som lejlighedsvis optræder i denne bog.
Ånders Bøgh

Jørgen H. Barfod: Flådens fødsel. Marinehistoriske skrifter 22. (Gylden
dal, 1990). 200 s., 200 kr.
Jørgen H. Barfod: Christian 3.s flåde.
Marinehistoriske skrifter 25. (Gyl
dendal, 1995). 297 s., 250 kr.
Flådehistorie har sjældent fristet histori
kere, men oftest flådeofficerer, således
den uheldige søhelt H.G. Garde (han
blev 1849 straffet med arrest for sit
medansvar for, at linieskibet »Gefion«
eksploderede), der 1832-35 udgav fire
bind kilder og 1861 Den dansk-norske
Sømagts Historie 1535-1700. I 1942
udgav søofficeren Halfdan Barfod - vist
i anledning af søkadetakademiets jubi
læum - den populærhistoriske Vor flåde
i fortid og nutid. Og hans søn Jørgen H.
Barfod - den første professionelle flå
dehistoriker - har taget interessen i arv;
på nuværende tidspunkt foreligger de
fire første bind til en dansk flådehisto
rie, hvoraf de første to indgår i anmel
delsen; de to følgende vil blive behand
let senere. I forordet til det første bind
(s. 8f.) skriver Jørgen Barfod, at hans
konklusion blev en »anden end den, jeg
havde ventet«; hvad han havde forven
tet var, at flåden i overensstemmelse
med den gangbare opfattelse blev
grundlagt af kong Hans, dvs. omkring
1500 under konflikterne med Sverige
og hansestæderne. Man kan fuldt ud til

Litteraturnyt
slutte sig hans betoning af, at middelal
derens kilder flyder karrigt, og at »det
har været som at finde en nål i en
høstak«. I konklusionen betoner Barfod
da flere gange (s. 191 og 200), at der
ikke kan hæftes noget årstal på »flådens
fødsel«, men at den havde været en lang
og omskiftelig proces fra dronning Margretes forordning 1396 til middelalde
rens slutning. Men bortset fra dronnin
gens flådetogter mod hanseaterne 138485 og bekæmpelsen af sørøveriet om
kring 1400 (måske, som forfatteren
foreslår) i forståelse med de vendiske
stæder, hører flådeopbygningen natur
ligvis kriseperioderne til; det, som frem
for alt slår læseren, bliver, at både dron
ningen og Erik af Pommern - senere
også Christian I - har kunnet udnytte
deres forbindelser til England med dets
langt større flåde og større ekspertise.
Som inkarneret landkrabbe deler an
melderen ikke Barfods græmmelse
over, at skibenes navne ikke kendes før
sent (kapitel 5), men det foreliggende
materiale samles i et bilag (s. 201-208),
hvad det nok burde have været hele
værket igennem. Det eneste, som vil
kunne have interesse for den almindeli
ge læser, må være den samlede tonnage,
bestykning og mandskab. For middelal
derens vedkommende mener Barfod (s.
74f.), at skibene blev opkaldt efter deres
oprindelsessted, sælger eller type. Mere
interessant vil det være, om der frem
gennem tiden blev anvendt forskellige
navngivningsmønstre, hvad alt tyder på;
det gælder den nyere tids pompøse,
symbolske, mytologiske eller religiøse
navne.
Bedst falder kapitel 4 ud, der følger
den skibstekniske udvikling indtil »det
store nybrud« efter 1480. Ganske kor
rekt fremhæver Barfod flere gange, at
den ældste søkrigsførelse blot overfører
landkrigsførelsen - inklusive bestyk
ning - til havet; modstandernes fartøjer
blev vædret og bordet. At Oluf Aksel-
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sen (Thott) ikke, som Huitfeld hævder,
blev rigsadmiral, får lov at blive ståen
de, men kunne let have været kontrolle
ret i andre kilder. At det var en anakro
nisme må fremgå af, at Peder Munk til
Estvad blev landets første rigsadmiral
1576 og 1596 - 62 år gammel - rigs
marsk. Oluf Akselsen havde fra senest
1443 været rigsmarsk, en kendsgerning,
der blot endnu engang illustrerer den
tidlige land- og søkrigsførelses nære
sammenhæng.
Helt korrekt sondrer Barfod mellem
kongelige fartøjer og - ifølge forordnin
gen 1396 - udskrevne skibe og besæt
ninger fra len, bispestole, adelige og
købstæder; hertil kom - undertiden efter
aftale - beslaglagte fremmede skibe,
forudsat at de egnede sig til formålet.
Det kan vel være blandt grundene til
vanskelighederne ved at fastslå den
kongelige flådes »fødsel« og størrelse. I
øvrigt kan det vel antages, at kancelliet
udskrev mandskab efter blandt andet et
skøn over købstædernes »formuenhed«;
i hvert fald svarer udskrivningerne 1508
(s. 195f.) nogenlunde til byskatternes
størrelse omkring 1500.
Det virker lidt uheldigt, at de infor
mative kilder ofte accepteres på påly
dende værdi og side om side med akter
og dokumenter. Den løbende fremstil
ling holdes her i nær og detaljeret stundom også for detaljeret - sammen
hæng med det konkrete begivenhedsfor
løb. Allerede i starten hævdes det, at
sømagterne - England og Nederlandene
- omkring 1440 ikke havde interesser at
varetage i Østersøen, en påstand, der
dementeres eftertrykkeligt af de følgen
de siders behandling af den dansk-nederlandsk-hanseatiske konflikt 1441.
Englands handel på Østersøen behand
lede Michael Postan allerede i 1933,
medens Bent Jørgensen tog sig af kon
flikten selv i 1966.
Andetbindet indledes med en lang
udredning af den udenrigspolitiske si
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tuation efter Frederik I’s død 1533; hen
sigten får man først senere, da Grevefej
dens politiske kaos kædes sammen med
det sø- og landmilitære forløb, som her
endda koordineres i samarbejde med
Gustav Vasa og Albrecht af Brandenburg-Preussen. Den gamle strid om,
hvorvidt Peder Skram eller den svenske
øverstkommandrende, Måns Svensson
Some, har æren af sejren i Sydhavet, af
gøres salomonisk: Den første havde den
militære ekspertise, den sidste fungere
de som den mistroiske Gustav Vasas po
litiske kontrollant (s. 30-34). Men selv
om svenskekongen officielt lykønskede
begge herrer, fik Some pålæg om ikke
at åbenbare majestætens mistro, hver
ken i drukken eller - måske sjældnere?
- ædru tilstand.
At Jørgen Barfod ofrer en sjettedel af
bogen på Grevefejden - en fjortendedel
af perioden - tilgiver man ham gerne,
fordi kildematerialet her gør det muligt
at følge det politiske og militære forløb
i samspil og vekselvirkning på klods
hold. Men den militære og finansielle
afvikling af krigen blev - som altid dens vanskeligste og sejeste fase; ifølge
Johan (ikke Johannes) Grundtvigs næppe udtømmende - beregninger ko
stede operationerne 1533-36 henholds
vis 235.400, 355.300 og 433.300 rhin
ske gylden, i alt altså lidt over en mil
lion rhinske gylden, hvoraf kun de
32.500, dvs. 3%, gik til flåden, velsag
tens til lønninger og proviantering (s. 62
f.), men andre beløb kan være bogført
under andre poster.
Til sammenligning kostede Holmen
fem år i 1550’erne Københavns len
44.200 daler årligt (under det ny styres
genopbygning af flåden), kun lidt min
dre end under krigen. For årene 155963 har Johan Grundtvig beregnet Rente
kammerets udgifter til 18.800 daler
årligt, under Syvårskrigen 52.400 daler
- næsten tre gange fredsårenes - og
1570-88 29.000 daler, halvanden gang

Litteratumyt

162
førkrigstidens, men også det varige ni
veau indtil Kalmarkrigen, der for årene
1610-24 bragte beløbet op på 37.000
daler årligt. To ting kan man mærke sig:
For det første, at Syvårskrigen kostede
rentemestrene 22% mere end Kalmar
krigen, og for det andet, at der var et va
rigt stigende udgiftsniveau efter 1570.
Og begge dele bliver naturligvis ho
vedtemaer i Jørgen Barfods redegørelse
for perioden 1536-88. Ligesom genrejs
ningen af retssikkerheden til lands, der
lå den ny regering meget på sinde, måt
te farvandene renses for sørøvere - det
tog Christoffer Trundsen og Christoffer
Huitfeld sig af - og farvandene måtte
sikres ved patruljering, sømærker og
fyr, hvortil kom to sæt »skibsartikler«
(1536 og 1543) samt Frederik IPs søret
1561 (s. 54ff., 8Iff., 154f. og kapitel 9).
Dernæst medførte erhvervelsen af
Øsel og situationen i Østersøen, at mag
ten over både dette og de danske farvan
de - Østersøherredømmet kalder Barfod
det - måtte blive kardinalpunkter, sym
bolsk markeret ved Peder Munks ud
nævnelse til rigsadmiral 1576. Hvorfra
pengene kom, kan vi kun gisne om bortset fra Øresundstolden - men det vil
være nærliggende at antage, at de mid
ler, der blev frigjort ved lensreformerne,
blandt andet har medgået til disse for
mål, den bevidste flådeoprustning.

Et par år forinden - 1574 - havde
man påbegyndt reorganisationen af den
adelige rostjeneste (ved en mønstring),
fordi hertug Adolf af Gottorp raslede
med sabelen. I alle taksationer fra
1587/88 - atter under en international
krise - til 1624 optræder adelige, som
»tjener hans majestæt til søs«; det bety
der ikke - som hidtil antaget - at deres
godsmængde forbliver ukendt, men at
smågodsejere tjente som søofficerer
personligt, formentlig et levn fra mid
delalderen. Begge dele hører således
med til billedet af sømagtens konsoli
dering, ligesom endelig professionali
seringen medførte, at rigsmarsk- og
rigsadmiralembedet ikke blev forenet
på ny efter 1596; for den aldrende Pe
der Munk blev posten snarest en sine
cure.
Presseanmelderne af Barfods arbej
der har besværet sig over manglende re
degørelser for mandskabets materielle
og retlige vilkår, som naturligvis er vig
tige; her syner disse forhold ikke meget,
men en stor del af skylden ligger i kilde
materialet. Barfod har lagt hovedvæg
ten på det politiske og militære forløb
og på den tekniske udvikling; og resul
taterne - især i andetbindet - forekom
mer anmelderen velunderbyggede og
overbevisende.
E. Ladewig Petersen

TID
Poul Lindegård Hjorth og Marita Akhøj
Nielsen - under medvirken af Inge
lise Nielsen (udg.): Leonora Christi
nas Jammers Minde. En diplomata
risk udgave. (C.A. Reitzels Forlag,
1998). 78 + 286 s., 450 kr.

Om Leonora Christina, grevinde af

Slesvig, gift med Corfitz Ulfeldt, er me
ningerne fortsat delte. Men næppe no
gen er i tvivl om, at hendes fæng
selskrønike »Jammers Minde« er en ju
vel i dansk barokprosa. En diplomata
risk udgave må derfor hilses velkom
men, og da især når den hviler i så kyn
dige hænder, som her er tilfældet. Lin-
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degård Hjorths indledning opridser ma
nuskriptets skæbne i de eksilerede Ulfeldters eje, indtil en efterkommer, grev
Johann Nepomuk Waldstein-Wartenberg, opnåede kontakt til den danske ge
sandt C.F. Falbe, der 1868 fik indlånt
manuskriptet til Danmark, hvor ægthe
den bekræftedes. Derpå udsendte den
unge, da ret uprøvede Birket Smith
utrolig hurtigt sin første udgave af vær
ket (1869), som snart måtte genoptryk
kes, hvad der gav mulighed for fortsatte
rettelser (i 3. udgave 1885 således i iagt
tagelser om de forskellige faser i tek
stens tilblivelse).
Efter Første Verdenskrig blev Otto
Andrup 1920 i stand til at erhverve ma
nuskriptet for Frederiksborg Museum.
Hans første tekst (1926) var nok tænkt
som »folkebog« (med en konservativ
normalisering a la »et guldalder
dansk«), men til gengæld udsendte han i
1931 et facsimiletryk (bekostet af den
fortjenstfulde apoteker Sibbernsen).
Endelig udsendte Brøndum-Nielsen
(også i 1926) sin udgave, givet også
tænkt som »folkebog« (den kom på det
dengang kendte Martins Forlag), som
her behandles respektfuldt-kritisk, især
med henblik på sine ret uigennemskue
lige editionsprincipper, en udgave, som
selveste Sprog- og Litteraturselskabet
1949 genudsendte sammen med den af
Bøggild-Andersen oversatte (franske)
selvbiografi med flere relevante akt
stykker, også snart udsolgt og genop
trykt.
Er der således ikke mangel på udga
ver og udgivelsesprincipper (eller man
gel på samme), er det først nu, at der i
300-året for den berømte dames død
kommer en tekstkritisk edition udgivet
efter alle kunstens regler, og dette for
klarer det typografisk lidet skønne prin
cip at lade editionens paginering følge
originalmanuskriptets og det helt ned i
linieskift - altsammen ledsaget af det
heldigvis obligatoriske tekstkritiske no
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teapparat (såvel med forfatterens egne
rettelser og tilføjelser som udgivernes
egne, moderate, rettelsesforslag, især
ved vitterlige fejlskrivninger).
Derpå tager Marita Akhøj Nielsen fat
på manuskriptets ydre form med hjælp
fra konservator Ingelise Nielsen med
hensyn til papirets vidnesbyrd, og det
fremgår her, at Andrup var på rette spor,
når han hævdede, at der var tale om
Amsterdampapir. Det viser sig ganske
vist at være møller i Sydvest-Frankrig,
hvis papir dog netop produceredes for
hollandske købmænd (således en Abra
ham Jansen, hvis initialer hyppigt op
træder).
Igen tyder papir, læg, blæk m.m. på,
at bogens første del er skrevet i selve
Blåtårn 1674, medens fortsættelsen, el
ler måske snarere redaktionen af resten,
må stamme fra tiden efter løsladelsen i
1685.
Til slut redegør Lindegård Hjorth in
struktivt for de her valgte editionsprin
cipper, og efter disse 78 sider (pagineret
med romertal) følger tekstens 256 sider
efterfulgt af et antal løse sedler, læg
m.v., der ofte er svære at placere.
Man imødeser med spænding det lo
vede andetbind, der ud over tekst- og re
alkommentar også vil indeholde en ræk
ke relevante aktstykker. Men ikke blot
manuskripter har deres skæbne, det
gælder også editioner. Næsten umiddel
bart efter denne fornemme udgaves fær
diggørelse har vi mistet en af dens ho
vedkræfter, Poul Lindegård Hjorth, et
tab, der ikke vil være let at erstatte.
Troels Dahlerup

Ole Degn (udg.): Kancelliets Brevbøger
1651 vedrørende Danmarks indre
forhold i uddrag. (Rigsarkivet,
1996). 486 s., 375 kr.
Udgivelsen af Kancelliets Brevbøger
1651 repræsenterer både kontinuitet og
fornyelse. Kontinuiteten viser sig ikke
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mindst ved, at 1651 er et mærkeår, idet
C.F. Brickas første bind af brevbøgerne
omhandlede 1551, men også i udgivel
sens hovedprincip, regestformen. Arki
var Ole Degn repræsenterer samtidig
fornyelsen; han er den syvende udgiver,
siden kildeudgaven blev påbegyndt i
1885, og den første, der fuldt ud har ud
nyttet edb-teknikken. Til gavn for bru
gerne har det givet et dobbelt så fyldigt
personregister, hvor nu også bønderne
har fundet optagelse. Udgaven er forsy
net med en forkortelsesliste, et person-,
sted- og sagregister. Endvidere findes
en ordforklaringsliste for årene 164651, hvor udgiveren beskedent bemær
ker, at udvælgelsen af ord beror på et
skøn, som sikkert let kan anfægtes. Ge
nerelt synes ikke meget at kunne anfæg
tes, idet der er tale om en særdeles grun
dig og dygtigt gennemført kildeudgivel
se.
Som tidligere bind afspejler også det
te såvel nogle større begivenheder som
en lang række samfundsmæssige for
hold. Af større begivenheder kan næv
nes Corfitz Ulfeldts flugt og Dina-sagen. Men også diverse strukturændrin
ger skimtes. Når Henrik Müller i 1651
udnævnes til generaltoldforvalter, af
spejler det ikke-adeliges nye karriere
muligheder samt administrationsappa
ratets centralisering og vækst. Centrali
seringen understreges også af, at hver
lensmand i sit len skulle udnævne en
mand, der skulle kontrollere overhol
delsen af »luksuslovene«.
Luksuslovenes regulering af hver
stands - i 1651 adelens - forbrug til
klædedragt og gæstebud i forbindelse
med barsler, bryllupper og begravelser
tjente flere formål såsom statsfinansiel
le (merkantilistiske), religiøst-etiske
samt stændergraduerende. Begrundel
serne for udstedelsen af forordningen er
interessante. Dels fremgår det, at den
mere intensive lovgivning mod overflø
digheden begyndte i midten af 1500-tal-
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let, idet det i 1651-forordningen næv
nes, at de sidste 100 års lovgivning ikke
var blevet efterlevet. Dels fremgår det,
at adelen selv har ønsket et indgreb mod
et overforbrug, som de lavere stænder
søgte at efterligne - til skade for dem
selv og for landets velstand. Bag denne
detaljerede lovgivning, hvis overholdel
se forudsatte såvel et vidtforgrenet som
et centraliseret kontrolapparat, lå for
mentlig mindrebemidlede adelsmænds
følelse både af en social tvang fra mere
velstillede standsfæller og af en social
trussel fra ikke-adelige. Luksuslovgiv
ningen var et symptom på standssam
fundets reelle erosion.
Adelen søgte også i anden lovgivning
at afgrænse sig fra understænderne.
Kancelliets Brevbøger fra 1651 rummer
korrespondance, der indskærpede tidli
gere forbud mod, at menigmand færde
des på mark eller i skov med lange rør
(ildvåben). Hele denne lovgivning blev
begrundet med faren for ulykker, krimi
nalitet og - ikke mindst - beskyttelse af
dyrevildtet. Medens adelen sikkert også
har set en sikkerhedsrisiko ved en al
mue, der var bevæbnet med ildvåben,
synes kongemagten især at beskytte
sine vildtbaner. I denne beskyttelse af
jagtinteresserne vendte monarken sig
også mod adelen.
Hoffet var i stigende grad blevet om
drejningspunktet for social status, og
luksuslovene havde tillige til formål at
adskille kongen og hoffet fra adelen.
Tjeneste ved hoffet rummede rige kar
riere- og mobilitetsmuligheder. I 1651
træffer vi i brevbøgerne kammerjunker
ne Niels Banner og Hugo Lützow; sidst
nævnte blev i 1651 naturaliseret, og
Niels Banner fik dette år Jungshoved
len. Ligeledes i 1651 holdt kongen hans
bryllup, hvortil der blev indbudt en
større skare gæster. Gennem iøjnefal
dende luksus distancerede kongemag
ten sig socialt fra stænderne, inklusive
adelen; men kongen bidrog samtidig til
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at kaste glans over adeliges - og ikke
blot hoftjeneres - bryllupper. Man har
ikke tidligere hæftet sig synderligt ved,
at kongen i mange tilfælde - med eller
uden betaling - leverede dyrevildt til
adelsbryllupper. De kommende bind af
Kancelliets Brevbøger vil rumme talri
ge oplysninger om disse leverancer, der
på en måde opsummerer luksuslovgiv
ningens stændergraduerede forbrug, di
stancen mellem kongemagt og adel,
lovgivningens begrænsninger i jagten
på ædelvildt samt hoffets stigende be
tydning. På mange måder kaster Kan
celliets Brevbøger således lys over de
strukturproblemer, der prægede det dan
ske samfund i 1651.
Leon Jespersen
Margit Mogensen og Niels W. Bruun:
Førslevdegnens optegnelser. Opteg
nelsesbog for degnen Anders Jensen
Kier 1667-1693. (Landbohistorisk
Selskab, 1998). 208 s., 168 kr.

Denne udgivelse ligger i forlængelse af
den række af bondedagbøger, som
Landbohistorisk Selskab har udgivet
gennem årene, selv om forfatteren her
ikke er en egentlig bonde, men en degn.
Optegnelsesbogen har et meget blan
det indhold. Degnen har tilsyneladende
forholdsvis systematisk noteret udsæd
og høst, væsentlige køb og salg samt en
række pengeudlån, han foretog. Mellem
disse økonomiske optegnelser er der
små bibelcitater, ordsprog, salmevers,
bønner, stumper af latinske tekster og
lignende samt en række afskrifter af
bispe- og kongebreve. Alt i alt får læse
ren hermed indblik i flere sider af deg
nens virke: som landmand, handels
mand og pengeudlåner, som en kirkens
mand og som kongens embedsmand.
Bogen er forsynet med en længere
indledning af Margit Mogensen, der in
troducerer til de forskellige sider af dag
bogen og giver de ydre oplysninger,
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man i øvrigt har om degnen. Hun fast
slår, at degnen var økonomisk virksom,
og nævner, at han med forsigtighed kan
karakteriseres som farmer. Der er dog
ikke meget, der tyder på, at degnen har
set sig som en slags bonde. Hans slægt
og omgang var i høj grad andre gejstli
ge, og det var måske mere frugtbart at
sammenligne degnen med disse. Præ
ster og degne, der var økonomisk entre
prenante, var ikke ualmindelige.
Som kildeudgave virker bogen sær
deles solid. Udgivelsen omfatter hele
teksten bortset fra kongelige forordnin
ger, der er trykt andetsteds, og en række
Cicero-taler. De latinske dele af teksten
bringes dels i oversættelse i den løbende
tekst, dels på originalsprog i et tillæg.
Nyttige noter forklarer, hvor mange ci
tater er fra. Bogen er forsynet med regi
stre. Samtidig er det en nydelig bog, i
pænt bind og rigt illustreret, blandt an
det med kort over ikke blot Førslev,
men også flere andre byer og landsbyer,
som degnen havde forbindelser til.
Carsten Porskrog Rasmussen

Michael Bregnsbo: Folk skriver til kon
gen. Supplikkerne og deres funktion
i den dansk-norske enevælde i 1700tallet. (Selskabet for Udgivelse af
Kilder til Dansk Historie, 1997). 343
s., 200 kr.
Michael Bregnsbos bog om supplikker
ne og deres funktion i den dansk-norske
enevælde i 1700-tallet er et studie i ene
vældens politiske kultur, enevælden
som politisk og administrativt system,
og undersåtternes mulighed for at kom
me i dialog med dette system.
Bogen præsenterer en kildegruppe,
som hidtil har været relativt ubenyttet i
dansk historieforskning: supplikkerne.
Supplikker er bøn- eller klageskrifter
fra undersåtterne til kongen. Bogens
mål er dobbelt: Ud over at foretage en
undersøgelse af den politiske kultur

166
med udgangspunkt i supplikkerne øn
sker den at præsentere kildematerialet
og de muligheder, det rummer for yder
ligere undersøgelser.
De indledende afsnit ridser den sam
fundsmæssige og politiske kontekst for
supplikkerne op, og deres overordnede
funktion som kommunikationsled mel
lem befolkning og absolutistisk fyrste
præsenteres. Bogens tema, den politiske
kultur, defineres som normer og mulig
heder i forbindelse med samspillet mel
lem undersåt og statsmagt. Supplikinstitutionen præsenteres således grundigt,
læseren får en god forståelse for den
funktion, supplikkerne besad, men det
er en lang indledning, der fylder næsten
den første tredjedel af bogen. Desuden
er fremstillingen i disse indledende af
snit præget af en række gentagelser og
typografiske fejl, som burde være rettet
ved en korrekturlæsning, et forhold der
kan undre, da dette står i kraftigt mod
sætningsforhold til den grad af gennembearbejdning, der præger resten af
fremstillingen.
Bogen bygger på et udvalgt materiale
af supplikker, da det samlede kildema
teriale er for omfattende til at kunne
dækkes ved en enkelt undersøgelse. Mi
chael Bregsbo har udvalgt syv år, hvert
20. gennem århundredet med to tilføjel
ser, et krigsår i århundredets begyndelse
og et i slutningen af århundredet, hvor
mængden af supplikker er blevet kraf
tigt forøget. Inden for disse udvalgte år
foretages en yderligere udvælgelse af
20% af sagerne, hvilket forekommer
mindre meningsfyldt. De udvalgte sager
er lagt ind i en database, et tidskræven
de arbejde, men spørgsmålet er, om den
efterfølgende brug af supplikkerne nød
vendiggør, at de ligger i deres fulde
længde på en database, eller om forfat
teren ikke ved en mindre omfattende
bearbejdning af kildematerialet kunne
have dækket de udvalgte år fuldt ud.
Den første del af selve undersøgelsen
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bygger på en kvantitativ brug af supplikmaterialet, der skal kortlægge,
hvem der supplikerede, hvilke typer af
supplikker det drejede sig om, og hvor
dan det overordnede svarmønster var.
Undersøgelsen viser, at der er en grad
vis stigning i antallet af supplikker frem
til 1780’eme, hvorefter stigningen ud
vikler sig kraftigt indtil ændringer i supplikinstitutionen i 1800, der danner det
naturlige afslutningspunkt for undersø
gelsen. Denne udvikling forklares med,
at statsmagten udvidede sit virkefelt til
flere områder af samfundslivet, og at
befolkningen i stigende omfang be
gyndte at opfatte staten som et service
organ. Sagernes fordeling på typer vi
ser, at supplikker angående erhverv, for
sørgelse og retsforhold taber terræn,
mens supplikker omhandlende familie
retlige- og kirkeretlige forhold er i kraf
tig vækst i de sidste årtier. Antallet af
ansøgninger om straffenedsættelse er
faldende, og generelt viser århundredet
en forskydning fra nådessupplikker til
rets-, jurists- og forvaltningssupplikker.
En overordnet tendens er, at embedsmænd og institutioner står for de sup
plikker, som indeholder forslag, fore
spørgsler og administrative skrivelser,
mens bønderne og almuens supplikker
koncentrerer sig om retsforhold, er
hvervs- og forsørgelsesprivilegier, straf
fenedsættelse og i stigende grad fami
lieretslige forhold.
Godsejerne supplikerer som hovedre
gel kun sjældent, til gengæld kan det
måske overraske, at der blandt suppli
kanterne findes en del kvinder, især i for
bindelse med familieretslige anliggen
der. I denne del af undersøgelsen kunne
forfatteren have dækket et større kilde
materiale, de udvalgte år fuldt ud, ved i
databasen kun at indføre de oplysninger,
som trækkes ud til statstik. De kvantitati
ve undersøgelser underbygges af en ræk
ke meget overskuelige tabeller, både i
selve teksten og som bilag bag i bogen.
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Anden halvdel af undersøgelsen byg
ger på en kvalitativ brug af supplikkerne. Det er lidt uklart, hvilke udvælgel
seskriterier der er anvendt i forhold til
de supplikker, som her genfortælles,
bortset fra at de dækker de områder,
som forfatteren ønsker at berøre, en ud
vælgelse der ikke absolut nødvendiggør
den store database, da langt fra alle de
her indtastede supplikker anvendes i un
dersøgelsen.
Den kvalitative undersøgelse be
handler de temaer, som befolkningen
supplikerede om, og peger dermed på,
hvilke områder af samfundslivet stats
magten var involveret i. Dette har
blandt andet været retsforhold, et områ
de der beskrives via det konkrete ind
hold i de udvalgte supplikker. Denne
fremstillingsform virker formidlings
mæssigt godt, og den bibringer læseren
et bredt kendskab til sagernes natur,
hvad enten det drejer sig om fattiges
ansøgning om fri retshjælp, sager om
familieforhold, adkomstforhold, lejeog lønforhold, æressager, sager om
værn mod overgreb eller bønders klager
over godsejere.
Der tegnes et omfattende billede af
de typer af sager, som det danske rets
samfund beskæftigede sig med, og den
måde, hvorpå myndighederne forholdt
sig hertil i løbet af århundredet. Der pe
ges blandt andet på, at fæstebøndernes
forhold ændrede sig i slutningen af
århundredet, hvor myndighederne om
kring landboreformerne udviste en langt
mere bondevenlig politik end tidligere i
sager, hvor fæstebønder klagede over
overgreb og urimelig behandling fra
godsejerside. Ved en mere emnespecifik
undersøgelse af supplikkernes indhold
vil det være oplagt at inddrage den
uenighed mellem befolkningens og
statsmagtens opfattelse af forholdene,
som supplikkerne kunne pege på.
Det overblik, som denne gengivelse
af sagstyperne bibringer læseren, er

