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Dansk købstadlovgivning i
middelalderen*
Af Grethe Jacobsen
En gennemgang af den middelalderlige købstadlovgivning før 1522
viser, at retsdannelsen i købstæderne foregik trinvis, og at der var
tradition for at tilpasse omfanget af regler til den enkelte købstads
behov. De såkaldte almindelige stadsretter kan næppe være forsøg
på at indføre en fælles stadsret for alle købstæder, men snarere for
læg for en stadsret til en enkelt by. Retskilderne var egen eller en
anden bys stadsret og breve med supplerende regler, udstedt af
kongen, samt vedtægter, udfærdiget af byrådet. Udviklingen i de
tre retsområder var uens. I det jyske retsområde fungerede Slesvigs
stadsret som forlæg for byernes lovgivning, i det sjællandske rets
område var det Roskildes ældre og Københavns yngre stadsret,
mens der i Skåne i ældre tid tilsyneladende kun var birkeretten, hvis
regler var utilstrækkeligefor en købstad. Derfor må en »rætt«, som
de skånske byer vedtog i 1328, ses som etforsøg på selv at skabe et
forlæg for en stadsret.

Bønskriftet
I 1460’rne sendte indbyggerne i Husum et bønskrift til kong Christian I,
hvori de bad om at måtte nyde følgende rettigheder og friheder: en byfo
ged, der skulle være dem behjælpelig med at inddrive gæld og med andre
sager, et råd bestående af tolv af byens bedste mænd, der skulle fungere
som domstol og også udfærdige vedtægter angående købmandsskab, mål,
vægt, kræmmeri, bagning og brygning, samt Flensborg stadsret, Slesvig
stadsret eller birkeretten1.
Artiklen er blevet til som del af mit projekt som seniorstipendiat ved Det Retsvidenskabelige Institut A, Københavns Universitet. En varm tak skal rettes til det retshistoriske
seminar under professor, dr.jur. et phil. Ditlev Tamms ledelse og til professor, dr.jur.
Inger Dübeck (nu Aarhus Universitet) for konstruktiv vejledning og kritik.
1. Danmarks gamle købstadlovgivning, i, 79-80: wii bidden iuwe gnade tom ersten, gii vns
willen setten enen buvoget... [und] ... twelffe, dede mit iuwere gnade eren voget mochten in rechtuerdigen soken ouer unrechtuerdigheyt richten ... dat iuwe voget moge vns
helpen, wan wii vnse noth klagen, dat wii van vnsen schuldeneren mogen vnse schult
buten vnde bynnen van den, dede vns schuldich sin, manen ... buvoget vnde twelff inwonere, dat wii met eme makeden ene wilkor vppe wilkore, kopenschopp, elen, wicht vnde
wage, kramerie, backen vnde bruwen ... Gnedige leue here, iuwe gnade wille vns geuen
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I dette bønskrift får vi en klar formulering af, hvad man i middelalderen
forstod ved købstadlovgivning, dels hvem der var lovgiveren, dels hvilke
regelsæt, den indeholdt. By herren udstedte love men kunne også bemyn
dige byrådet til at udfærdige supplerende lovgivning. Lovgivningen bestod
af en almindelig anerkendt stadsret eller birkeretten og af vedtægter, der
blev udfærdiget af byrådet. Desuden havde byrådet også domstolsfunktio
ner, mens byfogeden skulle eksekvere domme, især vedrørende gæld.
Med dette brev som udgangspunkt skal den middelalderlige købstadlov
givning i det følgende gennemgås med henblik på dels at give en oversigt
over det lovmateriale, en dansk købstad i middelalderen havde til rådig
hed, dels at formulere de problemer, som studiet af denne lovgivning rej
ser. Efter en kortfattet oversigt over kildematerialet og forskningen samt
en diskussion af de forskellige lovgivere følger de to hovedafsnit, hvoraf
det ene behandler de forskellige retskilder, såsom stadsretter, domme, en
kelte regler og vedtægter, mens det andet diskuterer udviklingen i de tre
retsområder og søger at placere de to specielle skånske love, birkeretten
og den ret, de skånske byer udformede i 1328, ind i købstadlovgivningen.
Da kildematerialet byder på en enestående lejlighed til at analysere sam
spillet mellem ret og samfund i middelalderens Danmark, er det forfatte
rens håb at stimulere forskning i denne gren af dansk middelalderlig rets
historie.