167
guld værd i forhold til de yderligere un
dersøgelser, som bogen lægger op til. Et
overblik, der udbygges inden for de
øvrige temaer, som bogen behandler i
sin kvalitative undersøgelse. I korte
overskrifter drejer det sig om erhvervsog forsørgelsesmæssige privilegier,
hvor der gives et indblik i betingelserne
for erhvervslivet via skrivelserne fra
borger til myndighed, skifterets- og
myndighedssager samt testamenter, en
kategori, hvor udviklingen viser en ge
nerel velstandsstigning i slutningen af
perioden, med et voksende antal bønder
og almuefolk, der søger kongelig kon
firmation af testamenter. Ansøgninger
ne om straffenedsættelse viser en mar
kant udvikling i holdningen til straf og
straffens formål generelt, blandt andet
argumenterer en supplikant for nedsæt
telse af sin straf, fordi straf burde være
forbedrende og ikke ødelæggende.
Bogen erindrer løbende om sin ka
rakter af at være den første kortlægning
over, hvad dette kildemateriale kan bru
ges til, og det kunne efterfølgende være
meget interessant at se dens undersøgel
ser udbygget med emnebaserede under
søgelser, hvor også andet kildemateriale
kunne inddrages og sættes i relation til
supplikkerne, f.eks. de forordninger, der
gives inden for det pågældende område.
Sammenfattende viser undersøgelsen
en udvikling i det danske samfund, der
er stærkt præget af en kraftig økono
misk og befolkningsmæssig stigning i
anden halvdel af 1700-tallet, samt en
øget involvering fra statens side i flere
aspekter af samfundslivet. Undersøgel
sen søger svar på, hvad befolkningen
supplikerede om, og hvilke svar de fik. I
bestræbelserne på at svare på dette
spørgsmål er der nok en tendens til, at
forfatteren har redegjort for de enkelte
sagstyper, men har mistet perspektivet
og har begrænset sig til at pege på, hvad
kildetypen kan bruges til ved senere un
dersøgelser. Supplikkernes funktion op-
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summeres som en informationskanal til
styret, en legal kommunikationskanal
for undersåtterne, der samtidig legiti
merede styret lokalt, en indtægtskilde
for staten og endelig en befæstelse af
kongens enevoldsmagt. Supplikkerne
var i sidste ende et led i statsdannelses
processen.
I bogens slutning er en række supplikker gengivet ordret, hvilket giver et
godt indtryk af kildematerialets brugs
værdi. De afslører, at supplikkerne ge
nerelt fortæller gode historier om almin
delige menneskers liv og samfundsfor
hold, hvilket gør dem til et inspirerende
kildemateriale. Derfor kan man kun
støtte de tanker, som Selskabet for Ud

givelse af Kilder til Dansk Historie gør
sig i indledningen om at gøre supplik
kerne tilgængelige på cd-rom - det ville
være en kæmpe gevinst for det fremtidi
ge arbejde med den danske enevældes
historie.
Indtil da udgør Michael Bregnsbos
bog en grundig og nødvendig indføring
i både supplikinstitutionen som politisk
instans og i supplikmaterialet som hi
storisk kildemateriale, og derved lægger
den op til en lang række kommende un
dersøgelser. Desuden er bogen en ge
vinst ved sin grundige gennemgang af
kancelliets arbejdsgange inden for dette
område.
Nina Koefoed

DET 19. ÅRHUNDREDE
Anne Scott Sørensen (red.): Nordisk
salonkultur. Et studie i nordiske
skønånder og salonmiljøer 17801850. (Odense Universitetsforlag,
1998). 493 s., 350 kr.
Salonen havde omkring år 1800 sin
storhedstid som borgerskabets og ari
stokratiets kulturelle samlingspunkt,
men i nordisk regi har salonen ikke før
nu været genstand for en samlet frem
stilling. Med Nordisk salonkultur er der
nu gjort et forsøg på at råde bod på den
ne mangel. Bogen er nemlig ikke blot
»et studie«, som undertitlen angiver,
men rummer ikke færre end 21 bidrag
af 11 nordiske, kvindelige forskere fra
litteratur-, sprog- og musikvidenskab og
(ide)historie. Forfatterne er overbeviste
om, at bogen vil åbne for megen ny
forskning (s. 14), og på trods af dets
omfang åbenbarer dette pionerværk da
også behovet for fortsatte studier.
Karen Klitgaard Povlsen, der er lek

tor ved CEKVINA og Institut for Infor
mations- og medievidenskab ved Aar
hus Universitet, indleder med en for
træffelig introduktion til den litterære
salons teori og historie. Salonen kulmi
nerede i 1600- og 1700-tallet i Frankrig
og omkring år 1800 i Tyskland og i Nor
den. Begrebet salon betegner især en
selskabelig forsamling, som overklas
sens kvinder arrangerede i deres hjem.
Disse salonværtinder satte dagsordenen
for diskussion og underholdning blandt
gæsterne, der oftest var mandlige kunst
nere og litterater (s. 19).
De kendteste danske salonværtinder
var Charlotte Schimmelmann (17571816), der om vinteren holdt prægtige
salonaftener i Det Schimmelmannske
Palæ i Bredgade og om sommeren på
landstedet Sølyst ved Klampenborg,
Friederike Brun (1765-1835), der fra ca.
1800 holdt salon både i hjemmet i
København og på landstedet Sophienholm ved Bagsværd Sø, og selvfølgelig
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Kamma Rahbek (1775-1829) i Bakke
huset. Desuden nævnes flere salonvært
inder i Holsten, måske lidt perifert i nor
disk sammenhæng, men de tilhørte alle
den
schimmelmannske-reventlowske
familiekreds. I København synes salon
kulturen at have begrænset sig til de tre
nævnte, og man får derfor det indtryk,
at salonkulturen i Danmark var et sær
deles begrænset fænomen, ligesom det
også synes at have været tilfældet med
salonmiljøerne i Stockholm, Uppsala,
Kristiania og Helsingfors.
Salonens livsnerve var den tvangfrie
samtale. Underholdningen vekslede ef
ter værtindens interesser og gæsternes
talenter. Den kunne bestå af foredrag
om især litterære og æstetiske emner,
recitationer, lejlighedspoesi, improvisa
tioner (f.eks. muntre selskabslege), san
ge, skuespilopførelser, musikalske soi
réer enten som planlagte koncerter eller
spontane musikalske indslag - altsam
men evt. i forbindelse med et trakte
ment, souper og bal. Det kulturelle ind
hold kunne være særdeles overvælden
de. Friederike Brun måtte ligesom sin
nære veninde, den berømte franske for
fatter Madame de Stael, bruge opium
for at klare »de eksalterede salonaftener«! (s. 201).
Forfatternes synspunkter er nogen
lunde klare. Salonen opstod og virkede
som en ramme for mødet mellem nye so
ciale klasser og grupperinger fra hof,
adel og borgerstand i brydningstiden,
indtil borgerskabet havde opnået dets
kulturelle og politiske hegemoni. I salo
nen, der som regel var kosmopolitisk,
kunne aristokratiet og borgerskabet om
gås hinanden. For kvinderne var salonen
tillige en mulighed for at markere sig
samfundsmæssigt i bufferzonen mellem
de tre sfærer: det intime, det private og
det offentlige. Kvinderne havde ikke ad
gang til det fremspirende offentlige liv klubber, foreninger, læseselskaber og lo
ger - og salonen var derfor deres mulig
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hed for ageren i kulturlivet - da det fore
gik hos dem selv. Samtidig var salonen
det eneste kulturelle centrum åbent for
begge køn på tværs af sociale skel. For
nogle af salonværtinderne blev salonen
tilmed et afsæt for en professionel for
fatter- eller kunstnerkarriere.
Lige så besnærende disse konklusio
ner lyder, lige så diskutable forekom
mer de at være. I bogen er værtinderne
for det første i fokus. Det sker på be
kostning af salongæsterne, der kun
nævnes sporadisk, og netop i en antolo
gi som denne må man forvente en grun
dig analyse af salongæsterne og deres
sociale positioner - og herunder køn.
Det gælder ikke mindst, hvis påstanden
om, at salonen fungerede som et møde
sted for begge køn på tværs af sociale
skel, skal virke overbevisende. Vi bliver
f.eks. afspist med en oplysning om, at
Charlotte Schimmelmann »samlede
adel, storfinans og embedsstand, men
også diplomater, lærde og kunstnere fra
hele Europa« (s. 78) - og senere »en
mindre skare, som stadig godt kunne
være mere end hundrede, blandt slægt,
venner og særlig indbudte gæster« (s.
79). Tilsvarende flygtige bemærkninger
findes om gæsterne hos Friederike
Brun, men ikke i bidraget om Kamma
Rahbek, der i stedet drukner i en uved
kommende optagethed af fru Rahbeks
blomstersysler. Når spørgsmålet om sa
longæsterne simpelthen må stilles, er
det ikke blot, fordi salonen netop kun
var et fænomen for datidens high-society
- og de kunstnere, salonværtinderne øn
skede at underholde sig med - men for
di spørgsmålet også får betydning for en
vurdering af, hvilken virkning salonen
fik for det kraftigt spirende offentlige
politiske liv, der jo netop fandt sted i
den periode, som bogen omfatter. Kron
prins Christian (VIII) blev den »sidste
stamgæst« i Friederike Bruns salon,
hedder det (s. 205), hvilket antyder, at i
hvert fald denne salon var en samfunds-
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bevarende bastion, ligesom også Char
lotte Schimmelmanns salon var det. I
afslutningen hedder det, at salonværtin
derne har »udøvet en direkte indflydelse
på en række personer med formel eller
uformel magt i form af position og sta
tus« (s. 473), men denne udmærkede
problemstilling har man i øvrigt valgt at
lade uberørt i bogens bidrag. Inspiration
er der ellers nok af. Velkendt er det
f.eks., at salonværtindernes »ukronede
dronning«, den franske forfatter Ma
dame de Staél, i sin salon i Paris samle
de en del politikere, der alle var fjender
af Napoleon, hvorfor hun i 1803 blev
forvist fra byen. De franske salon vært
inder blev spredt i Europa på flugt fra
guillotinen, oplyses det (s. 27), men
vedrørende de danske saloner be
grænser dette tema sig til en kort beskri
velse af det politiske element i Charlot
te Schimmelmanns salon (s. 80f.).
Ligesom altså en vurdering af salo
nernes betydning hindres af dels fra
været af en analyse af salongæsterne,
dels forfatternes manglende politiske
interesse, hindres en sådan vurdering
også af manglende oplysninger om sa
lonkulturens udbredelse. Hvor mange
saloner var der f.eks. i København? I af
slutningen nævnes det, at salonen var
koncentreret omkring København og
Stockholm, »med de mange fortrinsvis
litterære saloner i den første og de musi
kalske i den sidste« (s. 472). Men som
nævnt omtales der kun tre saloner i
København! Som et minimum - selv i
en antologi, der fremstår som et pioner
værk - måtte man dog have forventet et
overblik over salonernes antal og udbre
delse. Dette har i det mindste betydning
for spørgsmålet om kvindernes delta
gelse i det offentlige kulturliv. Vagn
Wåhlin har påvist, at omkring 30-40%
af de mænd, der i perioden 1775-1800
kunne komme på tale som medlemmer
af de ca. 30 københavnske klubber, rent
faktisk også var det, og Wåhlin ser der
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for klubberne som en betydelig sociopolitisk faktor (i Flemming Mikkelsen
(red.): Protest og oprør, 1986, s. 111 f.).
Hvis salonkulturen fortjener at blive
genstand for yderligere studier - og det
gør den afgjort - forekommer det helt
uomgængeligt, at afsættet bliver taget i
forskning, der på tilsvarende måde som
Wåhlins påvisning tilvejebringer hel ba
sal grundviden til belysning af saloner
ne som en socio-politisk faktor.
Jens Morten Jessen

Bente Scavenius (red.): Guldalderhisto
rier. 20 nærbilleder af perioden
1800-1850. 2. udgave. (Gyldendal,
1998). 200 s., 248 kr.

At lede efter nytolkninger af dansk
guldalder i denne bog er både frugtesløst og unfair mod intentionen bag den.
Den er skrevet af 19 akademikere på be
stilling af den københavnske guldalder
festival, målgruppen er et dannet kunst
og historieinteresseret publikum, gen
ren følgelig populærvidenskabelig. Bo
gen skulle honorere guldalderfestiva
lens ønske om at »udgive en bog som i
kalejdoskopisk form kunne give et le
vende billede af tiden i første halvdel af
det 19. århundrede, den periode, der se
nere er blevet kaldt den danske Guldal
der«, som festivalformand Marianne
Saabye skriver det i forordet (s. 6).
Og kalejdoskopisk er det blevet, ikke
mindst i den forstand, at selve instru
mentet har afgrænset periodens historie
til det københavnske dannelsesborger
skab, hvorved langt de fleste bidrag
kommer til at bestå af de samme »farve
de glasstumper«, der gennemlyses i va
riationer uden forandring af optik. Det
er således en fundamental mangel ved
bogen, at den ikke eksplicit afgrænser
guldalderen som det københavnske og
borgerlige fænomen den var eller sætter
den ind i »tiden«, i en større samfunds
mæssig sammenhæng. Ved at undlade
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dette fremstår et yderst traditionelt
glansbillede af guldalderharmonien, det
særlige udtryk for dansk national identi
tet øg genialitet omsat i kunst og kultur,
som det der karakteriserer »tiden«.
Hvad det samfundsmæssige angår,
står Claus Bjørn for den generelle histo
riske introduktion, der, ud over hvad
man fristes til at kalde almindeligheder,
alene betegner det danske samfund som
et landbrugssamfund og et standssam
fund, der i national henseende havde en
homogen befolkning, fordi der ingen
nævneværdig indvandring fandt sted.
Hvad disse ting så betyder for periodens
historie eller for en forståelse af guldal
deren som fænomen, lades uomtalt.
Hvad angår helstaten, nævnes det kun,
at helstaten efter 1814 var præget af la
tente spændinger mellem danske og ty
ske, idet tabet af Norge ødelagde en ek
sisterende balance. Hvad disse ting så
betyder for periodens historie eller for
en forståelse af guldalderen som fæno
men, lades igen uomtalt. De indre øko
nomiske, sociale og kulturelle »ubalan
cer« i det danske samfund inddrages
ikke til at perspektivere og afgrænse
guldalderfænomenet, der på denne led
fremstår som nationalt. Men det var jo
ikke kun spændinger mellem dansk og
tysk, der karakteriserede den politiske
og kulturelle udvikling i perioden, lige
så lidt som det danske samfunds natio
nale homogenitet. Kultur og social or
den i det danske kongerige i perioden
var kendetegnet ved en række brudfla
der, f.eks. mellem den harmoniske, dan
nede og kunstinteresserede borgerkultur
og byernes fattige, mellem København
og provinsen, mellem by og land. Dette
kunne og burde være formidlet videre,
og Claus Bjørn kunne sagtens have
gjort det, men han gør det altså ikke.
I stedet fremstår det traditionelle bil
lede af guldalderharmonien uanfægtet
som perioden, hvor danskerne blev de
res nationale identitet bevidst. »I takt
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med at riget var blevet mindre ved tabet
af Norge, steg den nationale følelse.
Danskerne blev sig deres heroiske fortid
bevidst«, som det hedder hos Bente
Scavenius side 8. Lignende bemærknin
ger om det nationale ved guldalderen
findes andre steder, f.eks. om den nordi
ske tone i litteraturen (s. 31 f) og i mu
sikken (s. 134). Hos Jørgen I. Jensen får
vi intet mindre end en dansk mentalitet
grundlagt her, hvor det om Kierkegaard
og Grundtvig hedder: »Men den stærke
impuls fra dem begge har fortsat med
usvækket intensitet og mødes i den dan
ske mentalitet som en afdæmpet, men
konstant uro mellem den enkeltes per
sonlige livsorientering og inspiration fra
den nationale sammenhæng - en uro,
der alligevel bevæger sig i forhold til et
uanskueligt ideal om en skrøbelig ba
lance, som mennesker i Danmark siden
hen har haft som et skjult orienterings
punkt« (s. 74).
Ikke alle når op på så høj stemt et leje
som Jørgen I. Jensen. De fleste bidrag
er små uskyldigheder hentet fra de lune
borgerstuer, fra tidens righoldige brev
vekslinger og memoirer. De fleste har
således valgt at løse formidlingsproble
matikken ved at levendegøre gennem
personer og personkarakteristikker. I
bestræbelsen på at fylde karakter på de
skildrede personligheder driver enkelte
deres indlevelses-hermeneutiske meto
de til det absurde (Wamberg og Winge).
Flere skriver personfikserede, ret per
spektivløse anekdoter (Hans Edvard
Nørregaard-Nielsen
om
Oehlenschläger, Ørsted og Fichte i København;
Ejnar Johansson om diverse kunstnere i
tidens København; Jørgen Hunsøe og
Esther Kielberg om tidens mediebaron
C.A. Reitzel; og Birte Johansen - med
en landsoldat som statist - om Bournonvilles interesse for krigsinvalider og
ballet), mens enkelte formår at beskrive
bredere strømninger og problemstillin
ger i tiden med de historiske personer
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som udgangspunkt (Joakim Garff om
Kierkegaard vs. det gejstlige establish
ment; Dan Ch. Christensen om H.C.
Ørsteds natursyn vs. parisernaturviden
skabens; Claus Bjørn om Christian 8.
vs. alle andre). De sidste har gjort et
godt formidlerjob her. Det samme kan
siges om Flemming Lundgreen-Nielsen, der - næppe overraskende - skriver
kompetent om Grundtvig og Danske
Samfund, som han har gjort det meget
mere udførligt andre steder. Mest per
spektivrigt er dog Hans Herteis bidrag
Vort eget Skotland, om opdagelsen af
Jylland i dansk litteratur og kunst, der
lader nogle af de »ubalancer«, som jeg
efterlyste ovenfor, komme til syne uden
dog at gå til bunds med dem. Den be
rører nemlig en af brudfladerne i sam
fundet og kulturen mellem provinsens
befolkning og hovedstadens elite, og
den afgrænser guldalderen til det elitære
københavnerfænomen, den var. Samti
dig viser den den decentralisering af lit
teratur og kunst, der i Danmark som i
Europa og USA tager sin begyndelse
omkring 1820 ved at optage den jævne
befolkning og de ydmyge steder, som
før var bandlyst i seriøs kunst. Gradvist
vinder disse indpas som tema i littera
tur, teater og billedkunst, samtidig med
at kulturen demokratiseres i takt med, at
hidtil tavse befolkningsgrupper erobrer
de kunstneriske udtryksmidler. Her
handler det især om Blicher og opdagel
sen af Jylland som en pendant til Ossian
og opdagelsen af Skotland, hvorfra
Blicher hentede sin inspiration. Men det
handler også om guldalderkunstens
æstetiske ideal, som det blev praktiseret
i den københavnske kulturelite, i teorien
det forædlede billede, i praksis det stili
serede og idealiserede, et ideal der også
omfattede omgangen med den eksotiske
provins Jylland.
Læser man ikke nyt, ser man til
gengæld nyt. For på ét punkt er publika
tionen helt uovertruffen. Det er den
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mest velillustrerede bog, denne anmel
der har set om perioden. Mange af bille
derne vil sikkert være bekendte, men
flere ikke. De mange illustrationer er
med til at give liv til bogens personer,
hvilket formidlingsmæssigt absolut tæl
ler på plussiden. Det understreger bo
gens populære tilsnit, et tilsnit der også
afspejles i teksternes sprog og tilgang,
der alt i alt - Hertel vel alene undtaget i urimelig grad understøtter billedernes
bevidste idealisering og harmonise
ringstrang!
Claus Møller Jørgensen

Claus Friisberg: Den danske vej fra ene
vælde til demokrati. Borger og bon
de i overgangsårene 1830 til 1848.
(Vestjysk Kulturforlag, 1998). 244
s., 275 kr.

Claus Friisberg, der er gymnasielektor i
Varde med et betydeligt forfatterskab
bag sig fortrinsvis om dansk politisk hi
storie, er søgt tilbage til det politiske sy
stems rødder. Den danske vej var særlig
derved, at bønderne blev liberale. Hvor
for og hvordan blev de det? Friisbergs
svar har form af en detaljeret under
søgelse af det politiske samarbejde mel
lem de nationalliberales venstrefløj, de
såkaldte »ultraer« - Lehmann, Tscherning m.fl. - og politisk aktive bønder og
skolelærere som Asmund Gleerup og
Rasmus Sørensen. Det er et tema, som
mange historikere har berørt, men al
drig undersøgt særlig grundigt. I cen
trum for interessen står Bondevenneselskabets dannelse i 1846, forhistorien og
dets udvikling gennem de første år.
Friisberg når til det resultat, at Bondevenneselskabet var gennemført libe
ralt. Dets politik og ideologi lå i direkte
forlængelse af de liberale tendenser,
som havde vist sig fra 1830’erne, blandt
andet i Orla Lehmanns taler. Selskabet
havde nok bøndernes interesse i en vi
dereførelse af landboreformerne, især
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afskaffelsen af fæsteforholdet, på sit
program, men dette var ikke kun snæver
interessepolitik. Det var en central del
af den liberale samfundsmodel, at fol
kets store flertal stilledes lige med andre
borgere i alle henseender. Forestillin
gerne om »folket« og »folkesuveræniteten« fandtes ikke blot hos akademikere
som Lehmann og Balthasar Christen
sen, men også hos bondeagitatorer som
Gleerup og Rasmus Sørensen. Klart nok
havde de nationalliberale en interesse i
at vinde bønderne for deres politiske
sag og bønderne omvendt en interesse i
at få de dannede og indflydelsesrige til
at varetage deres interesser i landbo
spørgsmål, men Bondevenneselskabet
var ikke kun et taktisk fornuftsægte
skab. Det var et ægte udtryk for tanker
på de liberales yderste venstrefløj, som
også bønderne delte eller kom til at
dele. Ydermere fik selskabet gennem
1847 og 1848 en række træk, som sva
rer til moderne definitioner af et politisk
parti.
Bogen henvender sig ifølge forordet
til et bredt publikum, både gymnasie
elever, historiestuderende, historikere
og historisk interesserede i almindelig
hed, men den er ikke en introduktion til
sit emne, snarere en analyserende og
diskuterende afhandling, som forudsæt
ter et vist kendskab til tidens politiske
historie. En lærd og i flere henseender
meget grundig afhandling. Friisberg har
gennemarbejdet den omfattende littera
tur til tidens politiske historie og et lige
så omfattende kildemateriale bestående
af både trykte og utrykte erindringer,
breve m.v. Desværre har han ikke, som
det er skik i historiske afhandlinger, of
ret plads på en oversigt over materialet
og forskningssituationen, men langs ad
vejen drøftes litteraturen og kilderne, og
navnlig er undersøgelse og fremstilling
styret af et teoretisk kompetent over
blik, som Friisberg bringer med sig fra
sine andre politisk-historiske under
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søgelser. Han er grundig både i detaljen
og i syntesen.
Friisberg er bekendt med den nyere
og nyeste forskning, blandt andet natio
nalismeforskningen, men hans teoreti
ske udgangspunkt er et klassisk marxis
tisk med navne som Habermas og
Gramsci, kombineret med nationaløko
nomi og klassiske politologer som Da
vid Easton, Robert F. Dahl og Maurice
Duverger. I udredningen af nuancerne i
de forskellige varianter af periodens li
beralisme såvel som i analysen af Bon
devenneselskabet og dets udvikling hen
mod den organisationsform, vi kalder
det politiske parti, demonstrerer Friis
berg større teoretisk viden og forståelse
end vanligt i historiske afhandlinger.
En indledende skitse af den økonomi
ske og sociale baggrund, først i landbru
get siden uden for, har karakter af en
klasseanalyse, hvis centrale pointe er, at
gårdmandsstanden under markedsøko
nomiens vækst i perioden udviklede sig
til en klasse af »agrarkapitalister« på li
nie med byernes borgerskab og småbor
gerskab. I takt hermed blev en politisk
og ideologisk alliance med disse grup
per naturlig. I samme takt blev også
skellet mellem gårdmændene og resten
af bondebefolkningen til et kapitalistisk
klasseskel, men dette nye skel over
skyggedes før 1850 stadig af den gamle
modsætning mellem bønder og godseje
re, fordi fæsteforholdet i dets gamle
form endnu ikke var afskaffet på samme
måde, som det var sket f.eks. i Preussen.
I to store hovedafsnit følger herefter
behandlingen af henholdsvis den libera
le opposition mod enevælden og den
politiske bevægelse blandt bønderne,
hvorefter afhandlingens centrale emne,
forholdet mellem de to bevægelser, ta
ges op i et fjerde og afsluttende hoved
afsnit. Til analysen af den liberale be
vægelse hentes Habermas’ offentlig
hedsteori frem, men Friisberg foretræk
ker Gramscis begreb om »ekspansivt
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hegemoni«, dels fordi det effektivt op
fanger de nationalliberales vilje og evne
til at optage bøndernes krav i deres
ideologi, så den fremtrådte som al
mengyldig, dels fordi Gramsci tilkender
idéudviklingen og den intellektuelle eli
te en større plads, end tilfældet har væ
ret i mere økonomistiske varianter af
marxismen. Friisbergs analyse af den li
berale ideologis indhold, blandt andet
det intime forhold mellem nationalfølel
se og frihedsprogram, mellem begreber
ne »folk« og »demokrati«, er overbevi
sende, ligesom hans klare udredning af
de forskellige liberale retninger fra
Ørsteds over Davids, Monrads, Leh
manns og Tschernings til Rasmus Sø
rensens er det.
I afsnittet om bondebevægelsen får vi
et bredt billede af bondebevægelsen og
dens aktiviteter, de mange adresser til
stænderforsamlingerne fra 1830’erne,
bladet Almuevennen fra 1842 og fra
samme tid landkommunalforeningerne,
dvs. amtssammenslutninger af de nye
landkommuner, som blev meget aktive
også på et landspolitisk plan op mod
1848. Det famøse bondecirkulære 1845
gav en i forvejen stærk bondebevægelse
yderligere vind i sejlene. I analysen af
en central skikkelse som I.A. Hansen
påvises det, at også han var liberal, blot
yderliggående derved, at han var mod
stander af de nationalliberales tendens
til elitært politisk formynderi og mente,
at almuen - herunder både bønder og
håndværkere - selv var bedst til at for
mulere almuens politik.
De deciderede bondeagitatorer Peder
Hansen, Rasmus Sørensen og Asmund
Gleerup var radikale venstreliberale i
samme forstand. De arbejdede for folkefrihed ud fra grundtvigske forestillin
ger om »folkelig vækkelse«, for en bre
dere valgret og en stærkere stat måske
end den, som mere laissez faire-prægede
liberalister kunne ønske sig. Men libe
rale var de, mener Friisberg. Det er en
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senere tids liberalister, der har hængt
dem ud som tilhængere af enevælden.
Blandt de akademiske liberale nærmede
Orla Lehmann sig bondeagitatorerne al
lerede i 1830’erne, idet han i en tale i
forbindelse med stavnsbåndsløsningens
50-årsdag i 1838 fremsatte det syns
punkt, at alle tilbageværende fæstebøn
der burde have ejendomsret til den jord,
de brugte. Den ret, godsejerne havde til
jorden, var ikke ejendomsret i dette ords
absolutte, moderne forstand, men en be
grænset ret, som ikke engang omfattede
brugsretten. Lehmann forfulgte senere
synspunktet i klar modsætning til den
godsejerliberalisme, der ville give gods
ejeren frihed til at gøre med bondejor
den, som han ville. Lehmann var da og
så at finde i Bondevenneselskabets før
ste bestyrelse sammen med Balthasar
Christensen, Drewsen, Tscherning og
Asmund Gleerup, den sjællandske
landsbyskolelærer, der blev selskabets
første professionelle sekretær.
Det er et i mange henseender impo
nerende arbejde, Friisberg har føjet til
sit forfatterskab, grundigt både i kilde
arbejdet og analysen og stærkt i synte
sen. At der er sparet til det yderste på
papir, tryk, udstyr og korrektur, og at
noterne er pumpet op med en lang ræk
ke passager og vigtige pointer, som bur
de have været med i teksten, tilgiver
man let under disse omstændigheder.
Steen Busck

Claus Bjørn: 1848. Borgerkrig og revo
lution. (Gyldendal, 1998). 268 s.,
348 kr.
Claus Bjørn (red.): 1848 - det mærkeli
ge år. (Museum Tusculanums For
lag, 1998). 210 s., 198 kr.
Axel Johnsen (red.): 1848-50 - Med
Gud! For Konge og Fødeland! - Fiir
Freiheit und Einheit! (Museet på
Sønderborg Slot, Museumsberg
Flensburg og Museet på Koldinghus, 1998). 72 s., 68 kr.
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150-året for 1848 er blevet fejret til
børligt. Claus Bjørn, lektor ved Institut
for Historie på Københavns Universitet,
har i forlængelse af sit tidligere arbejde
Frygten fra 1848 (1985) skrevet en ny
bog om dette vigtige år og dets begiven
heder. Desuden har han i februar og
marts 1998 sammen med seks kolleger
afholdt en række »gå hjem-forelæsnin
ger« ved Københavns Universitet, som
han siden har redigeret og udgivet. For
nogle år siden stod han sammen med en
kollega og nogle studerende bag
Tøjhusmuseets udstilling »Historier om
en krig«, og for at det ikke skal være
løgn, har Claus Bjørn også været man
den bag forestillingen »1848«, som blev
opført på Folketeateret i efteråret 1998.
I det sønderjyske har to danske museer
og et tysk samarbejdet om en udstilling,
som skulle vises på alle tre museer, og
har i samme anledning tillige udsendt
en fælles publikation med både dansk
og tysk tekst. Det sidste er karakteri
stisk. For alle de tre foreliggende publi
kationer gælder det, at den nationale
modsætning ses fra både et dansk og et
tysk synspunkt. Der er sket meget siden
100 års-jubilæet. »Ånden fra 48« tages
ikke uden videre frem til genoplivelse.
Regionernes Europa er på trapperne.
Claus Bjørns bog giver sig ikke ud
for at være en videnskabelig afhandling.
Den har intet notesystem, kun en kort
kommenteret litteraturoversigt til slut,
og den forudsætter ikke noget forud
gående kendskab til begivenhederne.
Bogen er tænkt som en »folkelig« for
tælling for det brede publikum. Som
sådan er den god, energisk fortalt og
velskrevet. Desuden er den nøgtern og
saglig uden leflen. Begivenhederne er
dramatiske nok i sig selv. Ærindet er
ikke at anlægge nye tolkninger af begi
venhederne i 1848. I grunden ligger
Claus Bjørns beretning i sine hovedtræk
ikke langt fra det billede, vi har med os
fra gamle dages skolebøger. Slesvig-
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holstenerne og den tyske nationalisme ikke de danske nationalister med Leh
mann i spidsen - får hovedskylden for,
at det kom til væbnet konflikt. I en per
sonlig epilog til fremstillingen finder
Claus Bjørn visse lighedstræk mellem
EU-projektet og den tyske nationalis
me, som »vi« var oppe imod i 1848,
blandt andet en elitær tankegang i mod
sætning til dansk folkelighed, uden at
han dog bruger dette belastede udtryk.
Han slutter bogen med ordene: »Vi
hører naturligvis til i Europa - men på
vores måde og netop ikke på de andres
måder - og den måde fik en afgørende
udformning af og i året 1848 og hvad
derpå fulgte.« Danskhed og tyskhed er
»komplementære« størrelser, siger han
med et noget uklart udtryk. Danskheden
udvikledes i modsætning til tyskheden,
der som perspektiv blandt andet havde
den danske nations mindreværdighed
og mulige udslettelse.
Men Claus Bjørns version er ingen
plat genoplivelse af den nationalliberale
tradition. Mange nuancer er med, og sa
gen ses også fra slesvig-holstensk side.
Bogen igennem skildres den danske og
den slesvig-holstenske politiske udvik
ling som parallelle, jævnbyrdige forløb,
der sammenlignes og findes meget lig
hinanden. »Ånden fra 1848«, denne
»følelsesmæssige massepsykologiske
emancipation«, som ungdomoprøret
120 år senere ifølge Claus Bjørn minde
de en hel del om, finder lige så stærke
og ægte udtryk på slesvig-holstensk
som på dansk side. Bjørn har gennem
årene samarbejdet med tyske historike
re, blandt andet på »Grenzakademie
Sankelmark«, og har som Gottlieb Japsen og andre blik for de skadelige virk
ninger af 1840’ernes voksende nationa
le konflikt. En gennemgående person i
bogen, som skildres med større sympati
end både Orla Lehmann og slesvig-holstenernes Vilhelm Beseler, er kniplings
kræmmer Jens Wulff fra Brede i Vest-
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slesvig, som i sin dagbog kort efter
påskeslaget ved Slesvig skrev: »Ve
dem, der har frembragt dette. Tysk og
dansk levede før så fredeligt med hinan
den, men nu står i samme land de for
skellige nationaliteter fjendtligt mod
hinanden; hvilket sandelig ikke er fol
kets skyld, men disse usalige talere og
skrivere, der har opirret og vildledt
dansk og tysk«.
Alt i alt giver bogen en glimrende in
troduktion til sit emne. Vi får indled
ningsvis et kortfattet, klart udblik over
den politiske situation i Europa og i den
danske helstat ved Christian VIIFs død
20. januar 1848, hvor de nationale og li
berale bevægelser fra 1847 lå lavt både
på dansk og tysk side. Kongens omgi
velser var godt i gang med at forberede
en ny forfatning, da den revolutionære
bølge sidst i februar rejste sig ude i
Europa og snart skyllede alt med sig.
Både det slesvig-holstenske oprør, hvor
legitimiteten - rygtet om, at Frederik
VII blev tvunget af de danske - spillede
en stor rolle, krigsbegivenhederne og
den politiske udvikling på begge sider
er fængslende og samtidig sagligt be
skrevet. Claus Bjørn har sine personlige
politiske sympatier og lader dem som
nævnt komme til udtryk i en »epilog«.
Det er velgørende og går ikke ud over
sagligheden. Sympatierne er af den
midtsøgende type, som nærmest af sig
selv driver i retning af sagligheden og
omvendt. Velafbalanceret og mættet
med information er denne skildring,
som man trygt kan stille på hylden som
bogen om dette år, der blev så afgøren
de for både dansk og tysk historie.
Forelæsningsrækken, der tidligere er
trykt som kronikker i tidsskriftet Histo
rie & Samfundsfag (årgang 1998, nr. 12), er i sagens natur mere forskelligar
tet. Redaktøren Claus Bjørns egne fore
læsninger om henholdsvis den danske
stat ved indgangen til 1848 og kampen
om den almindelige valgret er ikke

Litteratumyt
identiske med de pågældende afsnit i
hans just omtalte bog - der forekommer
oven i købet mindre uoverensstemmel
ser - men minder selvsagt meget om
dem. Johny Leisner giver til indledning
en fremragende oversigt over de euro
pæiske magters stilling før Februarrevo
lutionen og fortæller dernæst hovedstad
for hovedstad om de revolutionære be
vægelsers forløb og resultater. Hans
Vammen leverer sin velskrevne og
spændende version af martsbegivenhe
derne i København, som ikke svarer
ganske til redaktørens. Hos Vammen er
Orla Lehmann det snedige subjekt, der
lader som om Rendsborgmødet 18.
marts var et oprør og dermed frempro
vokerer den bevægelse i København,
som provokerede til det egentlige oprør
i Rendsborg 24. marts. Hans Schultz
Hansen, den sønderjyske landsarkivar,
beskriver som Claus Bjørn den slesvigholstenske bevægelse som et forløb pa
rallelt med bevægelsen i Danmark, men
billedet af denne Treårskrigens tabende
part er mere positivt. Niels Finn Christi
ansen har fået til opgave at skildre muli
ge socialistiske tendenser i Danmark i
året 1848, da kommunismens spøgelse
ifølge et vist manifest gik gennem Euro
pa, men finder kun enkelte internatio
nalt orienterede håndværkssvende på
Håndværkerdannelsesforeningens ven
strefløj. De arbejdende klasser på land
og i by var endnu for svage til at rejse
bevægelser som dem, der blev slået ned
i Paris og Wien. Flemming LundgreenNielsen undersøger Grundtvigs optræ
den i 1848 og finder, at han måske bi
drog til en skikkelig politisk omgangs
tone på Christiansborg, men ellers led
hans initiativer for det meste nederlag.
Ole F. Frantzen gennemgår kompetent,
kortfattet og klart krigsførelsen ud fra
en moderne militærteoretisk synsvinkel
og giver afslutningsvis på det nærmeste
de militære ledere karakter for deres
indsats. Interessant er navnlig hans ud-
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redning af forholdet mellem politikerne
og ledelsen af de militære operationer.
Bogen giver som helhed en række mar
kante skitser af enkelte sider af forløbet,
som kan være vældig nyttige for den,
der i kort begreb vil vide, hvad f.eks.
krigen gik ud på, eller hvordan den al
mindelige valgret blev til.
Museerne har for længst forladt den
ensidige nationalistiske fremstilling af
1848. På det nye danske museum i Dyb
bøl kan man blive vist rundt af en ty
sker, som ikke har det fjerneste tilovers
for den nationalliberale version og alle
fædrelandssangene. Og samarbejdet
hen over landegrænsen som nu denne
udstilling om 1848, som museerne i
Sønderborg, Flensborg og Kolding er
fælles om, har længe været i gang. Mu
seumsfolk beskæftiger sig mest med
genstande, og i den foreliggende publi
kation gennemgår Axel Johnsen fra
Sønderborg Museum efter en kort histo
risk fremstilling af martsbegivenheder
ne i europæisk perspektiv en række bil
leder fra udstillingen. Det drejer sig om
samtidige fremstillinger af de revolutio
nære begivenheder i Paris, Berlin, Po
len, Prag, Frankfurt, ja sågar på Marti
nique og om centrale begivenheder un
der den slesvigske krig. Billederne er
fortrinsvis litografier fra Neuruppin, en
kommerciel masseproduktion, som Ul
rich Schulte-Wülwer fra Flensborg Mu
seum underkaster en nærmere analyse.
Anna Marie Lebech-Sørensen fortæller
historien om skillingsvisen »Dengang
jeg drog afsted«, og Inge Adriansen og
Birgit Jenvold analyserer Bissens statue
af »Den tapre landsoldat« i Fredericia
og udnævner den til et af de første mo
numenter over menigmand, intet min
dre end »et mesterværk i dansk og euro
pæisk monumentalkunst«. Alt sammen
på både dansk og tysk som sagt. 1848 er
blevet fejret på begge sider i tilbørlig
gensidig respekt.
Steen Busck
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Henrik Harnow: Den danske ingeniørs
historie 1850-1920. Danske ingeniø
rers uddannelse, professionalisering
og betydning for den danske moder
niseringsproces. Systimes teknolo
gihistorie. (Systime, 1998). 304 s.,
300 kr.

Forfatterens indledningsvise begrundel
se for at tage sit emne op er, at inge
niørerne var vigtige aktører i moderni
seringen. Dette er for så vidt ikke nogen
ny erkendelse, men danske historikere
har været sene til at tilvejebringe en
mere grundig og detaljeret redegørelse
og forklaring. I f.eks. England er inge
niørhistorie derimod en blomstrende ni
che. Henrik Harnow vil med sin bog ret
te op på disse hjemlige undladelsessyn
der, og resultatet er absolut værd at stif
te bekendtskab med.
Ingeniørernes historie drejer sig om
»professionalisering via skolekulturen«
(s. 97). Ingeniørerne blev uddannet på
den stedse voksende Polyteknisk Lære
anstalt, og når de derfra kom ud og
praktiserede faget, gik mange også med
i forskellige foreningsdannelser. Først i
1892 stiftedes dog Dansk Ingeniørfore
ning (DIF), som blev den store, domine
rende organisation. Den tog sig dels af
at dyrke og stimulere den teknologiske
kultur, dels varetog den medlemmernes
fælles professionelle interesser. Det fæl
les var vigtigt. For at de stadig flere
unge, som var de dårligst stillede, ikke
skulle lave en fagforening ud af det,
gjaldt indtil 1910 den regel, at man
skulle have været kandidat i fem år for
at blive stemmeberettiget seniormedlem
af DIF.
Forfatteren indlægger sig betydelig
fortjeneste ved at demonstrere, hvordan
den højere, systematiske teknologi via
Læreanstalten og Ingeniørforeningen
blev oparbejdet og konsolideret i en sta
bil institutionel form og dermed gjorde
ingeniørerne i stand til at optræde som
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en samlet, indflydelsesrig gruppe. En
vigtig, velargumenteret pointe er, at in
geniørernes betydning ikke kan måles
alene på deres kvantitative gennemslags
kraft i industrivirksomheder og offentli
ge værker. Også deres virke som f.eks.
forvaltere af samfundets voksende in
frastruktur eller som undervisere skal
medtages i vurderingen. Ingeniørerne
deltog ganske bredt i samfundets mo
dernisering.
Til disse indholdsmæssige kvaliteter
skal lægges, at bogen er velskrevet og
omfattende i sin dækning af det empiri
ske stof. Den står sig udmærket som
bred indføring til dansk ingeniørhistorie
i det »lange« 19. århundrede. Det er
imidlertid også det første bud på en
samlet tolkning af tidlig dansk inge
niørhistorie, så det forekommer natur
ligt at bruge den som afsæt til en debat
om emnet og til at pege på problemer,
der trænger til en bedre afklaring.
Motivet »teoretiske« over for »prak
tiske« ingeniører spiller efter min me
ning en urimeligt stor og langtfra over
bevisende rolle i analysen. Læseren be
læres mange gange om, hvor betyd
ningsfuldt det var, at praktikeren blev
afløst af teoretikeren, men det lader sig
næppe forstå, hvad der egentlig menes
med det. Man savner en begrebslig af
klaring af, hvordan forholdet mellem
teori og praksis er inden for teknologi
en. Beklageligvis har forfatteren over
ladt den teoretiske tilgang til polytekni
kerne, for bortset fra en yderst kortfattet
og halvhjertet diskussion af professi
onsbegrebet mangler denne dimension i
bogen. Den burde have rummet en mere
sammenhængende og eksplicit drøftelse
af, hvad en ingeniør er og foretager sig,
både som tekniker og som deltager i en
social arbejdsdeling med dertil hørende
roller og normer.
Ingeniøruddannelsen (den polytekni
ske) lægger beslag på en meget betyde
lig del af den samlede tekst, nemlig ca.
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halvdelen af den egentlige fremstilling,
når man ser bort fra de indledende og
sammenfattende kapitler. Det er Den
polytekniske Læreanstalts historie, der
berettes, med stor vægt på lærerkræfter
ne, lokaleforholdene og de overordnede
debatter om ingeniøruddannelsen. Det
står derimod ikke særlig klart, hvad de
ingeniørstuderende lærte. Da det heller
ikke analyseres konkret, hvori en færdiguddannet ingeniørs arbejde bestod,
efterlades læseren med et ret diffust ind
tryk af faget.
Dette vanskeliggør en vurdering af
forfatterens hovedsynspunkt. Han slår
som nævnt med stor iver på, at den mo
derne højskoleuddannede polyteknikers
positive særkende var den teoretiske
ballast. Denne skilte ham fra den mere
håndværkerlignende, »praktiske« fag
fælle, der var henvist til brugen af tom
melfingerregler. Det skal ikke betvivles,
at systematik og avancerede kundskaber
i de naturvidenskabelige og matemati
ske hjælpefag er vigtige redskaber for
en moderne ingeniør. Det kan heller
ikke nægtes, at mange af de nødvendige
færdigheder med fordel kan indlæres på
en højere statslig uddannelsesanstalt.
Men var de gamle, ikke-polyteknisk ud
dannede ingeniører helt teoriløse? Og
hvor ligger det afgørende skel mellem
teknologisk teori og praksis egentlig?
Til underbygning af den »praktiske«
ingeniørtypes spillen fallit nævner for
fatteren et engelsk eksempel fra 1879,
hvor en bro brød sammen, fordi der var
begået konstruktionsfejl (s. 45-46). Men
han når ingen vegne med sådanne anek
dotiske argumenter, hvilket et modek
sempel kan illustrere. I den danske in
geniørforenings ugeblad Ingeniøren
(1998, nr. 22, 29. maj) refereres, hvor
dan en norsk olieboreplatform til 1,5
milliarder norske kroner i begyndelsen
af 1990’erne kollapsede, heldigvis før
man havde nået at bemande den. Det
var næppe den gamle »praktikertype«,
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uden kendskab til statik, avanceret ma
terialelære og matematik, der stod med
ansvaret for denne boreplatform. Teore
tisk oprustning er altså ikke nogen ga
ranti mod konstruktionsfejl. Tværtimod
vil den hærdede praktiker nok være
mindre tilbøjelig til at begå dem. I ingen
af de to eksempler kan vi umiddelbart
vide, om det var de teoretiske eller de
praktiske færdigheder, der svigtede. Og
bogen gør os ikke klogere på problemet.
Det 20. århundrede har uafviseligt
bevidnet et skift over mod teknisk-videnskabelig forskning som mere selv
stændig produktionsfaktor og akade
misk-teoretisk område, men dette var
næppe meget fremherskende i den pe
riode, det her drejer sig om. Man tror
gerne, at det stigende antal polytekniske
kandidater havde et højt kvalifikations
niveau og med fordel kunne trække på
lærdom fra de systematiske naturviden
skaber. Men det lykkes ikke for forfatte
ren at overbevise om, at den teknologi
ske praktikers periode var ved at være
forbi, eller at majoriteten af ingeniører
ne i hans periode var noget radikalt an
det, end ingeniører længe havde været
(og endnu i høj grad er): snilde, velud
dannede folk med forstand på materia
ler, konstruktioner og processer og med
gode evner med regnestokken og ved
tegnebrættet. Ingeniørmæssig kreativi
tet er ikke synonymt med »teori«.
Der er naturligvis andre sider af in
geniørernes historie end det tekniske ar
bejde. Dannelsen af en professionsbe
vidsthed, båret af dertil hørende organi
satoriske, kommunikative og legale
rammer, såsom foreninger, blade eller
særlige rettigheder, er bogens andet ho
vedtema. Ingeniørerne kunne ved at
etablere sig som en udadtil anerkendt og
indadtil sammentømret profession hæv
de sig som interessegruppe over for ar
bejdsgivere, myndigheder og konkurre
rende grupper. Ingeniørforeningen var,
med få undtagelser, lukket for andre end
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polytekniske kandidater. Samlingen
omkring professionen og kampen for
dennes anerkendelse skulle sikre med
lemmerne en høj position i det socioøkonomiske hierarki.
Alt dette er af betydelig social- og ar
bejdsmarkedshistorisk interesse, men
forfatterens problemformuleringer og
temavalg mangler stadig noget i skarp
hed. Det er f.eks. underligt, at inge
niørernes rolle som formidlende led
mellem arbejdsgivere og mere menige
lønmodtagere ikke undersøges nærme
re. Man kunne også have forestillet sig
en belysning af ingeniørernes indkomst
forhold sammenlignet med andre grup
per og med hensyn til den indbyrdes
spredning. Det er dog detaileksempler
på, hvad der kunne tages op. Det væ
sentlige og problematiske er, at forståel
sen af ingeniørprofessionens betydning
som social institution generelt forekom
mer lidt snæver.
Hvis det er rigtigt, som påstået tidli
gere i denne kritik, at den almindelige
polyteknikers særlige teknisk-»videnskabelige« status næppe dækkede over
mere end en nuanceforskel, set i forhold
til andre teknikergrupper, bliver det så
meget desto mere påtrængende at forstå
ingeniør-institutionens specifikt sociale
signifikans, dens instrumentelle og
symbolske magtfunktion inden for det
teknisk-økonomiske system. Det frem
hæves med rette af forfatteren, hvordan
polytekniske kandidater indtog en ræk
ke højere, både private og offentlige le
derstillinger, stillinger, hvor tekniske,
økonomiske og administrative beslut
ningsprocesser mødtes. Dette er vel,
som også de senere års uddannelsesde
bat har givet anledning til at fremhæve,
et vigtigt træk ved mange former for ud
dannelse på højt niveau: Foruden at bi
bringe de studerende et antal fagligt-instrumentelle færdigheder går uddannel
ses- og dannelsesprocessen ud på at
lære dem at være ledere: at kunne kon-
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ceptualisere problemer, samle trådene
og ved løsningernes iværksættelse
fremstå med en autoritet, som ikke kun
bunder i viden, men også i en tilegnelse
af netop de sociale koder, som signale
rer identitet mellem lederen som person
og det bagvedliggende økonomiske el
ler politiske herredømme. Polytekniker
uddannelsens bredde og sociale værdi
ladning er måske lige så vigtig som dens
angivelige videnskabelige dybde. Det
være ikke dermed sagt, at ingeniørfaget
blot er en såkaldt »social konstruktion«,
mens den hårde, rationelle teknik ikke
betyder noget. Tværtimod er koblingen
mellem generalistkvalifikationer og
praktisk-tekniske færdigheder på højt
niveau afgørende. Sådanne facetter af
diskussionen om ingeniøruddannelsens
og -fagets forbundne tekniske og socia
le betydning savnes i bogen.
Kapitlerne om ingeniørernes betyd
ning for industrialisering og modernise
ring udgør, næst efter kapitlerne om ud
dannelsen og læreanstalten, den mest
omfattende del af fremstillingen. Oprids
ningen af den økonomisk-historiske
baggrund indeholder en lidt mekanisk
og uengageret gengivelse af Ole
Hyldtofts faseteori om skift mellem
»bredde« og »dybde« i den teknologi
ske udvikling, men ellers er det en me
get levende og interessant redegørelse,
krydret med mange individuelle eksem
pler. Det er mest de kendte ingeniører,
det handler om, men der bliver også
plads til f.eks. at behandle standens ar
bejdsløshedsproblemer og til at gen
nemgå, hvilken rolle polyteknikerne
spillede på nogle af de førende industri
virksomheder.
Det er et bevidst og helt legitimt valg,
at bogen ikke analyserer alle ingeniør
grupper, men holder sig til polytekni
kerne, mens konstruktører, teknikumin
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geniører og lignende grupper er udeladt
i den systematiske fremstilling. For den
sidste del af periodens vedkommende
må forfatteren dog nødvendigvis kom
me ind på, at der var konkurrence om
stillingerne mellem grupperne. Her sy
nes det igen klart, at analysen ville have
vundet ved en oprustning på det teoreti
ske plan. Mens det nok er rigtigt, at po
lyteknikerne havde en i det mindste re
lativ overvægt på det højere ledelses
plan, og andre ingeniørgrupper domine
rede længere nede, virker forståelsen af
gruppernes indbyrdes overlapning for
diffus. Det er ikke kun den ovenfor om
talte sociale, magtrelaterede rolleforde
ling, der trænger til at blive taget op.
Bogen lader også stå hen i det uvisse,
hvad der er det centrale ved ingeniørers
(og forskellige typer ingeniørers) kon
krete arbejde: Er ingeniøren mest en
teknisk specialist, en organisatorisk le
der eller afløseren for den traditionelle
foretager? Det er værd at huske, at skel
let mellem polyteknikeren og andre in
geniør- og teknikergrupper fortsat, den
dag i dag, ikke er nogen selvfølge, men
at der tværtimod er mange tegn på ned
brydning af skellene mellem de traditio
nelle grupper i firma- og organisations
hierarkierne.
Det er lettere at kritisere en bog, end
det er at yde dens positive kvaliteter ret
færdighed. Henrik Harnows undersø
gelse giver stor og ny indsigt i polytek
nikernes historie. En væsentlig del af
den her fremførte kritik går på, at bogen
har teoretiske lakuner. Dette betyder
imidlertid ikke, at den er uden selvstæn
dige teser. Det er netop bogens tydelige
og originale profil, der giver anledning
til modsigelse og debat vedrørende de
danske ingeniørers forhold til moderni
teten.
Jan Pedersen
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DET 20. ÅRHUNDREDE
Michael Hertz: Et ministerium finder
sin form.
Landbrugsministeriet
1896-1923. (G.E.C. Gads Forlag,
1996). 360 s., 348 kr.
Bogen udkom i maj 1996 på Land
brugsministeriets 100-års dag. Det er en
smuk bog med mange gode og velvalg
te illustrationer. Teksten bringer meget
nyt og er præget af den erfarne arkiv
mands solide studier. De første 100 si
der er optaget af landbrugets udvikling,
den statslige forvaltning af og lovgiv
ningen om landbruget før ministeriets
oprettelse; det er gode og nyttige over
sigter - om end meget er kendt i forve
jen i forskellige forbindelser. Den
egentlige historik om Landbrugsmini
steriet har to hovedemner, dels ministe
riets indre historie, dels de sager, mini
steriet arbejdede med.
I skildringen af den indre historie er
Michael Hertz på hjemmebane: Perso
nalets rekruttering, arbejde og gangen i
det daglige arbejde belyses så grundigt,
som arkivalierne tillader; måske ofres
der vel megen plads på kontorordenen,
til gengæld savnes der udblik til og
sammenligning med forholdene i den
øvrige administration. Lønforholdene er
således lidet oplyst, når det blot siges,
hvor stor lønnen var for en fuldmægtig,
uden at den sammenlignes med andre
indtægter i samfundet. Opregningen af
antal udgående skrivelser er heller ikke
meget oplysende, når det ikke er muligt
at karakterisere brevene (var det rent ru
tinemæssige meddelelser, var det breve,
der havde krævet tænkning?).
Skildringen af ministeriets sager er
meget indgående: Alle sager er med.
Dette sker i nogen grad på bekostning af
fyldigere redegørelser for de mere be
tydningsfulde sager, hvor andre sager
måske blot havde krævet en konstate

ring. Til gengæld giver det et mere fuld
stændigt billede af ministeriets virke.
Tilbage står, at man kan beklage, at
fremstillingen standser i 1923. De føl
gende årtier gav Landbrugsministeriet
en helt anden og større position i det po
litiske liv, og dets forvaltning var langt
mere indgribende i samfundsudviklin
gen.
Vagn Dybdahl
Henrik Larsen: Alberti-Katastrofen.
(Politisk Revy, 1996). 219 s.