1. Kildematerialet og forskning
Kildematerialet udgøres af den samling af stadsretter, birkeretter, vedtæg
ter og privilegier fra begyndelsen af 1200-tallet indtil 1522, som er trykt i
kildesamlingen Danmarks gamle Købstadlovgivningf. Den ældste danske
stadsret er Slesvigs, der stammer fra begyndelsen af 1200-tallet og den

Flensborger recht, Sleszwiker recht edder berckrecht«. Udgiveren daterer afskriften til
Christian I.s regeringstid, 1448-81, hvorimod Bjørn Poulsen i sin disputats Land - By Marked: To økonomiske landskaber i 1400-tallets Slesvig (Flensborg: Studieafdelingen
ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 1988) daterer den mere nøjagtigt til tiden før
oprøret i 1472, da byen mistede sine privilegier (p. 122). Ifølge Johanne Skovgård i Søn
derjyllands Historie II (1939) p. 432, fik byen først købstadprivilegier i 1603.
2. Danmarks gamle købstadlovgivning, udgivet af Erik Kroman, for de plattyske teksters
vedkommende sammen med Peter Jørgensen, bd. I-V (København: Rosenkilde og Bag
ger, 1951-61). I det følgende er henvisninger til dette værk placeret i selve teksten med
angivelse af bindnummer og sidetal. Der er kun henvisninger, når det er uklart, hvor det
omtalte aktstykke skal findes i den topografisk ordnede kildesamling, eller når der cite
res fra samlingen.
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ngste stadsret fra tiden før Christian 2.s bylov af 1522, er Skagens stads
ret, der blev stadfæstet 10. november 1507.1 alt 38 stadsretter af varieren
de omfang er overleveret fra denne periode, fordelt på ni fra 1200-tallet,
otte fra 1300-tallet, atten fra 1400-tallet, og tre fra 1500-15223. Seksten
stadsretter (fire fra 1200-tallet, to fra 1300-tallet, ti fra 1400-tallet) findes i
original, ti er overleveret i middelalderlige håndskrifter og tolv i hånd
skrifter fra efter Reformationen. Tallet 38 betyder ikke, at der findes mid
delalderlige stadsretter fra 38 byer, da nogle byer fik mere end en. Køben
havn og Malmø fik tildelt ikke mindre end fire forskellige bylove i løbet af
middelalderen, mens Ribe, Odense og Halmstad fik to. I alt 28 byer har
en eller flere middelalderlige bylove, der er overleveret.4.
Birkeretten, der indeholder regler for et område med egen jurisdiktion,
dog ikke nødvendigvis en købstad (se nærmere afsnit 4.2), findes i syv re
daktioner, hvoraf de fem med sikkerhed vides at have været i brug i tret
ten byer i Skåne, Halland, Blekinge og på Bornholm, een redaktion er
udfærdiget for de skånske byer og een for alle købstæder i riget. Seks af
redaktionerne findes i manuskripter fra 1400-tallet5. Fra fire byer (Lund,
Halmstad, Landskrona og Malmø) findes både birkeretten og stadsretten
overleveret.
Af vedtægter er der overleveret tre samlinger fra 1300-tallet, en fra
Ringsted, en fra Flensborg og en vedtaget af de skånske byer, samt tolv
enkelte vedtægter fra forskellige byer6.
Langt den største del af købstadlovgivningen består af breve, der er ud-

3. I disse tal indgår ikke de stadsretter, der er udgivet i bind V af Danmarks gamle købstad
lovgivning under overskriften ‘Almindelige stadsretter’ samt den eftermiddelalderlige af
skrift af Malmøs og Landskronas privilegium af 1415, ifølge påskriften givet til købstæ
derne i Skåne af Erik af Pommern (ibid, iii, 351-59). Jeg skal nedenfor tage problemet
omkring de såkaldte almindelige stadsretter op. Derimod er inkluderet den redaktion af
Christoffer af Bayerns stadsret, der i 1496 blev givet til Odense (ibid, v, 53-70), jfr. Rep.
2. rk. nr. 12618.
4. De 28 byer er Borre, Flensborg, Haderslev, Halmstad, Helsingør, Hjørring, Holbæk,
Horsens, Kolding, København, Landskrona, Lund, Malmø, Maribo, Nyborg, Odense,
Ribe, Ronneby, Roskilde, Skagen, Slesvig, Stubbekøbing, Tønder, Varde, Viborg,
Åbenrå, Aalborg og Århus. Desuden har Stege og Kalundborg nok haft stadsretter. Ifg.
»Stege Bys Bog« var o. 1500 det første dokument i byens arkiv »the privilegiæ, som koning Erik haffuer wnt oc giffuet oss«, hvad der kan have været en regulær stadsret (Da.
gi. Købstadlovgivning, iii, p. 437). Kalundborgs privilegier omtales i Resens atlas som:
»Certes leges urbi præscripsit rex Christophorus Bauarus anno 1443, Iohannes anno 1495
et Fredericus anno 1526«, af hvilket det første kan være en redaktion af Københavns
stadsret af 1443 givet til byen og de to sidste indførsler stadfæstelser deraf (ibid., iii, 313).
5. Kirsten Berth Paulsen, »Den skånske Birkeret«, Scandia 44 (1978): 25-57, spec. pp. 2628.
6. Se afsnit 3.5 for henvisninger.
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stedte af by herren til en købstad. De over 700 breve kan inddeles i tre
kategorier: 1) »tillægslovgivning« som er breve, der supplerer eller modi
ficerer eksisterende lovgivning, 2) »privilegier« som er breve, der giver
købstadens indbyggere særlige fordele, og 3) »stadfæstelser« som er bre
ve, der stadfæster allerede modtagne love og privilegier. Omfanget af til
lægslovgivningen, hvoraf den langt overvejende del kan dateres nøjagtigt,
gør købstadlovgivningen særligt interessant, fordi ændringer i og udviklin
gen af den kan følges nøje især for senmiddelalderens vedkommende,
hvilket er sværere med landskabslovene.
Endelig skal medtages, at både Thords artikler og Biskop Knud Mikkelsens glosser i modsætning til landskabslovene omtaler købstæder. Seks af
Thords artikler omtaler retsforhold i byerne. Det er art. 14, 15 og 59 om
sandemænd, nævninge og fogeders myndighed i herreder og købstæder,
art. 62 om forfølgning af brud på husfreden i købstæder, art. 28 om arvekøb i købstæder og art. 45 om ølpriser i købstæder. Derudover har to ar
tikler relevans også for byboere og handlende, nemlig art. 61 om at sælge
mad, øl og hestefoder til vejfarende og art. 87 om at husfred også gælder i
risbod, på skib og i andre midlertidige hjem7. Biskop Knud Mikkelsens
glosser omtaler byer to steder. I glossen til Jyske Lov II 11 (dansk glosse
41) henvises til landstingsdom af 1465 vedrørende besætning (beslaglæg
gelse) i fri birk eller i købstad, og i glossen til Jyske Lov II41 (dansk glosse
57) omtales (i modsætning til loven) ransnævn både i herreder og i købstæ
der8.
På trods af kildematerialets tilgængelighed har den samlede købstadlov
givning ikke været genstand for forskning i nyere tid, og Poul Johs. Jør
gensens arbejder fra 1938 og 1947 er stadig den eneste oversigt over køb
stadlovgivningen9. Det skal indrømmes, at den trykte kildeudgave på
grund af sin mangel på registre og kronologiske oversigter gør det svært at
få et overblik over materialet10. En anden forklaring kan være, at land
skabslovene hidtil har fremstået som et afrundet lovkompleks og som det
7. Danmarks gamle landskabslove, bd. IV. TILLÆG (1961). Artikelnumre henviser til
Text 1 (p. 79-105), den latinske tekst fra anden halvdel af 1400-tallet.
8. Den latinske tekst til glosserne er trykt i Danmarks gamle Landskabslove, bd. IV, og
den danske tekst i bd. IV. TILLÆG, p. 3-75.
9. Poul Johs. Jørgensen, »De danske Købstæders Forfatning,« Nordisk Kultur, XVIII: By
er og Bybebyggelse (1938), p. 63-72; idem, Dansk Retshistorie, 2. udg. (1947), p. 99-120.
10. Det havde været ønskeligt, at udgiveren havde skelet til den svenske pendant Privilegier,