Det er en god folkebiblioteksbog:
velskrevet og veldisponeret, hele littera
turen er anvendt, og der er gode illustra
tioner. Der er ikke væsentligt nyt, bort
set fra noget om familiens historie og en
del om Albertis tid i fængslet samt om
hans sidste år efter løsladelsen. Til gen
gæld er titlen noget misvisende; bogen
handler mere om Albertis liv end om
katastrofen og dens virkninger i sam
fundet. Albertis virke som politiker er
der ikke meget om og slet ikke noget
ukendt.
Vagn Dybdahl
Jacob Christensen: K.K. Steincke. Men
nesket og politikeren. (Christian Ej
lers Forlag, 1998). 342 s., 348 kr.

I mange henseender er dette en møn
sterværdig bog: Der er detaljeret ind
holdsfortegnelse, fyldige noter og hen
visninger, sag- og personregistre (det
sidste omfatter dog ikke alle de fyldige
billedtekster!). Dertil kommer, at bogen
er særdeles velskrevet. Forfatteren, der
er cand.scient.pol. og ph.d. i statskund
skab, har tidligere offentliggjort en ræk
ke afhandlinger om socialpolitikkens
historie og er dermed fortrolig med et af
Steinckes arbejdsområder.
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Der har ikke tidligere manglet skil
dringer af Steincke, først og fremmest
hans egne erindringer, der kom i fem
bind i årene 1945-54, hvor han blandt
andet byggede på sit omfangsrige arkiv.
Bortset fra forskellige enkelte begiven
heder har den nye biografis forfatter da
heller ikke meget nyt at bringe om
Steinckes liv og dets forløb. Til
gengæld er der tale om en meget given
de vurdering af hans indsats, dette gæl
der både Steinckes forfatterskab, hans
virke som administrator og hans førte
politik.
Efter Jacob Christensens tidligere
studier kunne man have ventet, at der i
bogen var kommet en overvægt af de
socialpolitiske emner. Dette er ikke
tilfældet; både Steinckes forfatterskab
og politik er behandlet i naturligt om
fang og med en velafbalancering i vur
deringen af Steinckes styrke og svaghe
der. Selv om Jacob Christensen er me
get bredt orienteret, er det dog påfalden
de, at han som hovedregel ikke søger at
fastslå Steinckes politiske indflydelse,
når det gælder sager uden for konkrete
administrative afgørelser og lovgivning.
Betød hans mange artikler og skrifter og
hans mange reformer noget afgørende
eller påvirkede de synspunkter uden for
mere snævre kredse? I hvor høj grad
stod han alene med sine standpunkter?
Hans forsvar for det parlamentariske sy
stem burde nok også have været sat ind
i sammenhæng med tilsvarende be
stræbelser fra anden side. Steincke stod
ikke alene, blev måske oven i købet dre
vet frem af andre politiske kræfter. Be
svarelsen af disse spørgsmål ville imid
lertid være meget tidskrævende, hvis i
det hele taget mulig; men spørgsmålene
burde nok alligevel have været rejst. De
ville næppe heller have rokket ved bo
gens konklusion, at det er »vanskeligt at
forholde sig entydigt til Steincke ...
Både manererne og det oprigtige er med
hele vejen... Det har ikke været helt lige
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til for omgivelserne at få hold på Stein
cke.« Det står dog fast, at Steinckes
erindringer er et hovedværk i politisk
memoireskrivning fra det 20. århundre
de; men at de fra nu af ikke bør læses
uden samtidig læsning af Jacob Chri
stensens bog.
Vagn Dybdahl

John T. Lauridsen (red.): Det illegale
Land og Folk og andre publikatio
ner fra Danmarks Kommunistiske
Parti, januar 1945 - 5. maj 1945.
(Det kongelige Bibliotek, 1997). 105
s.

I årene 1979-81 udsendtes på forlaget
ZAC fire bind med optryk og genudgi
velser af det illegale Land og Folk og
andre publikationer fra DKP. Tidsmæs
sigt dækkede bindene perioden septem
ber 1941 til december 1944. Et femte
bind dækkende perioden januar-maj
1945 var planlagt, men udkom aldrig.
Denne lakune har Det kongelige Bib
liotek, som råder over en nærmest kom
plet samling af danske illegale publika
tioner, nu udfyldt. Hvad angår udgivel
sesprincipper, har redaktøren valgt at
knytte direkte an til de første fire bind.
Det betyder, at de enkelte publikationer
så vidt muligt er fotografisk gengivet i
det oprindelige format, og at videnska
belige kommentarer er undladt. Det sid
ste ud fra den betragtning, at det for det
første ikke var de oprindelige udgiveres
hensigt, og for det andet ville have
krævet betydelige ressourcer. Redak
tøren har vurderet den øjeblikkelige
brugsværdi højere end et stort anlagt
projekt med usikre realiseringsmulighe
der. Der peges derimod på behovet for
en egentlig undersøgelse af Land og
Folk som opinionsdanner og nyheds- og
mobiliseringsfaktor.
Hvad angår en indføring i den illega
le kommunistiske presse, henvises i
indledningen til relevant litteratur.
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Særligt fortjenstfuld ved nærværende
udgivelse er, at man har ladet udarbejde
et omfattende register til det illegale
Land og Folk 1941-45. Det vil sige, at
registeret også lader sig anvende ved
læsning af de fire tidligere udgivne
bind.
Henrik Skov Kristensen

Ole Sohn: Den højeste straf. En B&Warbejders skæbne - fra Amager til
Stalingrad. (Vindrose, 1996). 228 s.
Sent på natten den 31. marts 1938 blev
dødsdommen, den højeste straf, ekse
kveret over en Sovjet-borger. Det var
der som bekendt ikke noget usædvanligt
ved. Ej heller ved den angivelige brøde:
kontrarevolutionær fascistisk spionvirk
somhed og andet af samme skuffe. Den
ulykkelige, Christian Christianovitj Pe
terson, derimod var ganske usædvanlig.
Han var dansk og hed egentlig Christian
Petersen. Hans bevægede liv og hårde
skæbne afdækkes i detaljer af Ole Sohn:
Han var født på Amager i 1885. Efter en
opvækst i fattige kår blev han udlært
som smed på B&W i 1905.1 fire år der
efter gik han på valsen ned gennem
Europa, og efter en periode i Danmark
rejste Christian Petersen til Skotland.
Han blev skotsk gift og ad denne vej et
aktivt medlem af presbyterianerkirken,
ligesom han blev frimurer.
I 1924 tvang arbejdsløshed ham til
USA, til Philadelphia. Efter Wall
Street-krakket blev Christian Petersen i
stigende grad harm på den sociale ulig
hed i det amerikanske samfund. Uden i
øvrigt at forkaste sin kristne tro brød
han med kirken og frimurerordenen, og
da han blev ramt af arbejdsløshed, søg
te han til Sovjetunionen som kontrakt
arbejder på en traktorfabrik i Stalin
grad. Konen, som i høj grad misbillige
de Christian Petersens nye interesse for
kommunismen, blev efterladt i Phila
delphia.
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Christian Petersen faldt til i Sovjet,
blev endda mønsterarbejder. Afgørende
for hans fortsatte ophold og hans ansøg
ning om sovjetisk statsborgerskab var
dog, at han forelskede sig i en sovjetisk
kvinde, som etnisk var volgatysker. Så
da de fleste andre udenlandske arbejde
re forlod Sovjetunionen i midten af
1930’erne, blev Christian Petersen.
Under hele dette forløb opretholdt
Christian Petersen kontakten med sin
familie i Danmark via en omfattende
brevveksling. Netop denne brevveks
ling, som i øvrigt viste sig skæbnesvan
ger under retssagen mod Christian Pe
tersen, udgør Ole Sohns kildegrundlag
for skildringen. Da denne kilde af gode
grunde tørrer ud, kaster retsakter fra de
russiske arkiver lys over den sidste tra
giske fase af hovedpersonens liv. For
fatteren anfører i sit forord, at »Indimel
lem er enkelte tråde i historien knyttet
sammen med fri hånd«. For så vidt an
går fremstillingen af Christian Petersens
bristede illusioner i relation til kommu
nismen, er forfatterens store indlevel
sesevne forklarlig. Ud over sin indlevel
sesevne demonstrerer den tidligere
DKP-formand (igen), at han er en glim
rende skribent.
I sit efterskrift bebuder Ole Sohn af
sløringen af flere tragiske danske skæb
ner i Stalins Sovjet. Vi tror ham gerne!
Henrik Skov Kristensen
Niels Wium Olesen: Mennesker, Politik
og Besættelse. Fire biografiske skit
ser. (Historisk Samling fra Besættel
sestiden 1940-1945, 1996). 208 s.,
178 kr.

Hans Kirchhoffs biografi af Erik Scavenius, besættelsestidens mest omstrid
te politiker, rummer en fair behandling.
Måske de anførte citater, der belyser
hans grundindstilling, er en smule ou
trerede, da de stammer fra situationer,
hvor udenrigsministeren polemiserede
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mod kolleger, der overvurderede deres
egen position i forhold til besættelses
magten. Men at han førte traditionel
småstatspolitik, er absolut korrekt.
Mere tvivlsomt er, om den dengang
havde noget alternativ. Det er sikkert
også rigtigt, at hans goodwillpolitik
rummede overflødige elementer, om
end det var og stadig er vanskeligt at
pege dem ud, da den tyske kurs hvilede
på en helhedsvurdering af, om det var
hensigtsmæssigt at beholde det absurde
danske demokrati.
Meget forsigtig er Morten Things
biografi af sin far, Børge Thing alias
BOPA-lederen »Brandt«, af andre frem
hævet som en af modstandsbevægelsens
mest kompetente ledere. Det må dog
undre, at hans debut som sabotør, skil
dret i Sabotage (1945), dateres så sent
som oktober 1942, skønt der må være
tale om de attentater natten mellem den
18. og 19. august, som dansk og tysk
politi var enige om at mistænke
nazisterne for. Artiklen afrundes med en
skildring af Børge Thing som kommu
nistisk officer i den danske hær - med
en næppe atypisk karriere. Det er nyt
tigt, at en så væsentlig aktør er draget ud
af sin anonymitet.
At Henrik Lundbak har haft svært
ved at give en overordnet karakteristik
af Arne Sørensen og kun når til at frem
hæve hans bestræbelser for at gribe ti
dens bærende strømninger - hvad der
ikke siger meget - skal næppe bebrejdes
ham. Artiklen rummer en redelig gen
nemgang af den biograferedes usam
menhængende holdninger.
Carl Erik Andresens biografi af Hans
Hedtoft er en pæn, men ukritisk minde
artikel, der kunne være trykt som nekro
log.
Henning Poulsen
Anders Thornvig Sørensen: Et spørgs
mål om suverænitet? Danmark,
landbruget og Europa, 1950-53.

(Landbohistorisk
162 s.

Selskab,

1998).

Bogen fokuserer på Danmark og de
vesteuropæiske »Green Pool «-forhand
linger i årene 1950-53 - eller »den grøn
ne plan«, som denne bog, i lighed med
andre fremstillinger, lidt haltende over
sætter dem til. Men med denne kom
mentar af vejen må den foreliggende
bog karakteriseres som et flot stykke hi
storieforskning, der er en viderebygning
på Anders Thornvig Sørensens speciale.
Den grønne plan var egentlig flere
planer, der opstod på henholdsvis hol
landsk, fransk og britisk initiativ med
formålet at lave et vesteuropæisk land
brugsfællesskab. Graden af samarbejde
og overstatslighed i de forskellige initi
ativer varierede, men ligheden var alli
gevel så stor, at de oftest er blevet be
handlet under et. Imidlertid var det det
franske initiativ, Pflimlin-planen, der
reelt havnede på forhandlingsbordet.
Men selv om den grønne plan-forhand
lingerne strakte sig over flere forhand
lingsrunder samt over flere år, kuldsej
lede de, og der blev som bekendt aldrig
etableret et europæisk landbrugsfælles
skab. Alligevel er der god grund til at
skrive en bog om dem. Den grønne plan
skal ses i sammenhæng med andre ideer
om sektoral integration i første halvdel
af 1950’erne, hvor den mest succesful
de blev Schuman-planen, der førte til
oprettelsen af det Europæiske Kul- og
Stålfællesskab (EKSF). Samtidig gav
planen en forsmag på nogle af de pro
blemer, som det Europæiske Økonomi
ske Fællesskab (EØF) senere løb ind i
på landbrugsområdet.
Tanken bag landbrugsfællesskabet
var, at hvert deltagerland skulle give af
kald på retten til at føre egen pris- og
handelspolitik på landbrugsområdet. Da
pris- og handelspolitikken netop var ho
vedmekanismerne i den nationale land
brugspolitik i alle de vesteuropæiske
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lande, blev deltagelse i den grønne plan
set som opgivelse af suverænitet.
Danmark deltog i forhandlingerne
om den grønne plan, og det er her, den
ne bog kommer ind i billedet. Hensigten
med bogen har været at klarlægge, hvil
ke prioriteringer af politisk og økono
misk art der lå til grund for landbrugets
og regeringens stillingtagen til dansk
deltagelse i et overstatsligt europæisk
landbrugsfællesskab. Desuden vil for
fatteren ved en sammenligning af disse
prioriteringer og Danmarks ydre stil
lingtagen til den grønne plan angive, i
hvor høj grad landbruget reelt var i
stand til at øve indflydelse på den dan
ske udenrigspolitik.
I bogen opdeles forhandlingsforløbet
i to faser, nemlig henholdsvis før og ef
ter marts 1952. Det gøres på baggrund
af på den ene side den franske regerings
invitation til landbrugskonference fra
marts 1951 samt afholdelsen af den
første regeringskonference herom i Pa
ris i marts 1952 og på den anden side en
gradvist ændret dansk holdning til pla
nerne fra marts til september 1952 og
afholdelsen af den anden landbrugskon
ference i marts 1953. Hvorefter for
handlingsgrundlaget ændrede karakter.
Frem til marts 1952 afviste den dan
ske regering og landbrugets organisatio
ner en egentlig dansk deltagelse i et
overstatsligt europæisk landbrugsfælles
skab og dermed suverænitetsafgivelse.
Før marts 1951 havde den danske stil
lingtagen til den grønne plan helt været
præget af manglende kendskab til pla
nens konkrete indhold. Modstanden var
bestemt af både indenrigs- og udenrigs
politiske interesser. En grund til, at
landbrugsorganisationerne var imod su
verænitetsafgivelsen på dette tidspunkt,
var frygten for tab af indenlandsk auto
ritet, idet sagen blev betragtet ud fra en
synsvinkel om, at oprettelsen af et over
statsligt landbrugsfællesskab ville have
svækket organisationernes magt over
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dansk landbrugspolitik langt mere end
regeringens magt. Desuden var den
danske landbrugseksport til Storbritan
nien gennem langtidskontrakter af af
gørende betydning for erhvervet, og det
var derfor nok for dansk landbrug blot
at opretholde status quo i den internatio
nale markedssituation uden for Storbri
tannien. Kun en britisk beslutning om at
indtræde i landbrugsfællesskabet ville
kunne have ændret den danske tilbage
holdenhed over for den grønne plan.
I 1952 begyndte de danske land
brugsorganisationer gradvist at ændre
deres hidtidige afvisning af suveræni
tetsafgivelse, og Anders Thornvig Sø
rensen skønner, at den vigtigste årsag
hertil var usikkerhed i udsigten til for
længelse af de dansk-britiske langtids
kontrakter. Samtidig frygtede dansk
landbrug, at hollandsk landbrug ville
udnytte dets direkte involvering i blandt
andet EKSF til at skaffe sig en fortrins
stilling på det vesttyske marked, hvilket
bevirkede et forstærket pres fra de dan
ske organisationer på regeringen.
I reglen ser det ud til, at regeringen
fulgte landbrugsorganisationernes stil
lingtagen til den grønne plan, hvilket
bogen tillægger to forhold. Ved at delta
ge i et kontinentalt landbrugsfællesskab
kunne der, for det første, blive skabt
tvivl om fortsættelsen af de dansk-briti
ske handelsaftaler. For det andet kunne
Danmark havne i en situation med mod
sigende udenrigspolitik, idet Danmark
ikke deltog i de øvrige kontinentale in
tegrationsforanstaltninger.
Imidlertid
lægger bogen også op til en anden poin
te, nemlig at sammensætningen af den
danske delegation til det forberedende
arbejde antyder, at regeringen egentlig
ikke agtede at give organisationerne af
gørende indflydelse på Danmarks stil
lingtagen til det principielle spørgsmål
om suverænitetsafgivelse. Når regerin
gen over for udlandet gerne henviste til
organisationernes modstand, var det
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primært, fordi regeringen havde fundet
en bekvem metode til at undgå at binde
sig til et fast ståsted i forhold til suve
rænitetsspørgsmålet. Bogen konklude
rer derfor, at landbrugsorganisationerne
udøvede en betydelig, men ikke be
stemmende indflydelse på Danmarks
stillingtagen til suverænitetsafgivelse
på landbrugsområdet i den undersøgte
periode, 1950-53. Samtidig pointeres
det, at det at dømme ud fra hyppigheden
af korrespondance og møder om den
grønne plan i Danmark ser ud til, at in
gen af de implicerede parter - hverken
regeringen eller landbrugets organisa
tioner - i realiteten viste nogen større
interesse for den grønne plan, før uroen
begyndte at brede sig på det britiske
marked i foråret 1952.
Metodisk bygger bogen primært på
omfattende arkivstudier og sekundært
på den danske og internationale littera
tur om emnet. Desuden er der foretaget
en række interviews. Kildemæssigt er
bogen baseret på studier i hovedsageligt
Landbrugsministeriets og Udenrigsmi
nisteriets arkiver i kombination med fle
re af landbrugsorganisationernes arki
ver. Dette materiale er suppleret med ar
kivstudier i det hollandske landbrugs
ministerium, og hermed har Anders
Thornvig Sørensen fulgt en internatio
nal tendens inden for historieforsknin
gen, der påpeger vigtigheden af at få
perspektiveret oplysninger fra nationale
arkiver med andre landes tilsvarende ar
kiver. Der gives desuden en god vurde
ring af, hvad der findes i de forskellige
benyttede arkiver. Litteraturmæssigt
kommer forfatteren grundigt omkring
den vigtigste forskning på området i
både Danmark og internationalt. Dog
savnes Martin Petersons doktordispu
tats International Interest Organiza
tions and the Transmutation of Postwar
Society (Stockholm 1979) i bibliogra
fien, hvor bind 2: Agriculture and the
EEC indgående beskæftiger sig med
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størstedelen af de vesteuropæiske land
brugsinteressegruppers holdninger til
alle de forskellige europæiske samarbejdsplaner, også til den grønne plan.
Om end værket ikke er baseret på arkiv
forskning, er det stadig et af de mest
omfattende, men også oversete arbejder
på området.
Anders Thornvig Sørensen går kro
nologisk til værks i sin fremstilling af
forløbet. Kombineret med en god af
snitsinddeling og løbende sammenfat
tende afsnit er den meget detaljerede
proces blevet forholdsvis let at over
skue. Bogens omfattende arkivbenyttel
se kan både ses som en svaghed og som
en styrke. Svagheden træder frem, idet
bogen bærer præg af at indeholde over
vældende mange detaljer, og dermed
får dele af den karakter af at være narrativ. Men styrken i arkivbenyttelsen
opvejer klart svagheden. Styrken ligger
i forholdet til den tidligere forskning
om Danmark og den grønne plan, der
må karakteriseres som mere overfladisk
og repræsenteret ved forholdsvis få
fremstillinger. Denne bog er det første
tilbundsgående historiske arbejde om
emnet. Desuden er analysen gennem
ført og inddrager flere niveauer - det
europæiske, det nationale, interesse
grupperne og brancherne. Bogen må
derfor vurderes som et vigtigt bidrag til
debatten om efterkrigstidens Danmark i
forhold til »Europa«, både vurderet i
forhold til den danske historieforsk
ning, men også til den internationale
historieforskning om »Green Pool«forhandl i ngerne - hvis der altså blot
var flere i den sidstnævnte gruppe, der
kunne læse dansk.
Ann-Christina Lauring Knudsen