resolutioner och förordningar för Sveriges stader, I-II, utg. av Nils Herlitz og Ernst Nyg
ren (Stockholm: Norstedt, 1927-32), der er ordnet i to kronologiske afsnit, et med lov
givning for Sverige og Finland og et med lovgivning for de daværende skånske og norske
byer, og som har en topografisk oversigt og sagregistre.
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dominerende lovmateriale fra perioden, hvorimod den spredte købstad
lovgivning er blevet betragtet som et supplement, men ikke som et selv
stændig lovkompleks11.
Retshistorikerne Poul Johs. Jørgensen, Stig Iuul og Ditlev Tamm har
analyseret Københavns lovgivning12, og Stig Iuul har i sin disputats ind
draget de større stadsretter og birkeretten i sin analyse af formueforholdet
mellem ægtefæller i ældre tid13. Blandt historikerne har Thomas Riis i sin
disputats gennemgået lovgivningsprocessen i perioden 1100-1332, herun
der købstadlovgivningen14. Jakob Pasternak har indgående analyseret
Erik af Pommerns købstadlovgivning, især forordningen af 1422, og kort
diskuteret kongernes forhold til købstæderne med fremhævelse af Erik af
Pommern og Christian 2. som lovgivere15. Thelma Jexlev har påpeget, at
Christoffer af Bayerns indsats i købstadlovgivningen noget uretfærdigt er
blevet overskygget af Erik af Pommerns initiativer, og Jens E. Olesen har
efterfølgende fundet, at de mange privilegier udtrykte kongens »blik for
en købstadspolitik til byernes og egen fordel«16. Orla Vestergaard har an
alyseret forkøbs- og landkøbsbestemmelserne17, og Birgitte Korsager An
11. Ole Fenger, Bodil Møller Knudsen, Helle Reinholdt, »I være have«. Om ret til hus og
jord i middelalderbyen: Rapport om registrering af kilder vedrørende adkomst til fast ejen
dom på grundlag af det i projekt »Middelalderbyen« indsamlede materiale fra ti danske
byer. (Århus, Institut for retslære, retshistorie og retssociologi ved Aarhus Universitet,
1982), p. 6ff.
12. Poul Johs. Jørgensen, »Christoffer af Bayerns Stadsret for København af 14. oktober
1443,« Historiske Meddelelser om København, 3.rk., 6. bd. (1944-46), p. 1-52; Stig Iuul,
»Den københavnske Stadsret af 13. marts 1254,« ibid. 4. rk., 4. bd. (1954-57), p. 1-22;
Ditlev Tamm, »Københavns forfatning fra middelalderen til 1978,« ibid. Årbog 1978
(1978), p. 7-38.
13. Stig Iuul, Fællig og Hovedlod. Studier over Formueforholdet mellem Ægtefæller i Tiden
før Christian V’s Danske Lov (København: Nyt Nordisk Forlag, 1940).
14. Les institutions politiques centrales du Danemark, 1100-1332, Odense University Studies
in History and Social Sciences, 46 (Odense: Odense University Press, 1977) p. 274-77,
282.
15. Jakob Pasternak, »Erik af Pommern og købstadsforordningen af 1422, 15. februar«,
Scandia 26 (1960) p. 329-42; idem, »Städerna och kungamakten i det medeltida Skåne,«
Ale: Historisk tidskrift för Skåneland, nr. 2 (1962) p. 10-20. Pasternaks tolkning er senere
blevet kritiseret af Jacob B. Jensen i en interessant men ikke særlig velunderbygget arti
kel (»Erik af Pommerns privilegier for København i ny belysning,« i Historiske Meddelel
ser om København, Årbog 1976, p. 7-25).
16. Thelma Jexlev, »Christoffer af Bayern, kancelliet og købstæderne: Nogle tanker om
kongens person belyst ud fra et portræt og set i relation til kancelli og købstadlovgiv
ning,« Festskrift til Johan Hvidtfeldt, på halvfjerdsårsdagen 12. december 1978 (Åbenrå:
DHF/Landsarkivet i Åbenrå, 1978) p. 209-19, spec. p. 217; Jens E. Olesen, Rigsråd,
kongemagt, union: Studier over det danske rigsråd og den nordiske kongemagts politik
1434-1449 (Århus: Universitetsforlaget, 1980) p. 248-255.
17. Orla Vestergaard, »Forkøb, landkøb og forprang i middelalderlig dansk handelslovgiv
ning,« Middelalderstudier. Tilegnede Aksel E. Christensen på tresårsdagen, 11. september
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dersen har sammen med Henriette Bugge diskuteret procespraksis i de
tidlige stadsretter18. I forbindelse med Statens Humanistiske Forsk
ningsråds projekt »Middelalderbyen« har Ole Fenger, Helle Reinholdt og
Bodil Møller Knudsen gennemgået ejendomsbegrebet i de middelalderli
ge købstæder, baseret på kilder fra de ti byer, der er inkluderet i projek
tet19. Senest har Henrik Lundbak diskuteret den senmiddelalderlige han
delslovgivning som baggrund for Christian 2.s lovarbejder20.

2. Lovgiverne
Lovgiveren har byherren, og for de fleste byer var det den danske konge.
Da den svenske konge havde herredømmet over Skåne i midten af 1300tallet, udstedte han i 1353 en stadsret for Malmø. Så snart Valdemar hav
de genvundet Skåne, fik Malmø en ny stadsret, udstedt af den danske
konge i 1360. De øvrige lovgivende byherrer var dronningen, der gav be
stemmelser for byer i livgedinget, hertugen/greven af Holsten, hertugerne
af Slesvig, Jylland og Halland, ærkebispen, der lovgav for byerne på Born
holm, biskoppen af Roskilde, der var Københavns byherre indtil 1419,
samt abbedissen og konfessoren af Maribo Kloster, der sammen styrede
Maribo by. Rigsrådets og andre forsamlingers rolle i købstadlovgivningen
lader ikke til at have været stor. Både i perioden 1100-1332 og under Chri
stoffer af Bayern, for hvilke tidsrum lovgivningsprocessen har været ana
lyseret, er konklusionen, at kongen har haft betydeligt mere råderum til at
lovgive for købstæderne, end han havde for landområderne21, der - i pa
rentes bemærket - udgjorde den største del af riget både med hensyn til
areal og befolkning.
En paragraf i Lunds stadsret af 1361 inddrager udvalgte adelsmænd i