Svend Aage Andersen: Arbejderkultur i
velfærdsstaten. SFAH Skriftserie nr.
39. (Selskabet til Forskning i Arbej
derbevægelsens Historie, 1997). 335
s., 325 kr.
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Med Arbejderkultur i velfærdsstaten vil
Svend Aage Andersen undersøge, om
arbejderkulturen forsvandt i efterkrigs
tidens Danmark eller blot forandredes.
For at gøre dette definerer han indled
ningsvist kultur bredt: som alle sider af
arbejdernes aktiviteter. Kultur tænkes
ind i en sammenhæng mellem velfærds
udvikling og socioøkonomiske forhold i
stedet for blot at være en specifik kultu
rel praksis som den, finkulturen beteg
ner. Forfatterens fokus på kultur fører i
konklusionen til en ny periodisering af
efterkrigstiden, da kultur ændres lang
sommere end økonomi eller politik, der
sædvanligvis anvendes som indikatorer
på vendepunkter.
Andersen inddeler således arbejder
kulturen i velfærdsstaten i tre faser,
hvor første fase (1945-64) var karakteri
seret ved fattigdom, en arbejderklasse,
der klart kunne afgrænses fra resten af
befolkningen, og en velorganiseret ar
bejderkultur, der forstås som modkultur.
Den anden fase (1964-78) var præget af
opbrud: Med det socialdemokratiske
velfærdsprojekt blev arbejderkulturen
en del af den officielle kultur, den blev
folkelig kultur, og grænserne mellem
arbejderklassen og befolkningen i
øvrigt begyndte at flyde ud på grund af
arbejdernes stigende velstand. Arbej
dernes kultur blev nu baseret på forbrug
i stedet for på arbejde og, som noget
nyt, orienteret mod familielivet. Den
tredje fase (1979-90) fremstilles som en
ny periode præget af fattigdom. Den
økonomiske krise og velfærdsstatens af
vikling skabte splittelse mellem arbej
dere, både i form af ringere grad af soli
daritet og i form af en marginalisering
af dele af befolkningen, i samme perio
de blev arbejderkulturen privatiseret.
Baseret på et omfattende materiale,
engageret og sobert behandlet, har Ar
bejderkultur i velfærdsstaten været en
fornøjelse at læse. Andersens definition
af arbejderklassen som faglærte og
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ufaglærte manuelle arbejdere i den se
kundære sektor betinger imidlertid den
arbejderkultur, han får fremskrevet. Så
ledes er det den velfungerende og aktive
del af arbejderklassen, der deltog i den
organiserede kultur i første fase, fx ved
at synge i arbejdersangkor, ligesom det
er den veltilpassede del af arbejderklas
sen, der i tredje fase repræsenterer den
privatiserede kultur ved at se tv i deres
parcelhuse, der behandles grundigst.
Kort og godt bliver arbejderkulturen
pæn, velpoleret og kedelig. Dette på
trods af, at forfatteren med sin behage
ligt usnerpede tilgang til kulturel prak
sis hverken glemmer Morten Korchfilm, rockere, diskodans eller punk.
Desværre kommer disse kulturtrends
ofte til at fremstå som kompensation for
det fysisk såvel som psykisk hårde ar
bejde, arbejderne udfører. Men hvis kul
turen skal tænkes i en sammenhæng
mellem velfærdsudvikling og socioøko
nomiske forhold, må årsagsvirkninger
ne vel formodes at gå begge veje, så det
ikke kun er arbejdet, der dikterer kultu
ren.
Endvidere er de arbejdsløse, de un
derordnede ansatte i den tertiære sektor
og i vidt omfang kvinder formelt ude
lukket af arbejderklassedefinitionen.
Ganske vist nævnes de, men deres muli
ge betydninger for en arbejderkultur
gennemanalyseres ikke af forfatteren.
Dette er problematisk, når det er arbej
derkulturen i velfærdsstaten, der skal
undersøges: Velfærdsstatens udvikling
faldt sammen med en omfattende stig
ning i antallet af underordnede ansatte i
den tertiære sektor, og den danske
velfærdsudvikling har været betinget af
kvinders ansættelse i den offentlige sek
tor. Om kvinder havde betydning for
udviklingen af arbejderkulturen i vel
færdsstaten, fremgår ikke af Andersens
fremstilling. Læseren får at vide, at i
første fase var kvinder hjemme og pas
sede børnene, men ikke om der ad den-
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ne vej formidledes kulturværdier. I an
den fase kom kvinder på arbejdsmarke
det, men betød det andet for arbejder
kulturen end udvidede forbrugsmulig
heder? I tredje fase giftede faglærte
mænd fra arbejderklassen sig med kvin
der fra mellemlagene (såsom sygeple
jersker, socialrådgivere og folkeskole
lærere), men betød det noget for arbej
derkulturen?
Andersens afgrænsning af arbejder
klassen sætter således grænserne for
projektet, og det er synd, for det anty
des, at den kulturelle indfaldsvinkel
kunne være udgangspunkt for en reformulering af den traditionelle klassemo
del: Kulturen kan måske kategorisere
samfundsmæssige forskelle, der ikke
længere anerkendes økonomisk og poli
tisk.
Den arbejderkultur, Andersen frem
stiller, er hæmmet af arbejderklassedefi
nitionen, så det, læseren får, er en
snæver mandearbejderkultur, der til ti
der tenderer det nostalgiske. Men som
sådan er bogen vigtig, ikke kun fordi
den er et indlæg i et ellers tyndt beskre
vet område, men også fordi den er både
velfungerende og velskrevet. For god
ordens skyld skal det tilføjes, at Ander
sen selv betegner sit projekt som tvær
fagligt. Dette betyder, at bogen ikke le
ver op til de enkelte fags videnskabelige
kriterier. Og faghistorikere vil da også
finde hans omgang med kilderne lem
fældig, men som inspirationskilde til
samtidshistorie er bogen bestemt anbe
falelsesværdig.
Anne Trine Larsen
Mette Skougaard (red.): Landbrugskon
sulenter fortæller. Om landbrugs
konsulenternes liv og virke fra
1930rne til vor tid. (Landbohistorisk
Selskab, 1999). 110 s., 148 kr.
Nærværende fremstilling indeholder en
gengivelse i uddrag af ni landbrugskon
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sulenters erindringer om deres liv og
virke fra 1930’erne og frem til ca. 1990.
Baggrunden for fremstillingerne er et
større materiale indsamlet på initiativ af
Landbohistorisk Selskab og National
museets Etnologiske Undersøgelser i
1992. På baggrund af udarbejdede spør
gelister henvendte man sig til land
brugskonsulenterne med bistand fra
Foreningen af danske Landbrugskonsu
lenter med anmodning om besvarelse.
For såvel udviklingen af dansk land
brugs produktionsstruktur og metoder
som for udviklingen af dets organisa
tionssammenhold (det sidste med et par
markante undtagelser) har landbrugs
konsulenterne som faglige rådgivere
haft en afgørende indflydelse siden den
spæde start i 1861. Det startede med
mejerikonsulenter, og fra 1887 etablere
des statsstøtte til privatansatte husdyrs
brugskonsulenter, hvilket medførte, at
de kunne finde ansættelse hos de enkel
te landboforeninger. Denne ordning videreudvikledes i 1895 med planteavls
konsulenter, i 1915 med regnskabs-,
grundforbedrings- og havebrugskonsu
lenter, og i 1928 kom konsulentordnin
ger for husholdning og ungdomsarbej
de. Ud over landboforeningerne be
gyndte også husmandsforeningerne at
ansætte konsulenter, og for at have øko
nomi til den stigende mængde af speci
alkonsulenter måtte organisationsfor
merne centraliseres ud over de lokale
sogneforeninger til kredsforeninger og
amtsforeninger. I 1920 var der i alt 207
landbrugskonsulenter ansat, og det an
føres, at antallet i 1996 var 964 aktive
landbrugskonsulenter. Udviklingen i
antallet af landbrugskonsulenter er altså
omvendt proportional med udviklingen
i landbrugssektorens andel af bruttona
tionalproduktet; men forholdet er selv
følgelig ikke helt så paradoksalt, som
det lyder, da landbrugssektoren i sig
selv har udviklet sig eksplosivt siden
mekaniseringen, sammenlægningerne,
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forøgelsen af anvendelsen af kunstgød
ning, pesticider etc. i 1950’erne. I det
seneste tiår har det jo, med rette eller
urette, forekommet mange, at land
brugsorganisationerne i deres holdning
til udviklingen inden for landbrugssek
toren og i deres stillingtagen til løs
ningsmuligheder for en bæredygtig ud
vikling er stivnet i forældede og selvtil
strækkelige organisationsformer og
holdninger.
Det er derfor en central opgave for
den samfundshistoriske forskning og
formidling, der her er udført gennem
såvel materialeindsamling som den
foreliggende udgivelse. Uddragene er
delt op i afsnit om planteavlskonsulen
ter, husdyrsbrugskonsulenter, konsulen
ter for regnskab og driftsøkonomi, fore
ningsliv, politisk virke og særlige be
skæftigelser samt endelig tilbageblik.
Vi kommer vidt omkring med skil
dring af uddannelsen på landboskole og
landbohøjskolen og af markvandringer,
avlsarbejde, dyrskuer og politisk arbej
de. Bidragene bliver hermed også et
vigtigt socialhistorisk dokument. Man
har svært ved at fremhæve nogen frem
for andre; men personligt havde jeg
f.eks. stor fornøjelse af Rudolf Jensens
fortælling om »Kartoffelarbejdet« fra
1940 og frem til 1978. Jeg synes, at det
er lykkedes at fremstille en læseværdig
bog, der som menneskeligt dokument er
et vigtigt supplement til statistikken, li
gesom den kan bidrage til mere nuance
rede holdninger til de aktuelle proble
mer mellem landbrugssektoren og det
øvrige samfund - og måske også til lidt
selvransagelse inden for landbruget
selv.
Finn Stendal Pedersen
Jacob Christensen: Socialpolitiske stra
tegier 1945-1972. Undersøgelse af
udviklingen i de politiske aktørers
socialpolitiske målsætninger og
dens betydning for de sociale udgif
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ter. (Odense Universitetsforlag,
1997). 254 s., 250 kr.
Politologen Jacob Christensen har for
nyligt fået udgivet sin i øvrigt meget ro
ste biografi om K.K. Steincke. Social
politiske strategier 1945-1972 er skre
vet før Steincke-biografien og er en re
videret udgave af forfatterens ph.d.-afhandling fra 1992 med samme titel.
Denne afhandling har længe stået som
et vigtigt bidrag til forskningen om den
danske velfærdsstat, og det er på tide, at
den endelig er blevet publiceret.
Titlen på bogen angiver, at forfatte
rens fokus er på de politiske partiers so
cialpolitiske strategier. Udgangspunktet
for bogens undersøgelse er dog spørgs
målet, hvorfor væksten i de offentlige
udgifter eksploderede i tiden efter 1945.
Dette spørgsmål udspringer tydeligvis
af projektet »Dansk politik under foran
dring 1945-85«, inden for hvilket bogen
udgør et af bidragene. I formuleringen
af dette forskningsprojekt har Niels
Thomsen nemlig anlagt den synsvinkel
på velfærdsstatens etablering, at den
først og fremmest var en vækst i offent
lige udgifter.
Indledningsvis diskuterer forfatteren
to politologiske undersøgelser af stig
ningen i de offentlige udgifter samt
dansk og international forskning i vel
færdsstaten. Han drager den konklu
sion, at de ideologisk-kognitive faktorer
i en analyse af velfærdsstaten er blevet
noget overset i forskningen. Disse fak
torer bør undersøges grundigt, idet det
»filter«, de udgør, i høj grad bestemmer,
hvilken offentlig udgiftspolitik den po
litiske elite opfatter som fornuftig. Mere
konkret antager forfatteren, at der i
Danmark skete et skift fra en residuel til
en institutionel velfærdsstat i årene om
kring 1960. Forskellen mellem disse to
modeller er, at den residuelle velfærds
ordning målrettet tildeler en udpeget
gruppe i befolkningen den sociale ydel-
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se, hvorimod en institutionel velfærds
ydelse (oftest kaldet universalistisk) gi
ves til hele befolkningen. Hvis alt andet
er lige, antager forfatteren, at den insti
tutionelle velfærdsmodel kræver størst
udgifter. Ud fra denne antagelse må
man betragte de socialpolitiske strategi
er hos de ledende politiske partier, der
betingede skiftet til en institutionel
velfærdsstat, som et vigtigt bidrag til
stigningen i de offentlige udgifter.
Forfatteren har valgt udelukkende at
undersøge de socialpolitiske strategier
hos de danske politiske partier. Hermed
forlader han reelt udgiftsproblematik
ken som bogens undersøgelsesområde,
idet partiernes socialpolitiske strategier
kun indirekte kan have påvirket stignin
gen i de offentlige udgifter, og da ude
lukkende som en af flere faktorer. Selv
om forfatteren indrømmer, at bogens
undersøgelsesfelt kun indirekte berører
udgiftsproblematikken, synes den af
Niels Thomsen inspirerede teoretiske
indledning delvis at opstille spørgsmål
og problemer, som bogens undersøgel
ser kun besvarer på et overfladisk ni
veau.
Ved at fokusere på partiniveauet pla
cerer forfatteren sin forskning i centrum
af den internationale debat mellem på
den ene side den dansk-svenske socio
log Gøsta Esping-Andersen og den
dansk-amerikanske historiker Peter
Baldwin. Esping-Andersen har i sin
forskning fremhævet de skandinaviske
socialdemokratiers rolle i frembringel
sen af den særlige universalistiske
velfærdsmodel (se især Gøsta EspingAndersen: Politics Against Markets.
The Social Democratic Road to Power,
1985). Peter Baldwin har lanceret et an
greb på denne tolkning og har frem
hævet de borgerlige partiers rolle også i
opbygningen af de skandinaviske vel
færdsmodeller (Peter Baldwin: The Po
litics of Social Solidarity. Class Bases of
the European Welfare State 1875-1975,
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1990). Denne bogs forfatter hælder ty
deligvis mest til Baldwins tolkning.
Socialpolitik er et vanskeligt begreb
at definere, og det er åbenbart, at en
overkommelig grundforskningsmæssig
indsats kun kan dække et meget be
grænset antal reformer. Undersøgelsen
begrænses til to udgiftstunge reformer:
folkepensionen og sygedagpengene,
herunder
sygesikringens
generelle
struktur. Som forfatteren rigtigt argu
menterer, er disse to områder forholds
vis centrale i opbygningen af velfærds
staten, og store reformer har en tendens
til at sætte præcedens for mindre af
slagsen. Forfatteren indrømmer det pro
blematiske i, at politiske beslutnings
processer vedrørende serviceydelser
hermed ikke indgår i undersøgelsen.
Det er således kun én dimension/funktion af velfærdsstaten, som søges af
dækket i undersøgelsen. Bogens analy
ser af udviklingen inden for pensioner,
sygedagpenge og sygesikringens struk
tur baseres på hidtil ubenyttede arkiva
lier fra de forskellige kommissioner,
hvor de nye reformer blev udarbejdet.
Ud over kommissionsarkiverne inddra
ges Henning Friis’ og Erik Ib Schmidts
privatarkiver, de politiske partiers tids
skrifter, Rigsdagstidende og Socialde
mokratiets Folketingsgruppes mødepro
tokol fra 1964-72. Hvorfor de andre
partiers protokoller ikke er benyttet, fin
des ikke anført.
Set fra den overordnede problemstil
ling om de offentlige udgifters ekspan
sion virker valget af de to undersøgel
sesområder logisk. Ved at analysere den
politiske baggrund for to af de mest ud
giftstunge reformer i den danske vel
færdsstat giver forfatteren et fint indblik
i den politiske dynamik bag en del af
stigningen i de offentlige udgifter. Men
for en vurdering af partiernes socialpo
litiske strategier synes kildegrundlaget
at være for begrænset. En samlet vurde
ring af et partis socialpolitiske strategi
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må nødvendigvis bygge på en solid em
pirisk undersøgelse af de holdninger,
partiet fremfører i selve lovgivningspro
cessen. Men en sådan analyse bør være
ledsaget af en redegørelse for partiets
interne diskussioner og en analyse af, i
hvor høj grad partiet er i stand til at be
stemme den politiske dagsorden. Ved
næsten udelukkende at fokusere på lov
givningsprocessen og ved kun at be
handle to sager har forfatteren ind
snævret sin analyse så meget, at den ge
nerelle udsagnskraft af den empiriske
analyse er begrænset. Et metodisk pro
blem, som forfatteren ikke har taget
hensyn til i sine konklusioner.
Hovedparten af bogen gennemgår i
detaljer de forskellige reformer af henholdvis pensions-, sygedagpenge- og
sygesikringsstrukturområdet. Pladsen i
denne anmeldelse er ikke til en grundig
diskussion af de forskellige reformer.
Jeg vil blot nøjes med at kommentere to
afgørende reformer, hvor forfatterens
tolkninger synes diskutable.
Den første bliver anset for at være
den institutionelle velfærdsstats gen
nembrud; det drejer sig naturligvis om
indførelsen af folkepensionen i 1956. I
analysen af folkepensionsreformen
fremhæver forfatteren især Det Radika
le Venstres og Venstres indflydelse,
hvorimod Socialdemokratiets rolle ned
tones. Det Radikale Venstres centrale
indflydelse igennem hele diskussionen
om folkepensionen frem til 1956 kan
der ikke herske nogen tvivl om. Proble
met i analysen er snarere betoningen af
Venstres rolle på bekostning af Social
demokratiets. Venstre havde i begyndel
sen af 1950’erne sammen med Det
Konservative Folkeparti argumenteret
for en forsikringsordning for de ældres
forsørgelse. Denne ide blev dog hurtigt
vingeskudt, da ingen af de borgerlige
partier havde gjort sig klart, i hvilket
omfang den resulterende pensionsfond
ville dominere det danske kapitalmar
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ked. Ideen trivedes dog fortsat inden for
de to partier helt frem til 1956. Det var
faktisk kun kort før tredjebehandlingen
af lovforslaget i folketinget, at Venstre
gjorde sig sin stilling klar. Her burde
forfatteren have inddraget partiprotokolleme fra Venstre og Det Konservati
ve Folkeparti i sin undersøgelse. Når
Venstre alligevel gik med i forliget, er
det vel at stramme argumentationen en
smule for meget at udpege partiet som
en af de største støtter bag folkepensio
nen.
Med hensyn til Socialdemokratiets
rolle viser forfatteren ganske rigtigt,
hvordan partiet var modvilligt indstillet
over for universalisme-tanken, som
først og fremmest var Det Radikale
Venstres ide. Socialdemokraterne ville
nødigt tildele velbemidlede ældre fuld
pension. Forfatteren antyder, at Social
demokratiet blev tvunget til at støtte Det
Radikale Venstres holdning af politisk
nødvendighed, simpelthen for at bevare
regeringsmagten. Endvidere påpeger
forfatteren, at Socialdemokratiets poli
tik reelt indebar en videreførelse af al
dersrenten, dog med klækkelige for
højelser. Herved overser forfatteren ef
ter min bedste overbevisning betydnin
gen af, at det var Socialdemokratiet,
som placerede folkepensionsspørgsmå
let på den politiske dagsorden. Det var
Socialdemokratiet, som introducerede
målsætningen om indførelsen af en fuld
folkepension under valgkampen i 1952.
Folkepensionen kom som resultat heraf
til at dominere den politiske debat frem
til 1956. Faktisk vandt Socialdemokra
tiet valgkampen i 1952 på spørgsmålet,
og der var vel ingen politikere, som ef
ter 1952 offentligt turde antyde, at en
folkepension (hvad dette så end inde
bar) ikke burde gennemføres. Desuden
er det vigtigt at holde sig for øje, at Ven
stre og Det Konservative Folkeparti var
konfronteret med et regeringsflertal
imod sig og derfor i overensstemmelse
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med dansk tradition søgte indflydelse
på selve reformen. Dette blev dem ind
rømmet af regeringen, der ønskede et
forlig, som sikrede reformens fremtid
også i tilfælde af et regeringsskifte. For
fatteren fokuserer i øvrigt ligesom Peter
Baldwin snævert på forhandlingerne om
folkepensionen efter, at spørgsmålet var
blevet sat på den politiske dagsorden af
Socialdemokratiet, og han mister der
med fornemmelsen for spørgsmålets
overordnede politiske dynamik.
Den anden reform, hvor de borgerlige
partiers rolle bliver overbetonet, er so
cialreformen, hvor spørgsmålet om sy
gekasserne var et af de centrale spørgs
mål. Forfatteren betoner i denne forbin
delse Venstres socialpolitiske skifte på
partikongressen i 1963. Efter at den be
rømte VK-plan fra 1959, hvor Venstre
sammen med Det Konservative Folke
parti fremhævede fordelene ved en ul
traliberal politik, havde resulteret i en
dundrende fiasko ved valget i 1960, fik
den socialliberale fløj i Venstre fornyet
indflydelse. Resultatet blev, at Venstre i
fuldt omfang omfavnede det nye social
politiske paradigme, som Socialdemo
kratiet havde været den vigtigste politi
ske kraft bag. (Dermed er ikke sagt, at
Socialdemokratiet havde været ene om
at definere indholdet i velfærdsstatsprojektet. Det Radikale Venstre og hele den
intellektuelle elite af socialforskere var i
høj grad med til at udvikle indholdet i
velfærdsstatsprojektet). Resultatet af
Venstres kursændring blev et forslag om
nedsættelse af socialreformkommissio
nen i 1964, som skulle gennemanalysere hele det socialpolitiske område og
fremlægge et forslag til en socialreform.
Denne reform skulle blandt andet af
skaffe (eller i det mindste reformere)
sygekasserne og a-kasserne. Disse selv
stændige organisationer, som fungerede
med statstilskud, var børn af arbejder
bevægelsen, og Socialdemokratiet kun
ne derfor kun modvilligt indrømme et
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politisk mandat til socialreformkom
missionen. Især a-kasserne måtte be
tragtes som urørlige fra et socialdemo
kratisk synspunkt.
I kommissionens arbejde var det da
også Socialdemokratiet, som hurtigt
kom i defensiven. Partiet anså delvis
kommissionsarbejdet for at være et bor
gerligt komplot mod arbejderbevægel
sen og mod muligheden for at forbedre
socialpolitiske ydelser. Fra et socialde
mokratisk synspunkt gjaldt det om at
forbedre ydelserne førend eller i hvert
fald sideløbende med strukturreformen.
Dette blev afvist af de borgerlige parti
er, der med dannelsen af VKR-regeringen i begyndelsen af 1968 pludselig
kunne sætte Socialdemokratiet uden for
indflydelse. Socialreformen inkludere
de en afskaffelse af sygekasserne og
blev gennemført (i øvrigt med flertallet
af Socialdemokratiet stemmende for) i
løbet af 1970-71.
I analysen af socialreformkommis
sionens arbejde argumenterer forfatte
ren for, at Socialdemokratiet egentlig
var modstander af den rationalisering af
den offentlige sektor inden for det soci
ale område, som reformen medførte.
Socialdemokratiet var således tvunget i
defensiven socialpolitisk efter 1963 og
blev taberen i spillet omkring socialre
formen. Holder denne tolkning? Inden
for de områder, som forfatteren fokuse
rer på, må svaret være et tøvende ja. Det
bliver dog sværere at fastholde billedet
af Socialdemokratiet som taber, hvis
man betragter socialreformen i en lidt
bredere kontekst.
Først og fremmest må det vel betrag
tes som en sejr for Socialdemokratiet, at
Venstre og Det Konservative Folkeparti
skiftede socialpolitisk kurs efter 1963.
Socialreformforslaget lå jo tydeligvis
inden for det velfærdsstatslige paradig
me. Endvidere må det bemærkes, at So
cialdemokratiet jo faktisk formåede at
holde a-kasserne uden for reformen. Og
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at sygekasserne måtte lide døden, kom
vel heller ikke en solid (og magtfuld)
del af Socialdemokratiet særligt meget
på tværs. Hvis man desuden inddrager
de andre elementer i socialreformen og
inkluderer bistandsloven fra 1974, kra
kelerer billedet af Socialdemokratiet
som den store taber i socialreformpro
cessen.
Forfatteren ender sin bog med at gen
nemgå de enkelte politiske partiers so
cialpolitiske strategier og fremhæver
her undersøgelsens konklusioner som
liggende tættere op ad Peter Baldwins
opfattelse end ad Esping-Andersens. I
særdeleshed Det Radikale Venstres,
men også Venstres rolle (især efter kurs
skiftet i 1963) fremhæves som helt cen
trale for velfærdsstatens etablering. So
cialdemokratiets rolle nedtones der
imod ganske kraftigt med henvisning til
betænkelighederne ved folkepensionen
og socialreformen. I disse konklusioner
bliver resultaterne af de metodiske pro
blemer, som er anført ovenfor, tydelige.
Og forfatteren tager ikke de nødvendige
forbehold i sine konklusioner for uba
lancen i de empiriske undersøgelser.
Selv om Socialdemokratiets rolle i
velfærdsstatens etablering skævvrides,
har bogen den store fortjeneste, at vi får
et mere nuanceret syn på de borgerlige

partiers rolle i velfærdsstatens etable
ring. Ikke som modspillere til Socialde
mokratiet, men efter 1963 især som
medspillere. Men Socialdemokratiets
rolle som afgørende drivkraft i proces
sen bør ikke som resultat heraf afskri
ves. Dette synspunkt bekræftes i øvrigt
af den nyeste velfærdsstatsforskning (se
især Søren Kolstrup: Velfærdsstatens
rødder - fra kommunesocialisme til fol
kepension, 1996 og Klaus Petersen: Legitimität und Krise. Die politische Geschichte des dänischen Wohlfarhtsstaates 1933-1973, 1998)
Jacob Christensens bog er et vigtigt
bidrag til debatten om velfærdsstaten.
En debat, hvor vi i de senere år i stigen
de grad har fået nuanceret vores for
ståelse af dynamikken bag velfærdssta
tens etablering. Derfor er det desto mere
ærgerligt, at Odense Universitetsforlag
har ventet fem år med udgivelsen af Ja
cob Christensens bog. Hvad man på for
laget har brugt den lange tid til, er ikke
godt at vide, idet bogen rummer en lang
række skæmmende stave-, orddelingsog fodnotefejl.
Men trods forlagets smølen er det
dejligt endelig at have fået dette vigtige
bidrag til forskningen i den danske
velfærdsstat på gaden.
Morten Rasmussen

REGIONAL- OG LOKALHISTORIE
Knud Prange m.fl. (red.): Det store i det
små. (Odense Universitetsforlag,
1997). 352 s., 250 kr.
Lokalhistorisk Afdeling ved Køben
havns Universitet har fejret sin 25-årsdag med et skrift, redigeret af afdelin
gens leder fra begyndelsen, lektor Knud
Prange, og medlemmerne af en kreds af

historikere, »kollokviekredsen«, oprin
deligt studerende, som ikke har villet
slippe hinanden og mødes flere gange
om året. Knud Prange ser til indledning
tilbage på lokalhistoriens udvikling i
landet i de 25 år og retter derpå blikket
fremad mod det fritidssamfund, som vil
give den endnu større muligheder.
Forhenværende rigsantikvar Olaf 01-
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sen skriver kort om instituttets forhisto
rie. Han insisterer på at kalde det insti
tuttet, for det var, hvad han og de andre
bestyrelsesmedlemmer i Dansk Histo
risk Fællesforening kaldte det, da de i
sin tid henvendte sig til universitetet, og
dette var også den oprindelige initiativ
tager, faderen Albert Olsens betegnelse.
Faktisk blev instituttet oprettet i 1943,
men det kom aldrig til at virke, fordi Al
bert Olsen samme år blev taget af ty
skerne og siden flygtede til Sverige.
Hele 16 artikler har redaktionen for
mået at samle, nogle skrevet af kredsens
medlemmer, andre af udefrakommende
indbudte. Knud Prange skriver selv om
et skifte efter en degneenke fra 1777,
som giver et levende indblik i en kon
kret degnefamilies omstændigheder. Og
det er noget andet, mener Prange, end
degnen som type, ham, som blandt an
det Georg Hansen søger at beskrive i sin
bog Degnen fra 1944. Prange rører med
sit konkrete eksempel ved et tema om
det lokales og lokalhistoriens berettigel
se, som han var inde på allerede i sit
første skrift fra afdelingen, Hvorfor lo
kalhistorie?, og som han siden har be
rørt flere gange.
Et andet medlem af kredsen, Jørgen
Mikkelsen, skriver med udgangspunkt i
de to serier af indberetninger om køb
stæderne fra henholdsvis 1747 og 1775
om købstædernes krise i 1700-årene.
Nils Hybel undersøger meget interes
sant lokalhistoriens funktion i middelal
derhistorien, specielt i forhold til teori
erne om den senmiddelalderlige krise,
og påviser med henvisning til især en
gelske forfattere, at lokalhistoriske un
dersøgelser - og her ikke kun »lokale
specialundersøgelser«, men også altom
fattende »community studies« - har
medvirket til at fælde store almengyldi
ge monokausale teorier som Postans
marginaljordstese og også fremover kan
medvirke til at udfylde tomrummet efter
sådanne teorier. I virkeligheden er jo
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middelalderforskningen langt hen lokalt
afgrænsede studier simpelthen på grund
af kildemangelen, siger han, og det kan
han jo have ret i.
Kim Furdal, lokalhistorisk konsulent
i det sønderjyske, efterlyser en teoretisk
funderet diskussion af, hvordan lokalhi
storien skal gribes an. Ikke at historiefa
get har udviklet et dårligt begrebsappa
rat (hvilket?), det duer blot ikke til lo
kalhistoriske undersøgelser. De bedste
bud herpå henter Furdal i etnologien
hos navnlig Börje Hanssen og hans cen
trale begreb »aktivitetsfelter« og hos
Dan Tureli, hvis Vangede billeder efter
Furdals mening burde være pligtlæs
ning for enhver historiestuderende på li
nie med Kristian Erslevs Historisk Tek
nik. Som konkrete eksempler på etnolo
gisk inspireret lokalhistorie fremholdes
Johs. Møllgaards og Ellen Damgaards
arbejder, og Furdal gennemarbejder
selv et materiale fra Sdr. Bjert sogn syd
for Kolding.
Ole Degn undersøger nogle jyske lo
kalsamfunds reaktioner på navnelovene
af 1828 og 1856 og rejser en række in
teressante spørgsmål til videre under
søgelse, og Johs. Møllgaard undersøger
et velkendt mentalitetshistorisk tema,
nemlig »personbegrebets« udvikling
blandt bønder i Salling fra 1500- og
1600-årenes »ureflekterede, umiddelba
re subjekt i affekternes vold« til 1800årenes »ansvarlige, målrettede, selvbe
vidste person«.
John T. Lauridsen vender efter et
længere udblik over udviklingen i mil
jøet omkring Den jyske Historiker »vejrhanen i dansk historie«, som han
kalder det - tilbage til sine familierød
der og leverer med sine bedsteforældre
et eksempel på »den svære vej fra land
til by«, en måde at angribe udvan
dringshistorien på, som fører til helt an
dre spørgsmål end dem, der stilles i den
kvantitativt orienterede migrations
forskning.
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To stockholmere, Sven Lilja og Lars
Nilsson, demonstrerer den mere syste
matiske, samfundsvidenskabeligt inspi
rerede tilgang i historieforskningen hinsidan og leverer interessante analyser af
henholdsvis købstædernes udvikling i
Östergötland 1570-1810 og svensk by
udvikling i 1900-tallet. Med Allan Tønnesens, Poul Steens og Agnete Goth
Paaschburgs historier om henholdsvis et
overfald på Frederiksberg i 1785, en
sjællandsk korporal og glarmester i be
gyndelsen af 1800-årene og en lol
landsk piges omskiftelige skæbne i
samme århundrede er vi modsat på den
virkelig lille histories, næsten mikrohistoriens grund. Et mere udtalt sigte mod
det typiske har Erik Nørrs interessante
indblik i forholdet mellem teologer af to
generationer med en række breve til en
teologisk student 1849-60, Jesper God
vin Hansens beretning om arbejderuro
og strejker på geværfabrikken i Helle
bæk i begyndelsen af 1800-tallet og det
lidet, der kom ud af det for arbejderne,
Grete Signe Jensens portræt af den kø
benhavnske lærerinde og borgerrepræ
sentant Johanne Blom 1909-19 og In
grid Markussens nøjere præsentation af
en af de skoleprotokoller, hun har an
vendt i sin tidligere undersøgelse af
1700-årenes skolevæsen.
Disse mange, højst forskelligartede
bidrag giver tilsammen et godt og le
vende indtryk af forskellige måder at
nærme sig lokalhistorien på. Man sav
ner et forsøg til indledning på at profile
re de forskellige tilgange lidt nøjere
mod hinanden, men bogen er, som den
foreligger, et værdigt jubilæumsskrift
for afdelingen i København. Den kan
anbefales til enhver lokalhistorisk inte
resseret.
Steen Busck
Niels Peter Stilling: Politikens bog om
Danmarks slotte og herregårde. (Po
litikens Forlag, 1998). 320 s., 269 kr.
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Museumsinspektør ved Søllerød Mu
seum, Niels Peter Stilling, har skrevet
en god håndbog om vore slotte og her
regårde. »Bogen er opdelt i ni geografi
ske områder af hensyn til den praktiske
brug i felten.« Disse er indgangsordene
(s. 3), og de siger klart, hvilket formål
denne bog tjener. Og det tjener den godt
ved en klar og systematisk opbygning.
Hvert område får sine karakteristika
præsenteret i en indledning, der også in
deholder en meget brugbar oversigt
over stedernes byggestil, tilgængelig
hed, om de rummer museer, samlinger,
særlig kulturhistorie osv. Med andre ord
kan man med bogen i hånden planlægge
ture, der tilgodeser for eksempel særlige
byggestile, parker og lignende. Hvilket
ikke mindst kan være praktisk til eks
kursioner og studieture.
Ikke alle steder er lige udførligt om
talt, men alle de fyldigste beskrivelser
rummer de faste rubrikker: bygning, in
teriør, omgivelser og historie. For alle
de medtagne slotte og herregårde gives
desuden faste oplysninger om beliggen
hed, moderne anvendelse, ejerforhold,
størrelse og bygningshistoriske årstal.
Bogen afsluttes med oversigter over ar
kitekter, havearkitekter og bygmestre,
hvortil kommer oversigter over ord og
begreber, stilhistorie og litteratur.
Men før alt dette har bogens forfatter
skrevet en 10 siders historisk indled
ning. Nu kan der jo ikke medtages al
verden på de få sider, men det lykkes at
give et udmærket overblik, der begyn
der med Harald Blåtands befæstede borg
anlæg og slutter med en advarsel mod
den tiltagende tivolisering af herregår
dene og troen på, at disse kan redde sig
ved indtægtsgivende aktiviteter på be
kostning af offentlige tilskud. Man kun
ne have ønsket sig lidt mere historisk
belysning af forskellene mellem lands
delenes herregårdes udvikling, størrelse
og antal, men OK - det ligger måske
uden for rammerne. Det havde også
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været ønskeligt med en lidt større sam
menhæng mellem den historiske indled
ning og bogens portrætter og billedstof.
For eksempel fremhæves i indledningen
Stensballegård ved Horsens som et af
gørende jysk barokbyggeri, men denne
herregård får kun en kort separat omtale
og er slet ikke afbildet. Krengerup på
Fyn fremhæves såvel i indledningen
som i den separate præsentation for sit
avlsgårdsanlæg, men dette er slet ikke
at se på billedet. I det hele taget er ingen
af de avlsgårdsanlæg, der udpeges som
eksempler på stordriftens gennemslags
kraft i 1700-tallet, at se på noget bille
de.
Det hænger sammen med, at steder
nes ejerhistorie og hovedbygningernes
bygningshistorie er det, der er lagt mest
vægt på. Det er også i orden, men mon
ikke mange kunne have fundet anven
delse for lidt videre oplysninger om de
skove, marker, bebyggelser og landsby
er, der hørte til godserne. Det ville i
hvert fald have gjort det sjovere at gå på
opdagelse i godsernes Danmark og de
spor, det afsatte.
De enkelte præsentationer af herre
gårdene og slottene er præcise, og der
er både humor og substans i de indlag
te teksteksempler og illustrationer. Men
mange steders historie synes at løbe ud
engang i slutningen af 1700-tallet. Om
tiden derefter er der ikke mange oplys

ninger. 1800-tallet opfatter mange nok
som en lidt kulturløs tid rundt på god
serne. Helt i tråd hermed falder forfat
terens gentagne nedrakning af den hi
storiske stils byggerier, selvfølgelig
med flere undtagelser. Den vil under
tegnede da gerne dele, men kan ikke
lade være med at spekulere på, hvornår
oprejsningens time mon kommer til
den. For skal den historiske stil gå gen
nem historien som en af de eneste stil
arter, der aldrig kom til værdighed i ef
tertidens øjne?
Som det fremgår, stiller forfatteren
sig ikke helt uden for sit stof. Hans me
ninger kommer frem flere gange.
Blandt andet betegner han statens be
slaglæggelse af det midtjyske gods Fussingø i 1946 som »et uretmæssigt
overgreb« mod dets tyske ejere. Blandt
andet i tilfældet Fussingø får bogens
vægtning af hovedbygning og tidlig hi
storie lidt slagside, for det hører med i
billedet, at Skov- og Naturstyrelsen fra
godsets avlsbygninger driver et velre
nommeret økologisk landbrug ved siden
af traditionel skovdrift.
Bogens billeder er overvejende taget
af forfatteren selv, og de er ganske
fremragende. Man får nærmest det ind
tryk, at det må have taget ham flere år at
stå og vente på godt vejr ved alle opta
gelserne!
Søren Bitsch Christensen

SOCIAL- OG ØKONOMISK HISTORIE
Grethe Banggaard: Til Gavn eller til
Skade. Landbounderklassens vilkår
under den kraftige befolkningstil
vækst i perioden 1801-1845, belyst
ved en undersøgelse af udvalgte fyn
ske sogne. (Landbohistorisk Sel
skab, 1998). 114 s., 148 kr.

Denne fremstilling tager i sit udgangs
punkt sigte på at belyse et sparsomt be
lyst, men socialhistorisk centralt emne,
nemlig husmandsstandens vilkår i peri
oden mellem udskiftningsreformerne
og 1840’ernes husmandsbevægelse,
dvs. ca. 1800-1840.
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Forfatteren tager med afsæt i reform
tidens og samtidens debat om befolk
ningsforøgelsens velsignelser eller ka
tastrofale følger læseren med ind i tre
udvalgte fynske sognes bebyggelsesud
vikling samt deres underklasses hus
standsstruktur og socialstruktur ca.
1800 til 1845.
Først påvises konsekvenserne af
landboreformerne, specielt udskiftnin
gen og den efterfølgende udstyknings
lovgivning, klart ud fra det kendte
landsdækkende materiale, nemlig at
Danmark med landboreformerne fik en
meget stabil gårdbrugsstruktur, der spe
cielt fra 1819 begrænsede udstyknings
mulighederne stærkt, således at de per
soner, der udgjorde befolkningstilvæk
sten, og som ikke havde andre mulighe
der på dette tidspunkt såsom migration
til byerne eller emigration, måtte tage til
takke med at fæste jordløse huse eller
husværelser og dernæst søge at skabe
sig et udkomme som daglejere eller
håndværkere.
Dernæst placeres de tre sogne typolo
gisk på Fyn og i landssammenhæng, og
vi præsenteres for resultaterne af forfat
terens database, der ud fra folketællin
gerne 1834, 1840 og 1845 samt matrik
len 1844 søger at koble husstandene i
folketællingerne sammen med matrikel
numrene. Herefter inddrages suppleren
de materiale først og fremmest fra de
kommunale fattigregnskaber og fattig
skatsligningen, der her viser meget
spændende udnyttelsesmuligheder med
hensyn til at stedfæste specielt de umatrikulerede huse.
De tre udvalgte sogne repræsenterer
et sogn, Lunde, med den matrikulerede
jord i overvejende selveje samt belig
gende i skovzone, et sogn, Mesinge, i
overvejende grad fæste samt beliggende
i kystzone, samt et sogn, Rønninge, der
ejermæssigt er blandet og beliggende i
slettezone.
Det er her et spørgsmål, om Grethe
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Banggaard ikke vil for meget med sin
begrænsede undersøgelse, der har til
formål at undersøge, om der kan påvi
ses en generel trend, som det kan lønne
sig at følge op på landsbasis. Når der
kun er tre sogne, burde der nok for at
undgå sløring af resultaterne være foku
seret på enten ejerforholdene i samme
geografiske zone eller tre geografiske
zoner med samme ejerforhold. Bang
gaard koncentrerer sig da også senere hen
om at diskutere forholdene i de tre sog
ne ud fra først og fremmest ejerforhol
dene, og her nås spændende resultater.
Da den foreliggende fremstilling iføl
ge forordet er et omarbejdet hovedfags
speciale ved Odense Universitet, hvor
det tungere metodiske stof i vidt om
fang er udeladt, og hvor en del eksem
pler på menneskers liv og vilkår er ind
arbejdet, kan det dog ofte være svært at
vurdere holdbarheden eller rimelighe
den i en række af de detaljerede under
søgelser. Imidlertid har Banggaard i
Fortid og Nutid 1997 udgivet en artikel
om netop det metodiske i den forelig
gende undersøgelse med titlen »Menne
skelig springflod og kommunal økono
mi«, som jeg kan anbefale læserne at
konsultere. Selv med dette supplement
er der dog visse forbehold at tage, f.eks.
med hensyn til anvendelsen af Gr. Beg
trup som statistisk kilde til udskiftnin
gerne eller anvendelsen af de minorerede sognekort, der med dateringen ca.
1820 gengives for de tre udvalgte sog
nes vedkommende, men jo hvad bebyg
gelsen angår er en kopi af de enkelte ud
skiftningskorts oplysninger.
Generelt havde det også været ønske
ligt med en sammenligning med gård
mandsstandens husstandsstørrelse og
sammensætning, når man skal vurdere
husmændenes familiestruktur.
Når disse forbehold er anført, skal det
imidlertid også siges, at Banggaard med
sine tabeller og eksempler til fulde får
demonstreret, hvor vanskeligt det er at
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få nøjagtigt hold på detaljerne vedrøren
de Danmarks underklasses vilkår selv
for denne tidsmæssigt nære periode, li
gesom hun til fulde får demonstreret,
hvorledes godssystemets fæstestruktur
dels hæmmede udparcellering og er
hvervsmuligheder for en voksende be
folkning, dels sikrede en vis ekstra so
cial sikkerhed for de ældre fæstere også
i husmandsklassen, mens selvejerne un
der landbrugskrise og kortere eller læn
gerevarende sygdom måtte ty til fattig
hjælpen.
I så henseende bekræfter Banggaard
Anders Vægter Nielsens undersøgelse
af husmændenes vilkår i samme periode
på Erholm-Søndergårde gods i Vestfyn,
mens hun overbevisende påviser, at selvejergårdmændene i høj grad byggede
lejehuse og tog indsiddere ind og der
med fik billig arbejdskraft. På den an
den side må man jo nok sige, at havde
de undladt dette, var den sociale og po
litiske situation vel blevet endnu mere
eksplosiv end den manifesterede sociale
uro i 1840’erne, men implikationerne
for den interne migration berøres mærk
værdigvis ikke generelt i afhandlingen.
Trods den arkivkyndige forfatters
heuristiske opfindsomhed og kunnen
må det dog siges, at fremstillingen er
mere induktiv end deduktiv. Imidlertid
er den i sin foreliggende, smukt illustre
rede form en glimrende påvisning af de
muligheder, der ligger i en kobling af
lokale, regionale og landsdækkende kil
der, når det gælder underklassens socia
le historie i 1800-tallet.
Finn Stendal Pedersen
Harald Jørgensen: Foreningen af 1837
til forsømte børns frelse. (Poul Kri
stensens Forlag, 1997). 156 s., 188
kr.
Den foreliggende bog behandler på en
sober og meget grundig måde et histo
risk set væsentligt og centralt emne in
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den for børneforsorgen: Hvem skulle
tage sig af og hvad skulle man gøre med
de børn, der af den ene eller anden
grund måtte fjernes fra deres hjem. Bo
gens opbygning er strengt kronologisk i
tre hovedafsnit. Første afsnit tager sig af
de første 100 år, andet afsnit behandler
perioden fra sidst i 1930’erne frem til
Bistandsloven i 1974, og sidste afsnit
omhandler foreningens sidste år med af
vikling og oprettelse af »Fonden af
1982«.
Første afsnit har hovedvægten i fore
ningens første 100 år, men giver en re
degørelse for tiden før og dermed bag
grunden for foreningens stiftelse med
Frederik IV’s fattiglov for det danske
rige i 1708, hvor den offentlige fattig
forsørgelse blev et statsforetagende.
Foreningens ældste arkivmateriale er
gået til, og uden de trykte årsberetnin
ger ville det have været vanskeligt eller
snarere umuligt at give en skildring af
foreningens virke i perioden 1837-95.
Først fra dette tidspunkt er der bevaret
et endda meget omfattende arkivmate
riale, som den efterfølgende fremstil
ling bygger på.
Selv om den valgte fremstillingsform
er kronologisk fremadskridende, er der
på ingen måde tale om en tør eller livløs
fremstilling. Alle væsentlige personer
af betydning for foreningens virke bli
ver præsenteret med en kort levnedska
rakteristik, og flere gange bliver der re
fereret til børnene og deres livsforløb,
før de kom under foreningens vinger.
Alt dette sker i anonymiseret form, men
med en kildeangivelse, der gør det mu
ligt at efterprøve de fremdragne eksem
pler. Har man bare enkelte gange set
materiale om forsømte børn, vil man
kunne nikke genkendende til de eksem
pler, der beskrives i bogen.
Kredsen bag foreningen var politiret
tens assessorer, der i deres daglige virke
mødte de ulykkelige børn, der blev
dømt for forskellige forseelser. I de
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første mange år af foreningens virke
blev børnene anbragt i privat familie
pleje, som oftest i det fjerne Jylland, for
at fristelserne skulle være så få og små
som muligt. Efter konfirmationen blev
de så vidt muligt sat i håndværker- eller
landbrugslære (for drengenes vedkom
mende), og pigerne kom ud som tjeneste
piger. Foreningens økonomi hvilede i
de første mange år overvejende på pri
vat finansiering.
Efter århundredskiftet gjorde man fra
det offentliges side efterhånden mere og
mere ud af sit engagement i børnefor
sorgen, et arbejde som foreningen støt
tede. I meget lang tid mente man fra for
eningens side, at familieplejen var den
ideelle forsørgelsesmåde for børnene,
men efterhånden skete der et skifte i
denne holdning, og man orienterede sig
mod institutionsopdragelsen under fag
kyndig medvirken. I stigende omfang
oprettede og drev foreningen egne insti
tutioner, som man modtog anseelige of
fentlige tilskud til.
Med Bistandsloven i 1974 skete der
et væsentligt skifte i børneforsorgsar
bejdet, da amtskommunerne fik den af
gørende indflydelse på forvaltningen
også af de privatdrevne døgninstitutio
ner, hvorfor foreningen besluttede at
trække sig ud af arbejdet. Al fast ejen
dom blev afhændet til de forskellige
amtsråd, og salgsindtægterne blev til
»Fonden af 1982«, som støtter arbejdet
med vanskelige børn.
Henrik Vedel-Smith

Lars Herlitz (red.): Mellem Økonomi og
Historie. (Aalborg Universitetsfor
lag, 1998). 170 s., 168 kr.
Under et gæsteprofessorat ved historie
studiet i Aalborg indbød professor
emeritus i økonomisk historie ved Göte
borgs Universitet, Lars Herlitz, til en se
minarrække med samme titel som den
ne bog. Bidragyderne er økonomiske
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historikere og økonomer. Man havde
gerne været tilhører dengang, men nu
foreligger chancen for at være med altså
på tryk. Og man kan opfordre enhver hi
storiker med interesse i økonomiske
forhold og i grænsedragningen mellem
historie og samfundsvidenskaberne til
at gribe den. Det forekommer mig at
være centrale og ikke mindst aktuelle
spørgsmål, der diskuteres.
Det er almindeligt at sige, at økonomi
handler om menneskets evige jagt efter
at fuldbyrde sine fornuftige ønsker in
den for de rammer, naturen, teknologien
og institutioner sætter. To maximize
preferences subject to constraints. Men
handler det økonomiske menneske altid
efter loven om rationel nyttemaksime
ring? Søger det økonomiske system al
tid mod balancen mellem udbud og ef
terspørgsel som et resultat af de økono
miske aktørers marginalnyttebetragtnin
ger? Måske er det vigtigste slet ikke be
stræbelserne på at maksimere nytten,
men begrænsningerne for dem, the con
straints. Hvor økonomisk opfører homo
oeconomicus sig egentlig?
Historikerne har haft svært ved at
hævde deres fags egenskaber over for
den neoklassiske økonomis ligevægts
model med dens ahistoriske dogmer om
menneskelig adfærd og præferencer.
Marxismen formede - former? - en
økonomisk retning, der tiltrak mange
historikere med dens råderum for socia
le og kulturelle elementer i den økono
miske adfærd. Med marxismens tilba
getog vandt den liberalistiske og ahisto
riske økonomiske tænkning terræn, men
noget tyder på, at historien - og dermed
historikerne - er ved atter at kunne gøre
sin indflydelse gældende i den evigt
løbende diskussion om økonomiske
dogmer. Midlet er den såkaldte ny-institutionalisme, hvis fremtrædende place
ring i de økonomiske historikeres arbej
de kom til udtryk ved den 12. internatio
nale kongres for økonomiske historike-

200
re i Madrid i august 1998. Kongressen
blev indledt af Nobelprismodtageren
Douglass North, og North er da også i
centrum i det, jeg finder er nogle af den
ne bogs væsentligste artikler.
North selv har defineret institutioner
som spilleregler for de økonomiske ak
tørers interaktion. Spillereglerne omfat
ter alle menneskeskabte restriktioner for
den frie økonomiske udfoldelse fra nor
mer, konventioner og markedet som
sådan til love og regler. Sammen med
ressourcerne og teknologien sætter de
grænser for valgmulighederne. Men
spillereglerne kan ændres af dem, der
har magten til det. Man kan håbe på, at
det, der er bedst for de magthavende ak
tører, også viser sig bedst for samfundet
som i den neoklassiske økonomis lige
vægtsmodel. Når nyskabte institutioner
ikke viser sig at være funktionelle i al
mindelig forstand, henviser North til
begrebet path independence’, trægheden
og afhængigheden af de uproduktive
spor, historien har udstukket.
I korthed udtrykt handler ny-institutionalismen således om at flytte fokus
væk fra kapitalen og arbejdskraften i
produktionen. I formelsprog hævder
man normalt, at produktionen er lig
med produktionsfaktorerne kapital, ar
bejdskraft, naturressourcer og en rest
faktor, ofte kaldet teknologien. Institu
tionerne er omfattet af restfaktoren.
Bortset fra, at de institutionelle økono
mer vil hævde, at institutionerne er den
vigtigste faktor og ikke blot en restfak
tor. Når man alligevel nok er nødt til at
fastholde betegnelsen restfaktor, skyl
des det måden, hvorpå man rent prak
tisk udregner, hvor tungt de enkelte pro
duktionsfaktorer vejer i forhold til hin
anden. Det kommer klart frem i Ole
Hyldtofts beregninger over produkti
onsfaktorernes bidrag til den økonomi
ske vækst i Danmark 1835-1913. Hyld
toft spørger: Hvor stor en andel af væk
sten kan tilskrives en kvantitativ for
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øgelse af kapital, naturressourcer og ar
bejdskraft? For perioden 1840-65 var
disse produktionsfaktorers andel 44%.
Derfor må restfaktoren have svaret for
56% af væksten. Helt konkret kom rest
faktoren, teknologiens, vækst blandt an
det til udtryk i den tertiære sektors
vækst op gennem perioden. Denne sek
tor indbefatter erhverv, der tager hånd
om sider af den økonomiske adfærd,
som står centralt i ny institutionel øko
nomi: virksomhedernes organisering,
kontraktindgåelse og -sikkerhed, incita
mentsstrukturer, bank- og kreditsyste
met og informationer. Væksten i vareog tjenesteydelserne var både relativt og
absolut større end produktions- og
fremstillingserhvervenes vækst og ud
trykker
transaktionsomkostningernes
betydning. Uden denne udvikling i
transaktionssektoren havde man ikke
været i stand til at drage fordel af de ab
solutte og komparative handelsfordele,
som den industrielle og agrare masse
fremstilling tilbød.
De enkelte artikler skal ikke omtales
nærmere. Blot skal nævnes, hvad der i
særlig grad faldt sammen med denne
anmelders interesser: K. Gunnar Pers
son fremlægger en meget spændende
analyse af en af de vigtigste institutio
ner overhovedet, nemlig markedet, i sin
artikel om en funktionel forklaring på
institutionel forandring, eksemplificeret
ved liberaliseringen af den europæiske
kornhandel 1750-1850. Det er hans op
fattelse, at frigivelsen af markedskræf
terne i kornhandelen - i en vis forstand
det vigtigste varemarked af alle - nok
var et resultat af ideologiske overvejel
ser, men at afviklingen af den statslige
intervention var oppe mod så stærke
folkelige kræfter, at den kun kunne fin
de sted i stater med stærke fyrstemagter.
Artiklens hovedtese er imidlertid, at
markedsliberaliseringen er et klokke
klart eksempel på, at en institution som
markedet eksisterer, fordi den er instru-
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mentel og funktionel i bestræbelsen ef
ter øget velfærd. Persson henter sine ek
sempler fra de store vesteuropæiske lan
de og ikke mindst fra Sverige, men
kommer ikke ind på Danmark-Norge.
Det er lidt ærgerligt, da den statslige
kornforsyningspolitik og selve handel
ens institutionelle rammer var anderle
des i dobbeltmonarkiet. Blandt andet
blev kornhandelens liberalisering ikke
mødt med nogen stor folkelig utilfreds
hed. Et sted blev den endda hilst med
jubel, nemlig i Norge, hvor man så på
kommonopolets ophævelse og marke
dets liberalisering i 1788 med briller,
hvor det ene glas var nationalistisk og
det andet økonomisk.
Persson fremhæver fysiokraternes
indflydelse på lovgivningen i Sverige.
Ikke i form af fuld tilslutning til deres
grand design, men ved overtagelse af
enkelte af deres ideer, herunder korn
handelsliberaliseringen. I en anden arti
kel, »Landboreformerna i ett internatio
nellt perspektiv«, foreslår Lars Herlitz
en anden anvendelse af fysiokraternes
tankesæt. Det er også Herlitz’ opfattel
se, at fysiokratismen som fuld og færdig
systematisk økonomisk tænkning ikke
vandt mange tilhængere uden for Frank
rig, ja knap nok endda i Frankrig. Men
derfor kan historikerne godt anvende
fysiokratismen som analytisk redskab'.
Fysiokraternes budskab om det uom
gængelige behov for at skabe en jord
brugskapitalisme ved at tilknytte en ka
pitalistfunktion til den passive jordejer
funktion i form af forpagtersystemet ud
trykker indholdet i et fælles europæisk
projekt om at kapitalisere den passive
jordrente. Midlerne, man anvendte, var
blot nogle andre.
I Skandinavien og Nordtyskland pla
ceredes de største kapitalinvesteringer
under højkonjunkturen i årtierne frem
mod det 19. århundrede i jordens bear
bejdning i form af bondens eget arbej
de. At forbedre en anden mands jord gi
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ver ikke megen mening, og i disse lande
førte udviklingen ikke til en adskillelse
mellem jordejer- og kapitalistfunk
tionen, men til selveje og lignende for
mer. De forøgede kapitalinvesteringer
førte heller ikke til frigørelsen af store
mængder arbejdskraft, som fysiokrater
ne havde ment, og som de mente ville
føre til vækst i andre sektorer, ikke
mindst industrien. I Skandinavien og
Nordtyskland opsugede det forbedrede
landbrug i første omgang en større ar
bejdsindsats.
Fysiokraterne havde især forestillet
sig massive kapitalinvesteringer i red
skaber og trækdyr som nødvendige for
at hive jordrenten op af jorden. Herlitz
anser dette behov som langt mindre
presserende i Skandinavien og Nord
tyskland, for plove og trækdyr var alle
rede en indlysende del af en fæstebon
des udstyr. Man kunne gå skridtet vide
re - til den arbejdsintensive dyrkning af
vegetabilske produkter, korn og i min
dre omfang kartofler. Man kan tilføje, at
da behovet for bedre redskaber og
trækdyr for alvor blev erkendt eller for
størret i 1800-tallet, var fæstegårdssy
stemet på det nærmeste afviklet.
Noget afgørende nyt syn på landboreformeme kommer vel ikke frem, men
opmærksomheden skærpes om en be
stemt udlægning af landboreformkomplekset: Herlitz’ synspunkter ligger på
linie med det, man har kaldt konjunk
turtesen. At prisstigningen fra midten af
1700-tallet, særlig på korn, i sammen
hæng med den voksende befolkning
forrykkede den relative faktorknaphed:
Der blev større knaphed på jord, men
mindre på arbejdskraft. Proteinbehovet
voksede. Derfor lå det lige for at gribe
til en større og mere arbejdsintensiv
korndyrkning. Dertil krævedes ubetin
get dyrkningsfællesskabets ophævelse
med efterfølgende udskiftning. Fælle
derne, fællesgræsningen og overdreve
ne havde ikke mindst rettet sig mod
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kreaturholdet, men det svandt nu i be
tydning, og endnu et stykke af tæppet
under dyrkningsfællesskabet kunne ri
ves væk.
Det danske selvejesystem som insti
tution var altså hensigtsmæssigt. Og en
yderligere udvidelse af godssystemet
med øget hoveri og større hovedgårds
marker var politisk uhensigtsmæssig.
Med andre ord står man med en parallel
til Perssons funktionelle forklaring på
kornhandelens institutionelle udvikling.
Ole Hyldtofts omtalte artikel hedder
»Tilgange og teorier i industri- og tek
nologihistorie« og er en glimrende in
troduktion til emnet og et godt sted for

enhver at starte. Andre artikler af intro
ducerende karakter leveres af Richard
Griffith (»In search of renewal. Con
temporary economic history at a junctu
re«) og af Lars Herlitz selv i flere artik
ler, blandt andet om »Teorin och institu
tionerna«. En casestudy af mere speci
fik art fremlægges af Birgitte Gregersen
og Björn Johnson i »How do innovati
ons affect economic growth? Some dif
ferent approaches in economics«. Niels
Kærgaard skriver om »Økonomerne og
historien« og fremkommer med præcise
bud på forskellene og lighederne mel
lem de to fag.
Søren Bitsch Christensen