18.
19.
20.

21.

1966, red. Tage E. Christiansen, Svend Ellehøj og Erling Ladewig Petersen (Køben
havn: 1966): 185-218. Se dog også Inger Dübeck, Købekoner og konkurrence: Studier
over myndigheds- og erhvervsrettens udvikling med stadigt henblik på kvinders historiske
retsstilling (København; Juristforbundets Forlag, 1978), p. 574-76.
Birgitte Korsager Andersen og Henriette Bugge, »Procespraksis i København, Roskilde
og Ribe i det 13. århundrede,« Land og by i middelalderen: Symposium, Førslev præste
gård 1982 (1982), p. 20-31.
Fenger, Møller Knudsen og Reinholdt (n. 11).
Henrik Lundbak, ... Såfremt som vi skulle være deres lydige borgere: Rådene i Køben
havn og Malmø 1516-1536 og deres politiske virksomhed i det feudale samfund, Odense
University Studies in History and Social Sciences, 88 (Odense: Odense Universitetsfor
lag, 1985), p. 44-49, 54-57.
Riis, Les institutions politiques (n. 14); Olesen, Rigsråd, kongemagt, union (n. 16), p.
248-55.
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lovgivningen, idet den bestemmer, at kongens »høffwitzmand« i Skåne
»skall taghe met sigh nogne aff the skellighe friborne men ... och komme
hwert aar tiill Lund ... och owerweye met radhet i sammestadz om brøth,
øøli, och alle andre stycke atskicke ... Swa atskicke om alle arbeyds embithe« (iv, 17f.) En lignende introduktion af adelige, der ikke er kongelige
embedsmænd, i lovgivningsprocessen for købstæderne findes ellers ikke
omtalt i stadsretter eller breve. I Halmstads redaktion af Lunds stadsret er
lovgivningen overladt alene til »Wore læhnsmand« i samråd med »nogle
aff de beste borgere«, der skal sætte priser på madvarer og på håndvær
kernes arbejde (iv, 267).
Modsætninger mellem købstædernes og kongens ønsker med hensyn til
lovgivning ses ikke af dokumenterne. Der er i de kongelige stadfæstelser
ikke noget forbehold for den givne eller ønskede lovgivning. Derimod
fremgår det af breve fra omkring 1300, at hertugerne af Jylland ikke har
kunnet påtvinge en større by deres forslag, hvis byen ikke var enig. 11284
stadfæstede hertug Valdemar af Jylland Flensborgs stadsret af samme år
men tog forbehold for tre paragraffer vedrørende lejermål (§20), stjålet
gods (§31) og anklage mod bønder for tyveri (§35), som han ønskede æn
dret. I det første tilfælde var stridspunktet, om en mand skulle bøde for
lejermål (i, 181f). Stadsretten sagde ja, hertugen sagde nej under henvis
ning til andre stadsretter i Danmark. Det andet tilfælde drejede sig om
stjålent gods. Stadsretten påbød to vidner, kaldet vin, ved køb af heste,
kvæg, klæde, våben og smedede sager af guld. Hvis besidderen derefter
blev sagsøgt for tyveri, skulle han forsvare sig med tolv-mands ed. Para
graffen er en sammensmeltning af JY II 92 og II 93, ifølge hvilke der kræ
vedes vin ved køb af forarbejdede og mærkede varer (93) og om ejers
handlemåde, når han fandt noget af sit stjålne gods (92). Ifølge JY II 92
fritog edsbeviset besidderen for tiltale for tyveri, hvis han havde vidner på
torvekøb, og var der vin til købet, skulle han kun udlevere de genstande,
som han var blevet sagsøgt for. Det er dette, der må være underforstået i
stadsretten, og som hertugen protesterer imod, da han øjensynlig ville ha
ve stadfæstet ejerens ubetingede og ubeskårede ret til at kræve tingen til
bage, hvis denne med naboers ed kunne bevise, at genstanden eller dyret
var hans. Stadsretten er her - ikke uventet - mere omsætningsvenlig end
hertugen22. I det tredje tilfælde forlangte stadsrettens versioner, at en