KULTURHISTORIE
Danmarks Kirker. Århus amt, hefte 48:
Tåning, Hylke, Vedslet. (Nationalmuseet/Poul Kristensens Forlag,
1997) . 112 s., 110 kr.
Danmarks Kirker. Århus amt, hefte 49:
Kattrup, Ørridslev, Tolstrup. (Nationalmuseet/Poul Kristensens Forlag,
1998) . 100 s., 115 kr.
Seks kirker på egnen syd for Skander
borg, Voer herred, er emnet for de to
nye hefter. Alle seks kirker er spænden
de, som danske landsbykirker fra mid
delalderen er det, men de to fråd
stenskirker, Ørridslev og Tåning, skiller
sig ud. Ørridslev er såvel den største
som den ældste af kirkerne, og den er,
fremhæver Kjeld de Fine Licht, opført i
håndværk af ekstraordinær kvalitet. Der
er mange spor efter romanske kalkmale
rier beslægtet med dem i Jelling og
Tamdrup, dvs. så tidligt som o. 1100-25.
Kendt er de velbevarede og veltegnede
billeder i korbuen af Kains og Abels of
fer. Redaktionen synes imidlertid ikke

at have været helt enig med sig selv om
dateringsproblemet, for i det engelske
resumé dateres byggeriet til o. 1150, li
gesom tekst og resumé heller ikke er til
passet hinanden vedrørende de roman
ske viduesrammer, som desværre ikke
kan dendrodateres. Ved slutningen af
middelalderen fik kirken hvælvinger,
stort tårn og våbenhus. Det sidste er et
meget flot eksemplar af den gruppe, der
oprindelig har indeholdt to etager, og
som er et særkende for Århus stift. Det
har formentlig altid stået ukalket med
sit smukke murerarbejde. Den roman
ske kirkebygning er den næststørste af
herredets 15 kirker, kun overgået af
Hansted, uanset at sognet langt fra er
det næststørste sogn. Desværre er vor
viden om jyske ejendomsforhold i mid
delalderen ringe, kun vides det, at de
store kirkelige institutioner ikke fik
gods af betydning i sognet, og at Han
sted (og Jelling) var kongegods på Val
demar Sejrs tid. Men mon ikke det sam
me gjaldt for Ørridslev, i givet fald kun-
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ne det forklare kirkens størrelse, alder
og kvalitet.
Tåning kirke består af en ret stor, vel
udført bygning fra formentlig så sent
som første halvdel af 1200’erne og, li
gesom andre kirker, med hvælvinger,
tårn og våbenhus fra tiden kort før re
formationen. Særegent er det romanske
kor med vægnicher og en østre del med
altret hævet over det øvrige korgulv og
overhvælvet på særegen vis. Ejerforhol
dene i sognet synes at give en forklaring
på den gode kvalitet af det romanske
byggeri. Som påvist af Poul Rasmussen
(Herreklostrenes Jordegods, s. 55f og
64) erhvervede Øm kloster omfattende
jordegods i 1248 fra en hr. Jens Judas;
kirken har været en stormandskirke.
Tolstrup kirkes kor og skib er ved
dendrokronologisk datering af et par
vinduesrammer at sætte til 1160’erne,
mens de sidste tre kirker formodes at
være bygget o. 1200. Kattrup og Vedslet
er udstyret med apsis, men den første er
så voldsomt omdannet i det 19. århun
drede, at kor og apsis er helt nybygget.
Af inventar lægger man mærke til de
firkantede døbefonte i Ørridslev og Tol
strup, mest særegen den i Tolstrup, en
kvadratisk kube, terning, formentlig en
gelsk inspireret.
I hefte 48 fås også besked om det li
det, der er fundet af Ring klosterkirke.
Erik Ulsig
Hanne Raabymagle og Claus M. Smidt
(red.): Klassicisme i København. Ar
kitekturen på C.F. Hansens tid. (Gyl
dendal, 1998). 220 s., 198 kr.

Den klassicistiske arkitektur og interiør
kunst i hovedstaden fra 1770 til 1850 er
emnet i denne bog, der er udgivet i an
ledning af den tredie guldalderfestival i
København. Ikke færre end 20 fonde og
institutioner har støttet det smukke bog
værk, der hæver sig højt ved fotografen
Jens Lindhes fortræffelige billeder. Det
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særlige ved den nyklassicistiske arki
tektur i København er, at den er så rigt
repræsenteret i byen inden for de gamle
volde, og at den har overlevet senere ti
ders hårdhændede saneringer. Jens
Lindhe har så at sige bevæget sig rundt
og fotograferet historien - og det har
han gjort aldeles glimrende. Sammen
med de mange ældre illustrationer tegninger, kort, akvareller m.v. - er bo
gen afgjort en fryd for øjet.
Bogens syv kapitler er primært skre
vet af kunsthistorikere. De fokuserer på
hovedtrækkene i den arkitektoniske ud
vikling i København fra Jardin og Harsdorff over C.F. Hansen til Hetsch og
Bindesbøll. Forfatterne pointerer blandt
andet, at Christiansborgs brand i 1794,
Københavns brand året efter og bom
bardementet i 1807 medførte, at der var
mulighed for og rum til at omskabe by
billedet i nyklassicistisk stil. Et usæd
vanligt dygtigt korps af veluddannede
bygmestre bliver berettiget fremhævet
som helt afgørende for den kunstneriske
høje kvalitet. Nyklassicismen bygger på
antikkens stilarter. Kendetegnene er
symmetri, strenghed, enkelhed, propor
tioner og harmoni, et »program«, som
de mange små håndværksmestre blev
inspireret af f.eks. gennem Harsdorffs
bygninger ved Kongens Nytorv.
Kapitlerne er fine introduktioner til
klassicismens arkitektur og boligstil i
København samt gode og fornuftige
ledsagetekster til illustrationerne. Der er
også friske overraskelser til faghistori
kerne. Claus M. Smidt spørger om Dan
mark, der i 1794 i tømrerstrejken havde
haft en forsmag på den franske revoluti
on, ikke netop undgik en revolution
som følge af byggeboomet fra 1794/95.
»Den der tjener penge har ikke tid til at
revolutionere!« (s. 43). Ellers skorter
det lidt på sammenhæng mellem arki
tektur og samfund. Forfatterne viser
glimrende, hvordan byggerierne lykke
des ved besparelser, materialegenbrug,
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indsamlinger etc., men vi får ikke nogen
grundig forklaring på det gevaldige pa
radoks, at i en periode, hvor ulykkerne
væltede ind over landet - udenrigspoli
tiske katastrofer, indenrigske op
løsningstendenser og økonomisk nedtur
- blomstrede talenterne og kreativiteten
i kunsten og arkitekturen som aldrig før.
Det er, som om arkitektur- og kunsthi

storikere ikke rigtigt får knyttet an til hi
storien - ligesom historikerne modsat
heller ikke får knyttet ordentligt an til
kunsten og arkitekturen. Tør man fore
slå lidt tværfaglighed? På trods af denne
lille bemærkning anbefales denne bog
varmt. En meget flot bog til en billig
pris.
Jens Morten Jessen

HÅNDBØGER OG HJÆLPEVIDENSKABER

Henrik Lerdam: Danske middelalder
forskere - en oversigt. (Museum
Tusculanums Forlag, 1998). 162 s.,
166 kr.

Denne nyttige oversigt er udsendt som
en tidlig udløber af det af Statens Hu
manistiske Forskningsråd iværksatte
netværk »Danmark og Europa i Sen
middelalderen«. Daværende ph.d.-stu
derende Henrik Lerdam har stået for ar
bejdet som en del af den arbejdsydelse,
der er knyttet til de fleste ph.d.-stipendier, og Institut for Historie ved Køben
havns Universitet fortjener tak for den
ne konstruktive brug af Lerdams ar
bejdstimer.
De enkelte forskere præsenteres med
navn, stilling, akademisk grad og fød
selsår. Dertil kommer en række prakti
ske oplysninger, der går på, hvor man
kan få fat i vedkommende. Herefter føl
ger oplysninger om interesse- og forsk
ningsområder, publikationer (højst 10
stk.) og faglige tillidshverv og andre ak
tiviteter. I alt præsenteres det - for den
ne anmelder - forbløffende høje antal af
320 danske forskere, der arbejder med
middelalderen.
Fortegnelsen bygger på folks egne
oplysninger, og man må sige, at for nog
le har præcisionen været den fremher

skende dyd, for andre beskedenheden.
Det giver selvsagt lidt slinger i valsen.
Ikke alle har været med, og man havde
gerne været oplyst om hvor mange og
hvorfor.
Netværkets projektansvarlige, Per Ingesman, oplyser i sit forord, at forbille
det har været den »i lang tid meget nyt
tige fortegnelse over danske historikere,
Danske historikere 1965«. Denne nye
oversigt kunne da passende danne for
billede for lignende stater over histori
kere, der arbejder med andre perioder.
Man tør knap tænke på, hvor mange det
måtte dreje sig om.
Søren Bitsch Christensen
Erik Gøbel og Knut Sprauten: Kommen
teret bibliografi til dansk-norsk hi
storie 1536-1814 især vedrørende
centraladministrationen. (Rigsarki
vet, København og Riksarkivet,
Oslo, 1997). 282 s., 200 kr.
Administrationshistorien har i snart
nogle år efterhånden været skarpt afteg
net i det danske rigsarkivs forsknings
profil. Forholdene vedrørende arkivali
er fra dobbeltmonarkiets administration
har også været i fokus i mange år, men
har nu fundet en holdbar løsning, ned
fældet i arkivaftalen fra 1991 om depo-
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nering af en stor mængde arkivalier i
det norske rigsarkiv. Denne bibliografi
er en del af aftalen og er blandt andet
tænkt som støtte for fornyede admini
strationshistoriske studier om fællesti
den. Men der er også tænkt på andre
brugere; professionelle og den interes
serede almenhed er nævnt.
Arkivar i det danske rigsarkiv Erik
Gøbel er mand for bibliografiens tilret
telæggelse, systematik og dens danske
titler. Afdelingsarkivar i det norske rigs
arkiv Knut Sprauten har leveret de nor
ske titler.
I alt er medtaget ca. 1500 danske tit
ler og 800 norske, de danske titler frem
til begyndelsen af 1993 og for Norges
vedkommende til og med 1995. Den
største gruppe vedrører centraladmini
strationens enkelte institutioner (27%),
derefter følger centraladministrationen
med 22%, arkivvæsen og kildeudgaver
med 16% og »generelt« med 15%. Sy
stematikken er lagt efter hovedgrupper
ne »generelt«, politiske forhold, central
administrationen, centraladministratio
nens enkelte institutioner, lokaladmini
strationen, biografier og arkivvæsen.
Der er ikke færre end 80 undergrupper,
og langt størsteparten heraf findes i ho
vedafsnittet om centraladministratio
nen, og det skal nok vise sig som en stor
hjælp for brugerne, at disse er arrange
ret på samme måde som i de to rigsarki
vers overordnede guider.
Bibliografien er ikke fuldstændig, og
Bibliografi til dansk-norsk fellestid
1380-1814, der udkom i 1988, medtager
således dobbelt så mange titler om den
ne periode. Derimod er den kommente
ret, hvilket dels indebærer, at den afslut
tes af en forskningsoversigt på 45 sider,
dels at der er tilføjet en række kommen
tarer til - nogle af - de medtagne titler.
For eksempel får man at vide, at J. Boi
sen Schmidts Studier over statshushold
ningen i kong Frederik IV’s tid 16991730 er »stærkt kritisabel«. Vægtningen
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af det administrationshistoriske med
fører, at der kun opregnes 16 titler om
socialvæsen. Sådanne underbalancer
vejes dog op af de mange oplysninger
om bibliografier og generelle hjælpe
midler. Derimod lades man lidt i stikken
af det manglende register, idet titlerne
som hovedregel kun er medtaget ét sted.
Alt i alt er der dog tale om et omfat
tende og rosværdigt arbejde. I sammen
hængen skal det nævnes, at der arbejdes
på at udgive en registratur over Norgesrelevante arkivalier i det danske rigsar
kiv. Mens vi venter på den, kan man
glæde sig over den færdige fortegnelse
over de arkivalier, der ifølge arkivafta
len er flyttet til Norge, men forinden
blev mikrofilmet, således at filmene er
tilgængelige på Rigsarkivet i København.
Samme sted findes fortegnelsen også.
Sammenholdt med udgivelsen af fire
bindsværket Danmark-Norge 13801814 tjener disse bestræbelser til at
højne interessen og forskningen i dob
beltmonarkiets historie.
Søren Bitsch Christensen
Dansk lokalbibliografi.
Vejledning.
(Dansk Bibliotekscenter as, 1998).
120 s., 368 kr.
Dansk Lokalbibliografisk Udvalg er
Dansk BibliotekCenters arbejdsudvalg
for lokalbibliografi, og dets medlemmer
er bibliotekarer og historikere. Det
fortsætter det arbejde, der blev begyndt
i 1969 under Projektet Dansk lokalbib
liografi. Udvalgets arbejde består i at
holde løbende øje med den lokalbiblio
grafiske situation for at kunne rådgive
Dansk Bibliotekscenter, og ikke mindst
står udvalget bag denne publikation om
vejledning i udarbejdelsen af lokalbib
liografier. Udvalgets opgave er nemlig
blandt andet at virke som iværksætter af
lokalbibliografier i de amter, hvor disse
endnu ikke er udarbejdede, at anbefale
standarder og arbejdsmetoder til lokal-
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redaktionerne og at koordinere de sam
lede bestræbelser med øvrige bibliogra
fiske aktiviteter.
Vejledningen giver derfor anvisnin
ger på en lang række registreringsfor
hold - fra planlægningen af arbejdet i
amterne til materialets udvælgelse og de
nødvendige kilder. De største afsnit ud
gøres samlet set af anvisningerne på ka
talogisering. Det er vigtigt, at de opbyg
gede databaser kan tale sammen tværs
over landet, og der opstilles derfor en
række standarder for formatering af
computerdata og almindelig katalogise
ring.
Bogen indledes med kortere histori
ske oversigter: af Poul Daugaard over
projektet som helhed, medens Peter
Bondesen skriver om den danske lokal
histories historiografi. Den afsluttes
med en litteraturliste om udarbejdelsen
af lokalbibliografier. Bogen er 2. udga
ve, men er helt omarbejdet i forhold til
den tidligere udgave fra 1982 og dennes
supplementbind fra 1986.
For den, der skal arbejde med dette
vigtige område, er bogen uomgængelig.
Søren Bitsch Christensen
Ole Degn: Forskning i Statens Arkiver
1990-1996. Bibliografi over bøger
og afhandlinger skrevet af arkivarer
m.fl. ved Statens Arkiver. (Statens
Arkiver, 1998). 74 s.

I 1991 udgav Rigsarkivet en lignende
bibliografi fra de samme institutioner. I
mellemtiden er disse, i 1992, blevet
samlet under Statens Arkiver. Denne
bibliografi er altså første samlede vid
nesbyrd om den forskning, denne nye
institutions arkivarer har bedrevet, om
end den kun dækker årene 1990-96.
Bibliografien er opdelt således, at
først kommer bøger og afhandlinger. De
er igen opdelt i en lang række temaer.
Dernæst følger leksikabidrag, kildeud
gaver samt registraturer, registre, gui
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der, forskningsoversigter, bibliografier
og andre hjælpemidler og til sidst tids
skrifter og publikationer, som er udgivet
af institutionerne.
Formålet med bogen er at leve op til
arkivlovens bestemmelse om at udbrede
kendskabet til forskningens resultater.
Da kunne det i øvrigt have været inter
essant med en analyse af mulige følger
for forskningen af de resultatkontrakter,
Statens Arkiver har arbejdet under de
senere år.
Søren Bitsch Christensen
Kim Furdal: Foreningsarkiver fra Søn
derjyllands Amt og Sydslesvig, I-II.
(Lokalhistoriske Arkiver og Samlin
ger i Sønderjylland og Institut for
Sønderjysk Lokalhistorie, 1998).
171 +558 s.
David Davidsen og Erik Nørr: Hånd
værkeruddannelserne i København.
Registratur over Københavns tekni
ske Skoles arkiv 1843 - ca. 1998.
(Københavns tekniske Skole og
Landsarkivet for Sjælland, 1998).
126 s., 100 kr.
Trykte registraturer er en gave, men
deres udarbejdelse overstiger sædvan
ligvis de offentlige arkivers økonomi
ske formåen. Udgivelsen af dem er der
for normalt afhængig af offentlige eller
private tilskud. Disse to registraturer er
ingen undtagelse. Den ene er medfinan
sieret af arkivskaberen, Københavns
tekniske Skole, og den anden har mod
taget hjælp fra 16 kommuner, amtet og
10 private fonde og sammenslutninger.
Bøgernes udstyr er derfor i top, den
sønderjyske foreningsregistratur vinder
dog på en særdeles smuk forside med
et foto af Sønderborgs udbrydersam
menslutning af afholdsorganisationen
»International Order of Good Tem
plars«.
Den sønderjyske foreningsregistratur
har en lang tilblivelseshistorie, der går
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mindst 10 år tilbage til foreningskam
pagnens begyndelse i 1988. Den ud
sprang atter af de tilsvarende kampag
ner, der begyndte efter midten af
1970’erne i Nørrejylland og Fyn og si
den blev til en landsdækkende kampag
ne, organiseret på amtsplan. I Sønder
jylland medgik der ikke mindst lang tid
med at koordinere indsamlingen og re
gistreringen rundt omkring på de lokal
historiske arkiver. Til dette og andet ar
bejde modtog man støtte fra blandt an
dre Statens Humanistiske Forsknings
råd.
Registraturen medtager foreningsar
kiver fra Sønderjyllands amt og de dan
ske foreninger i Sydslesvig, der er afle
veret til Statens Arkiver (ikke mindst
Landsarkivet for Sønderjylland, men
også Rigsarkivet og Erhvervsarkivet),
de lokalhistoriske arkiver i Sønderjyl
land, Arkivet ved Dansk Centralbiblio
tek for Sydslesvig og Archiv der
deutschen Volksgruppe in Dänemark.
Dertil kommer i mindre omfang arkiver,
der stadig beror hos private eller arkiv
skaber, og materiale fra herredsfogedsog amtsforstanderarkiver. Registraturen
indeholder såvel et topografisk som et
navneregister, og under hver forening er

opgjort indhold, fysisk placering, leve
tid, formål m.v. I alt er der registreret
4200 arkiver med 1995 som skærings
dato.
Håndværkeruddannelsen i Køben
havn har rødder blandt andet i De
Massmanske Søndagsskoler fra 1800
og enkeltstående fagskoler i de følgen
de årtier, men den første varige institu
tion var Det tekniske Institut. Det hed
den skole, som Det tekniske Selskab
oprettede i 1843, og som efter flere
sammenslutninger i dag hedder Køben
havns tekniske Skole. Det arkiv, der
dækkes af denne registratur, omhandler
således også Tegne- og Kunstindustri
skolen for Kvinder og Institut for Me
talarbejdere, Kunsthåndværkerskolen
og diverse materiale fra Teknikumud
dannelserne m.fl.
Arkivet er landsarkivets største fra
nogen uddannelsesinstitution og ud
mærker sig blandt andet ved at rumme
et stort materiale vedrørende andre in
stitutioner. Der er tale om en udmærket
registratur med gode betegnelser for de
udtagne sager. Man kan dog undre sig
over, at landsarkivet ikke har grebet
chancen og nummereret enhederne.
Søren Bitsch Christensen

HISTORIEVIDENSKAB

Karl-Johann Hemmersam, Marianne
Poulsen og Torben Weinreich: Hi
storien Fortalt - historiebøger i fol
keskole og gymnasium. (Roskilde
Universitetsforlag, 1998). 262 s.,
185 kr.

Dette fjerde bind i skiftserien om huma
nistisk historieformidling består af tre
bidrag, der indeholder analyser af un
dervisningsbøger for folkeskolen og

gymnasiet og af skolebogsmarkedet for
historiebøger.
Marianne Poulsens bidrag, »Marked
og Meninger - om historiebøgernes
gennemslagskraft«, fylder halvdelen af
bindet. Her undersøges både folkesko
lens og gymnasiets bøger. Undersøgel
sen sigter på bøgernes indlejrede dan
nelsesideal og søger at fastlægge de mo
tiver, som afsenderne har haft med at
skrive bøgerne, som de har gjort. Un-
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dersøgelsen af »bøgernes potentielle
gennemslagskraft hos eleverne« (s. 21)
sker altså ikke gennem en undersøgelse
af, hvorledes bøgerne virker på eleverne
i den konkrete undervisning, eller hvor
ledes de bruges i en undervisningssitua
tion i med- eller modspil med læreren.
Konklusionerne om teksternes virkning
bygger alene på tekstlæsning og katego
risering efter tre nøglebegreber: det for
mative, det figurative og det operative
dannelsesideal. Disse er meget kort for
talt følgende: Det formative dannelses
ideal lægger vægt på efterligning og pri
oriterer, at eleven overtager den frem
stillede virkelighedsfortolkning. Det fi
gurative dannelsesideal sætter snarere
grænser for verdenstolkningen, idet det
sigter på, at der skal læres et bestemt
indhold formidlet i en række begreber,
som skal behandles med de begreber og
figurer, som teksten selv stiller til rådig
hed. Sidst findes det operative dannel
sesideal, hvor læring er knyttet til den
sociale kontekst, der ikke er en færdig
hedseksercits, men vil anvende lære
stoffet i en bred hverdagspraksis gen
nem engagement, involvering og vurde
ring. Her værdsættes selvstændighed
over for stoffet, evne til at sammentæn
ke lærestof og egne erfaringer og pro
duktiv tænkning (Appendix A).
Set fra dette sigtepunkt står det ikke
for godt til med historiebøgerne. Hvad
angår gymnasiebøgerne, findes kun én,
der bare nærmer sig det operative dan
nelsesideal, mens de øvrige i bedste fald
er tekster, der lukker sig om sig selv,
hvor personer, bevægelser og begiven
heder er skrevet ind i en berettende og
hæsblæsende kronologi, der sjældent
stopper op og forklarer eller uddyber. I
en enkelt (Ebbe Kühle: Danmark. Hi
storie. Samfund, 1989) er der flere for
søg på at få eleverne direkte i tale, men
problemet er, at »den diskursive form
appellerer især til det gode og velover
vejede argument, der udelukker andre
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udtryk end de videnskabeligt anerkend
te« (s. 95). Dette falder tilbage på, at
den radikale historikertraditions objek
tivitetsprincip stadig er historikernes fa
ste holdepunkt. De fleste bøger er
kendsgerningspositivistiske, hvilket her
betyder, at de etablerede kendsgernin
ger bærer fremstillingerne og skaber
synteserne. Samtidig lever den nationa
le fortælling i bedste velgående, hvilket
udstikker rammen for fortællingen og
for fortolkningen af den, der producerer
én og kun én sammenhængsforståelse
for alle, der teleologisk indordner forti
den i nutidens lys. Det er dog tvivlsomt
om bøgernes budskaber slår igennem i
elevernes bevidsthed. Bøgerne overle
ver faktisk kun, fordi lærerne i den dag
lige undervisningspraksis har behov for
et let tilgængeligt undervisningsmiddel,
selv om der ifølge Poulsen er grund til
at fremhæve, at bøgerne muligvis mod
arbejder lærernes mål med undervisnin
gen. Hvis historiebøger skal blive andet
end repræsentanter for det, man ikke
kan huske, må de tilnærmes det operati
ve dannelsesideal, de må åbne deres
fortolkningsunivers og eksplicitere
overvejelserne bag afvejningen af frem
stillingen.
Torben Weinreich har skrevet artik
len »Besat og Befriet - besættelsestiden
i folkeskolens historiebøger«. Grund
læggende er der tale om at fremstille be
sættelsen som ren Danmarkshistorie, og
som en parentes i denne, der bestod af
fire faser: besættelse, samarbejde, mod
stand og befrielse. Det er historien om
de onde tyskere og de gode, men lidt
lade og naive danskere, der først choke
res, siden søger at forlige sig med reali
teterne, men til sidst får for meget. Selv
en ellers samarbejdsvillig regering får
nok. Nogle friske unge mænd tager
kampen op, mens resten støtter moralsk.
Så bliver der fred, og alt er ved det gam
le. Dette er ifølge Weinreich at sam
menligne med en Morten Korch-roman.
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Analogien er ikke ironisk, men leder op
til med Hayden White at fremhæve, at
omskrivningen af de enkelte hændelser
i en fortælling betyder en transformati
on, samtidig med at der sker et valg af
genre, tema og motiv, dvs. fortælle
struktur, der implicerer nogle bestemte
årsags-virkningsmodeller. Historie er
som bekendt en realistisk roman, men
det vil historikerne bare ikke erkende,
hvorfor de ikke har taget skridtet fuldt
ud og brugt en mere fiktionsnær og
dramatisk fremstillingsform eller i det
hele arbejdet med fremstillingernes lit
terære niveau. Dette ses af »en spredt
nærmest tilfældig brug af blandt andet
metaforer og metonymer« (s. 136). Den
tilstræbte nøgterne kendsgerningsorien
tering i bøgerne overser således den til
skyndelse til en mere fiktionsnær frem
stilling, som ligger i, at målgruppens
unge på 14-15 år især bruger fritiden på
fiktion.
Historiebøgerne strør om sig med
løse metaforer og metonymer (men in
gen synekdoker?), og mens lærebogs
forfatterne tror, at de gør op med myter,
gør de det slet ikke: »Trods den udtalte
trang til nedbrydning af delmyter, for
bliver Besættelsen alligevel en myte på
det makrostrukturelle niveau« (s. 183).
Myter aflæses af læseren som et faktuelt
system, men i virkeligheden er de kun et
semiologisk. Myten om et begivenheds
forløb er ikke sandheden om forløbet,
idet myten forvansker, den er en fortæl
lestruktur, hvorigennem indholdet for
midles, men altså ikke indholdet selv.
»Ser vi på Besættelsen som fortælling nærmere bestemt den fortælling, som
optræder i folkeskolens historiebøger,
er den netop først og fremmest en struk
tur, en ganske bestemt forbindelse mel
lem enkeltbegivenheder ordnet i en kro
nologi og et sæt af årsag-virkningsfor
hold. Hvad der forstærker denne for
nemmelse af fortælling, er det parenteti
ske. Besættelsen har som den typiske
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roman, i hvert fald børne- og ungdoms
roman, en begyndelse og slutning, en
side 1 og en side 120« (s. 184). Det vi
har at gøre med er en roman af genren
ridderroman, hvor lyset sejrer over mør
ket. Den myte opretholdes, fordi ingen
vælger at bryde selve strukturen i for
tællingen om besættelsen, en myte der
tilsyneladende er sværere og måske
også mindre ønskværdig at nedbryde.
Men historien ville nok tage sig ander
ledes ud, hvis forfatterne havde udfol
det den implicit tilstedeværende »kon
trafaktiske« tænkning, havde taget ud
gangspunkt i kvinden og ikke manden
som aktør, havde tematiseret stoffet i
stedet for at fremstille kronologisk, eller
havde systematiseret de moralske og
etiske dilemmaer i stedet for at beskrive
forløbet.
Karl-Johan Hemmersham slutter af
med en analyse af »Fortid i forandring vikingetiden i gymnasiets historiebø
ger«, der er en analyse af gymnasiebøgerne, den historievidenskabelige ud
vikling og de lovgivningsmæssige ram
mer omkring historieundervisningen.
Hemmersham viser, hvorledes udviklin
gen i videnskabsfaget påvirker gymna
siets undervisningsmateriale. Arven fra
Steenstrup dominerer frem til 1960,
hvorefter den radikale historikertraditi
on tager over, mens et nybrud i I960’er
ne, der forsøgte at integrere nationalhi
storien i europahistorien, ikke slog an.
Efter 1970 sker der en række opbrud
med signalordene metode og pluralisme
som beskrivende for de formelle ram
mer om faget og kilde- og emnehæftet
som grundlag for historieundervisnin
gen. Interessen for metode og kilder in
dikerer en bestræbelse på at omsætte vi
denskabsfaget i gymnasieundervisnin
gen. I 1990’erne er denne tilgang trådt i
baggrunden med grundbogens gen
komst i undervisningen. 1987-ordningens vægt på lange linier og vægten, der
lægges på formidling og fremstillings-
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former, har gjort, at det nu er grund
bøger og ikke kilde- og emnehæfter, der
dominerer udgivelser og indkøb. Nu fo
kuseres der også på brugen af vikingeti
den i historiens løb. Der tegner sig to
tendenser. Den ene er kritisk distance
rende og lægger op til kritisk bevidsthed
om vikingefænomenet og brugen af det.
Den anden ligger nær op ad arven fra
Steenstrup, der fremhæver vikingetiden
som noget, vi og de andre nordiske folk
er stolte af. Opsummerende ser Hemmersham ikke så pessimistisk på histo
riebøgerne og deres aktuelle formid
lingsform som Poulsen. Der er sket en
fremadrettet udvikling, traditions- og
virkningshistorien har fået en rolle at
spille ved siden af faghistoriske og ar
kæologiske resultater og metoder.
Alt i alt er bindet en noget uensartet
affære både med hensyn til resultater,
synsvinkler og metoder. Det forekom
mer underligt, at Poulsen er nødt til at
dække sine principielle synspunkter som jeg principielt er enige i - ind un
der en påstand om at undersøge bøger
nes potentielle gennemslagskraft hos
eleverne. Hun kunne jo bare have
spurgt dem, hvis det var det, hun var
interesseret i. Her er tale om en princi
piel og normativ intervention i debatten

om historieformidling, og det kunne
være gjort kortere og klarere ved at
holde sig til det. Weinreich svæver frit
mellem to synspunkter, der ikke lader
sig sammenføje. Han er på den ene side
erkendelsesrealist, der vil rodfæste for
tællingen i virkeligheden uden for tek
sten, og på den anden side tilhænger af
Hayden Whites tese om, at den litte
rære trope, der skrives i, giver struktur
og mening til fremstillingen. Der synes
både hos Poulsen og Weinreich at være
en underliggende videnskabskritisk
indstilling og en kritisk holdning til det,
der hos begge hedder kendsgerninger
ne, der enten er positivisme eller op
hobning. Dette står i modsætning til
Hemmersham, der er den mest traditionalistiske af de tre. Her bedømmes vi
denskabsfaget og dets udvikling som
en progressiv faktor i gymnasiefagets
udvikling, og han fastholder vel også
som en historiedidaktisk problemstil
ling, hvordan videnskabsfaget omsæt
tes i gymnasiet. Men uanset hvad, er
der tale om en bog til tiden, der, som de
øvrige bind i skriftserien, giver stof til
eftertanke om historieformidling i sam
fundet og i skolen - og måske ikke
mindst forskningen i den.
Claus Møller Jørgensen

NORDEN

Volker Seresse: Des Königs »arme weit
abgelegenne Vntterthanen«. Oesel
unter
dänischer
Herrschaft
1559/84-1613. (Peter Lang Verlag,
1996). 296 s., 84 DM.

En af de mere eksotiske tidligere danske
besiddelser er den store estiske ø Øsel
(Saaremaa), som gennem et lille år
hundrede, fra 1559 til 1645, viste den

danske interesse i den østlige del af
Østersøen og Livland. Bispedømmet
Øsel, hvortil også hørte et betydeligt
område på det estiske fastland med
Hapsal som hovedbefæstning, var er
hvervet af Frederik II i forbindelse med
en affindelse af den yngre bror, Magnus
(1540-1583), for at undgå en yderligere
opdeling af hertugdømmerne Slesvig og
Holsten. Magnus’ noget problematiske
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tilværelse medførte, at han tidligt kom
under tilsyn af pålidelige mænd fra kon
geriget, og efter megen frem og tilbage
sluttede Magnus’ tilknytning til Øsel
med, at han i 1573 definitivt forlod Øsel
og fremover havde et af sine andre livlandske bispedømmer, Kurland, som
fast tilholdssted. Øsel blev derimod lagt
under den danske krone og fik sin egen
lensmand, der udtrykkeligt fik forbud
mod uforsigtig indblanding i naboernes
anliggender. En advarsel, som ikke var
overflødig, da en af Frederik IPs
lensmænd, Georg Farensbach, i 1584
følte sig lidt for sikker i sadlen og ind
lod sig på et selvstændigt foretagende
med Stefan Batory, konge af Polen. En
dansk flådedemonstration bragte øen
tilbage til normale forhold.
Emnet for bogen, der oprindelig blev
forsvaret som disputats ved universite
tet i Kiel 1992, er de første to tredjedele
af den danske periode, dvs. indtil Kal
markrigen. Hovedparten af de arkivalske kilder ligger på Rigsarkivet, hvor
noget af materialet allerede tidligere har
været benyttet til indgående undersøgel
ser af forhenværende overarkivar Vello
Helk. Det er Seresses opfattelse, at Øsel
næppe har spillet nogen stor mili
tærstrategisk rolle for Danmark, men
øen havde betydning på grund af det
danske højhedskrav i den del af Øster
søen, der lå op imod Riga-bugten (s.
229). På selve øen lykkedes det i løbet
af 1570’erne at få forenet de to dele, den
biskoppelige omkring Arensburg med
området omkring Sonneburg, der tidli
gere havde tilhørt Den tyske Orden, så
ledes at øen fra da af var en enhed.
Arensburg udviklede sig fra nærmest
ingenting til et lille bysamfund med
købmænd og borgere (dog kun ca. 50),
indbyggertallet beregnes at være om
kring 4-500, kun en brøkdel af tallet i
Tallinn og Tartu, for slet ikke at tale om
Riga. De første købstadsprivilegier er
givet af hertug Magnus i 1563. Chri
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stian IV nægtede at stadfæste dem i
1597, men tog selv til øen kort efter i
det samme år for at danne sig et person
ligt indtryk af forholdene (det var det
eneste kongebesøg i den danske perio
de). Formentlig blev byens privilegier
stadfæstet i den forbindelse.
Socialt og politisk var ridderskabet
utvivlsomt den førende kraft, og dets
privilegier blev da også stadfæstet i for
bindelse med Christian IV’s kroning i
1596. Seresse tegner her et billede af en
gruppe tysktalende herremænd, der for
hovedpartens vedkommende er relativt
beskedent stillede, det kan måske spør
ges, om karakteristikken er helt dæk
kende (se nedenfor). Endelig var der
hovedparten af befolkningen, de estisk
talende bønder, som også måtte bære de
fleste af byrderne ved de hærgninger og
plyndringer, som foregik dels under
Den nordiske Syvårskrig og dels under
fortsættelsen af Den livlandske Krig,
der varede et kvart århundrede. Indbyg
gertallet, der beregnes at have været ca.
17.500 midt i 1500-tallet, faldt til ca.
14.500 i 1592 og til ca. 12.000 i 1617,
men steg siden lidt, for i 1627 at være
ca. 12.750. Med runde tal kan man reg
ne med en befolkning på mellem 10 og
15.000 i det undersøgte tidsrum.
Vi har at gøre med et såre lærd og
meget grundigt arbejde, der - så vidt det
kan ses - ikke lader nogen sten urørt in
den for det bevarede skriftlige kildema
teriale. På denne baggrund kan det un
dre, at bogen ikke er forsynet med et
personregister. Der er et mylder af nav
ne, undertiden en snes på en side, og det
er ganske simpelt umuligt for en ikke
lokalkendt at orientere sig. Man har i
århundreder ved større videnskabelige
afhandlinger brugt at forsyne disse med
et indeks over personnavne og evt. også
stednavne, og det er helt ubegribeligt, at
Seresse ikke har tænkt på det eller af
sine vejledere er blevet anmodet derom.
Det må også undre, at forlaget Peter
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Lang, der synes at have ambitioner om
at blive et stort videnskabsforlag, ikke
simpelthen har krævet det. Det er - hel
digvis kan man sige - dog stadig nor
men i hovedparten af trykte monografi
er med videnskabelige prætentioner.
Forfatteren har virkelig bestræbt sig
på at inddrage samtlige tilgængelige kil
der for at skildre Øsel, dens befolkning,
dens forvaltning og dens statsretslige
stilling i den danske tid, og det er da
også meget lidt, som er smuttet. Det er
således undgået hans opmærksomhed,
at Frede P. Jensen har udgivet hertug
Magnus’ forsvarsskrift, hvor denne og
så omtaler sit sidste ophold på Øsel
1572/73 (»Hertug Magnus af Holstens
forsvarsskrift af 1579 om hans forhold
til tsar Ivan den Grusomme«, Danske
Magaz.in, 8. række, bind 5, hefte 1,
1975, s. 54-83).
Mens dette hører til småtingsafdelin
gen, er det i og for sig lidt mere uhel
digt, at en meget væsentlig ikke-skriftlig kilde er forbiset, nemlig den store
sølvørn, som ridderskabet på Øsel over
rakte Christian IV i forbindelse med
kroningen i 1596. Gesandtskabets ho
vedformål var at få ridderskabets privi
legier bekræftet (eller helst udvidet,
men det lykkedes dog ikke). Gesandter
ne medbragte en pragtfuld sølvørn Øsels våben. Om ørnen som våbenmær
ke findes der udførlige overvejelser i et
større manuskript af W. NiemirowitschDantschenko og F. Pärn om hertug
Magnus’ møntprægning i 1560’erne
(manuskriptet forberedes til udgivelse i
Nordisk Numismatisk Årsskrift bind
1994-95 ved undertegnede). Ørnens
højde var 51 centimeter, vingefanget 89
centimeter, og den var udført af Chri
stoph Jamnitzer i Nürnberg. På fodstyk
ket findes følgende indskrift i versaler
»Der Kon.Mayt zu Denmarcke vnd
Norwege Christiano dem 4. etc. Ihrem
aller gnedigsten König vnd Herrn hat
die Landschaft avf Ozel dis Trinck Ge-

Litteraturnyt
schir avs schuldigen Treven vnterthenigst verehret in dem 1595 Iare vnd
wunschen Ihren Kon: Mayt langes gesvndes Lebe vnd glvkseligs Regi:«.
Vægten er desværre ikke opgivet i den
mig lige forhåndenværende litteratur,
men det oplyses, at der skulle to mand
til at løfte drikkekaret, når det var fuldt!
(se herom Mogens Bencard: Christian
4.s pragtsølv og kongens forbindelser
med Rusland, Rosenborg 1988, s. 17,
med helsidesafbildning s. 103).
Se sådan gør man, når man har magt
over tingene - eller ønsker at omverde
nen skal tro, at man har magt over tinge
ne! Seresses overvejelser om, at Øsels
ridderskab med få undtagelser overve
jende var af »kleinadligem Zuschnitt«
(s. 90), sættes unægtelig i relief ved det
te pragtfulde stykke sølvtøj, som har
overlevet gennem tiderne, fordi det i
1628 blev solgt til den russiske tsar og
siden har været opbevaret i sølvkamme
ret i Moskvas Kreml. Så vidt det kan ses
af Mogens Bencards omfattende littera
turliste, så har dette imponerende styk
ke sølvtøj været kendt af forskningen i
næsten 100 år, og det har (sammen med
andet tilsvarende sølvtøj) gentagne gan
ge været publiceret af russiske kunsthi
storikere inden for den sidste menne
skealder. Problemet for Seresse har blot
været, at vi her har at gøre med en an
den kildegruppe, som de mange kolle
ger ved universitetet i Kiel, der takkes i
indledningen, åbenbart ikke har kendt.
Jørgen Steen Jensen
Erik Tudeer: Det åländska folkets histo
ria 1920-1990, bd. V:l. (Ålands
Kulturstiftelse, 1993). 287 s.
Mange danskere kender Ålandsøerne
fra ferieophold eller blot fra Silja eller
Viking Lines kortvarige anløb af Marie
hamn. Fra mastodontfærgerne har man
et godt udsyn ikke blot over havnen
med den tidligere storreder Gustaf
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Erikssons firemastede skonnert Pom
mern, der nu er museumsfartøj, men og
så over byen og en stor del af omegnen.
Går man i land, kan man træffe rød
vejbelægning, og nummereringen af
rigsvejene - begyndende med nr. ét vidner sammen med Ålandsøernes eget
flag, parlament (lagtinget), lovgivning
til beskyttelse af øernes svensksprogethed og af ålandsk ejendom mod opkøb
udefra om øernes særlige stilling i Fin
land.
Erik Tudeers bog indgår som en del
af en større fremstilling af Ålandsøernes
historie, hvoraf det første bind, Matts
Dreijers skildring af øerne i middelalde
ren, udkom i 1979. Med hensyn til øer
nes status er det en yderst central perio
de (1920-1990), Erik Tudeer behandler.
I 1809 måtte Sverige afstå øerne til
Rusland, der i 1856 efter Krimkrigen
underskrev en international konvention
om øernes demilitarisering. Efter det
russiske kejserriges undergang efter
Den Første Verdenskrig ønskede øernes
befolkning en tilslutning til Sverige (Ålandsbevægelsen). Ålændingene håbe
de, at deres nationale tilhørsforhold vil
le blive afgjort ved en folkeafstemning
ligesom i Sønderjylland. En folkeaf
stemning blev ganske vist gennemført,
og 98% stemte for tilslutning til Sveri
ge; men ønsket blev ikke efterkommet.
Denne Ålandsbevægelse skabte en krise
mellem Sverige og det nu selvstændige
Finland. Krisen blev løst ved en ny in
ternational aftale i 1921, der tilkendte
Finland øerne, men hvori man garante
rede deres neutralitet, demilitarisering
samt beskyttelse af det svenske sprog.
Efter Den Anden Verdenskrig har øerne
fået en stilling, der meget ligner Fær
øernes. Denne værnen om svensk kultur
og frygt for en forfinskning af øerne
præger hele bogen og ikke mindst be
handlingen af Ålandsbevægelsen, hvor
om der i øvrigt kommer et selvstændigt
bind.
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Politisk, økonomisk og kulturelt får
forfatteren placeret Ålandsøerne på kor
tet. Måske netop på grund af »kultur
kampen« har det ålandske samfund en
rig litteratur og har fostret mange forfat
tere; mest kendt er Sally Salminens so
cialrealistiske romaner, der var udbredt
i mellemkrigstiden. Og inden for spor
tens verden kan nævnes løberen Frej
Liewendahl, der ved internationale
stævner fik flere medaljer, og som en
enkelt gang vandt over Paavo Nuurmi
på 1.000 meter. Medens landskabsarkæ
ologen Matts Dreijers teorier om, at
Birka lå på Ålandsøerne, og at Johannitterridderne drog ind på Kastelholm
Slot, ikke har vundet almindelig accept,
har Dreijer på mange måder sat sit præg
på udviklingen i hele den her behandle
de periode.
Erik Tudeer får ikke blot givet et
godt billede af øernes egenart, men
også vist, hvorved udviklingen på øer
ne ligner eller adskiller sig fra den i
Sverige og i det øvrige Finland, beteg
nende nok kaldt »riget«. En række ta
beller røber, at det ålandske samfund på
mange områder var »længere fremme«
end riget.
Trods øernes egenart har udviklingen
her meget til fælles med andre steder:
industriens øgede betydning på bekost
ning af landbrugets, afskaffelse af heste
til fordel for traktorer - eller »avhästning«, som det hedder på dette kraftful
de sprog. Forfatteren får behandlet
mange sider af det ålandske samfund,
økonomisk, socialt, politisk samt kultu
relt. Ålandsøerne består af over 6.000
øer og skær, men med en befolkning på
kun godt 25.000. En stor del af fremstil
lingen kommer dermed til at dreje sig
om, hvorledes et lille øsamfund kan få
den infrastruktur og de uddannelses
mæssige og tekniske faciliteter, som et
moderne samfund og den øgede interna
tionale kommunikation kræver, samti
dig med at øerne kæmper for deres kul-
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turelle egenart, der ikke blot må forveks
les med svenskhed.
Tudeer slutter sin fremstilling med de
fortrøstningsfulde ord, at ålændingen
ikke er truet som art. Således er antallet
af finsksprogede (5%) ikke større end
ved periodens begyndelse. Som andre
samtidshistorikere står han imidlertid
over for vanskeligheder med at tolke
nye udviklingstendenser. Da bogen blev
skrevet, var EU-debatten i fuld gang, og
forfatteren kalder det meget rammende
for øernes skæbnetime. Efter bogens
fremkomst er Finland blevet medlem af
EU, idet Alandsøerne dog står uden for
EU’s fælles toldunion; men spørgsmålet
er, om øernes egenart trues af nogle
mindre håndgribelige faktorer. Diskus
sionen om finsksprogede udsendelser
mister vel noget af sin betydning med
fremkomsten af parabolantenner; den
voksende turisme forudsætter beher
skelse af flere sprog, ligesom en vok
sende industri forbindes med udenland
ske kapitalinteresser og eksperter.
Leon Jespersen
Kolbjørn Skaare: Norges Mynthistorie.
Mynter og utmyntning i 1000 år.
Pengesedler i 300 år. Numismatik i
Norge, 1-2. (Universitetsforlaget,
Oslo, 1995). 348 + 276 s., 398 Nkr.
pr. bind.
Den førende norske numismatiker har
skrevet en oversigt over den norske mønt
historie fra begyndelsen til vore dage.
Resultatet er tilgængeligt i to solide bind,
hvoraf det første søger at komme rundt
om samtlige relevante forhold vedrøren
de norsk numismatik, mens det andet
fortegner alle betalingsmidler i Norge,
såvel sedler og mønter som tegn. Anled
ningen til denne kraftpræstation er dob
belt - hvis ikke tredobbelt. Dels har Nor
ges møntvæsen 1000-års jubilæum, dels
er det 300 år siden Norge fik sine første
pengesedler. Hertil kommer så, at forfat
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teren selv i netop 40 år har været ansat
ved Universitets Myntkabinett i Oslo.
Første bind indeholder både en kro
nologisk skildring af Norges mønthisto
rie og redegørelsen for en række numismatiske temaer. I skildringen af mønthi
storien føres vi med sikker hånd fra old
tiden frem mod efteråret 995, hvor Olav
Trygvason ved hjælp af sin engelske
møntmester God wine for første gang
lod præge en norsk mønt. Forbilledet
var - som hos den danske og svenske
konge, der samtidig udgav lignende
mønter - en engelsk penning. Man skal
dog frem til Harald Hårderåde, før et
egentligt norsk møntvæsen kan siges at
være etableret. Skaare kan bygge på sin
egen forskning, når han karakteriserer
Haraids prægninger. De tager deres be
gyndelse kort efter 1047 og er vægt
mæssigt markant forskellige fra samti
dige prægninger i England og Danmark.
En kontinuerlig og systematisk forrin
gelse af mønten viser, at Harald betrag
tede udmøntning som en indtægtskilde.
Efter en redegørelse for en mellemlig
gende periode med dårlige små præg
ninger kommer vi til en ny reformator,
nemlig kong Sverre, der fra 1181 udgav
større mønter, igen efter engelsk forbil
lede. En sidste middelalderreform kom
ved 1200-tallets slutning. Sammenlig
net med eksempelvis det danske mid
delalderlige møntvæsen fremtræder det
norske fra 1280’erne som særdeles
avanceret. Magnus Lagabøte og hans
sønner udstedte nemlig flere nominaler
(penning, halvpenning og kvartpen
ning) og brugte en teknik, der - helt i
modsætning til den samtidige danske var på linje med den ypperste kontinen
tale stempelskærerkunst. Men herefter
kan man ud fra møntudstedelsen for
nemme landets almindelige krise. Fra
1320-87 kendes kun enkelte penninge,
de sidste af dem præget af den dansk
norske fælleskonge Olav Håkonsson.
De næste knapt 100 år lå udmøntninger-
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Forfatteren har dog søgt at råde bod på
det med en tabel over deres original
størrelse sidst i bindet.
Vender man sig til bind to, katalog
bindet, er der enkelte ejendommelighe
der: eksempelvis en dobbelt afbildning
af skillingen fra 1771 side 62 - måske
er der en mening med det, men denne
mening forklares i al fald ikke læseren.
Man kan også igen klage over størrel
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sesforholdet i afbildningerne: Mønter
og sedler er kun gengivet i halv størrel
se, hvad der er for lidt for flere af mid
delaldermønterne. Men først og frem
mest repræsenterer katalogbindet et bli
vende referenceværk, en håndbog, der
er grund til at glæde sig over. Med Kolbjøm Skaares værk er Norges mønt
historie blevet lettere at overskue.

Bjørn Poulsen
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ne stille for først at blive genoptaget un
der kong Hans, hvor det norske rigsråd i
håndfæstningen 1483 gennemtvang na
tionale udmøntninger efter »rigets lej
lighed«. Nordmændene fik da egne
mønter, og visse af dem bærer endda
som en særlig markering af det norske
helgenkongen Olavs billede. De følgen
de år frem i 1500-tallet rummer interes
sante prægninger, blandt andet fra de
norske ærkebisper og også Christian 2.s
klippinge, slået 1531-32 under belejrin
gen af Akershus, men først sølvfund i
landet skulle gøre en intensivering af
prægningerne profitabel for de danske
konger.
Norsk sølv blev brugt i de prægnin
ger, der i en kortere årrække fra 1543
fandt sted på Ginsøy kloster ved Skien.
Herom vidner blandt andet den første
norske daler, dateret 1546. Sølv fra fjel
dene i større mængder fik man dog først
1623. Det betydningsfulde sølvfund i
Sandsvær dette år vakte dyb glæde hos
kong Christian 4., der lod præge specier
med den latinske indskrift »Det er Her
rens velsignelse, der gør rig« og lod af
holde takkegudstjenester i både Dan
mark og Norge. Fundet viste sig som
bekendt stort nok til at danne basis for
sølvværket og bjergbyen Kongsberg.
Fra denne tid er der kontinuitet i norsk
møntvæsen. Prægningerne begyndte i
Christiania, men blev fra 1686, for at
styrke kontrollen, forlagt til selve
Kongsberg. De danske konger frydede
sig fortsat over metalforekomsterne, der
også inkluderede små guldfund. En
række randindskrifter på speciedalere
fra 1687-96 er et rørende udtryk for det
te. En af dem beskriver sølvets vej:
»Det klipperne yder vor bergmand ud
bryder hvad hytten da gyder af mynten
vi nyder«. Skaare kan sigende henvise
til, at i perioden 1686-1805 blev 46% af
helstatens sølvmønter præget i Norge kun 37% i Danmark og 17% i hertug
dømmerne.
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Efter adskillelsen fra Danmark fik
Norge en lov om møntvæsenet i 1816,
og der oprettedes en centralbank, Nor
ges Bank. Man førte en selvstændig
linje i forhold til Sverige, hvad der
blandt andet kom til udtryk i, at man
først efter lang debat omsider i 1875
tilsluttede sig den skandinaviske mønt
union. Ved selvstændigheden i 1905
skete der intet brud i pengevæsenet,
kun motiver på mønterne skiftede man
naturligvis. Her greb man sigende nok
tilbage til den glorværdige middelalder,
idet man efterlignede rigsvåbnet i
Håkon 6.s segl og Hellig Olavs billede
på ærkebiskop Erik Valkendorfs skillin
ger. Anden Verdenskrig betød også mo
netært særdeles meget for Norge. Skaa
re kan blandt andet resumere fortællin
gen om den dramatiske evakuering af
Norges Banks 50 tons guldbeholdning
til USA og Canada. Herfra fører han
fremstillingen op til de allernyeste
prægninger, hvorpå følger gennemgan
gen af Norges pengesedler. Pengesedler
kan i Norge træffes så tidligt som 169596, hvor Jørgen Thor Møhlen forsøgte
at introducere 100, 50, 25, 20 og 10
rigsdalersedler. Det endte som en bra
gende fiasko, og man skal frem til
1713, før kongen fik held med at udste
de sedler.
Der er intet at udsætte på værkets
kronologiske gennemgang af mønt- og
seddelhistorien. En gennemgang af
Norges numismatiske forskning er også
uden videre autoritativ og giver en sik
ker introduktion til emnet. Hvad angår
de øvrige tematiske kapitler, kan man
måske blive lidt mere usikker på kvali
teten. Gaber værket til tider over lidt for
meget? Afsnittene om eksempelvis
falskmøntnere, mønt og penge i folke
troen samt pengenes købekraft har et
vist leksikalt præg og hører næppe til de
mest vellykkede. Man kan også anhol
de, at de mønter, der er afbildet i første
bind, svinger vildt i størrelsesforhold.
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