22. Se også Ditlev Tamm, Jens Ulf Jørgensen, Dansk retshistorie i hovedpunkter fra land
skabslovene til Ørsted, II (København: Akademisk Forlag, 1975) p. 113f., Dübeck, Kø
bekoner og konkurrence (n. 17), pp. 114 og Henning Matzen, Forelæsninger over den
danske Retshistorie (III): Privatret II (København: Schultz, 1896) p. 101.
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landbo, der blev anklaget for rov, rapiña, skulle forfølges på bytinget og
forsvare sig med bymænds ed, hvorimod hertugen, der dog talte om ankla
ge for tyveri, furtum, foreskrev, at bonden kunne stille depositum og for
lade byen, hvorefter sagen skulle forfølges ved herredstinget (i, 182); To
følgende hertuger af Jylland stadfæstede i 1314 og 1325 Flensborgs stads
ret med de samme forbehold og med samme virkning: i stadsretternes
danske (ca. 1300) og plattyske (1431) redaktion er reglen om bøde for
manden i lejermålssager udeladt, men byen holdt fast ved beskyttelsen af
den godtroende erhverver og ved bytingets jurisdiktion i sager, i hvilke en
borger var involveret. Det er et åbent spørgsmål, om ovennævnte modsæt
ning mellem en by og dens byherre afspejler en generel men i kildemateri
alet ellers ikke afsløret tilstand mellem by og by herre, eller om Flensborgs
modstand er næret af stridighederne mellem Abel- og Christoffer-linjer
nes kamp om magten i anden halvdel af 1200-tallet.
Initiativtager til købstadlovgivningen var i mange tilfælde kongen, men
byerne har også taget initiativ ved gennem byrådet at henvende sig til kon
gen med ønske om bestemte regler, ofte med henvisning til andre byers
lovgivning. Det fremgår af de mange breve, der giver byerne tilladelse til
at få den ønskede lovgivning, ikke sjældent i afskrifter udfærdiget i byerne
selv23. Der er ikke overleveret mange bønskrifter, men de, der er, peger
på en aktiv deltagelse i lovgivningen omend på byherrens præmisser. Hus
ums omtalte bønskrift er et eksempel. Et andet er Christian 2.s lovgivning
fra 1516 vedrørende cise, hvor initiativet er udgået fra et møde af købstædernes repræsentanter24.
I 1472 tillod Christian 1. de sjællandske byer at møde årligt i Ringsted
for at »forhandle oc owerweye forde wore og kronene køpstædhers forbethring og bestand ... oc giwe oss thet swo framdelis tilkennende om
thøm, hwes behoff gørs, i hwilkedh wi thøm tha gerne hielpe oc fremme
wele meth thet beste« (iii, 352). Kongen inddrog herved officielt byernes
repræsentanter i lovgivningen men vel at mærke som en slags konsulenter
uden at mindske sin egen styring af lovgivningsprocessen. Hans, derimod,
gav større beføjelser til byerne med hensyn til at udfærdige lovgivning. I
1502 fik de skånske byer ret til at sende repræsentanter til et årligt møde,
og de skulle »owerweye och beslute emillom them selffue, hworledes the
schulle them haffue meth theres priuilegier, kiøbmanskaff og berningh,

23. Urbaniseringsprosessen i Norden, 1: Middelaldersteder, red. Grethe Authén Blom (Os
lo: Universitetsforlaget, 1977) p. 54-55 (af Thomas Riis); Thomas Riis, Institutionspolitiques, p. 275f.
24. Lundbak,... Såfremt (n. 20), p. 45ff.
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och ligerwiis som the tha beslutende worde, er the oss well till wilge, doch
swo, ath thet er oss och kronen wden skade och forfang i alle madhe« (iv,
364). Fra mødet i 1504 er overleveret en samling af vedtægter vedrørende
markeder i Skåne, landhandel, kræmmerhandel og hvilke mål og vægt,
der skulle gælde for varer, solgt i Skåne25.

3.

Retskilder

Som antydet ovenfor bestod den enkelte købstadslovgivning af flere dele,
en stadsret og supplerende lovgivning udstedt af byherren samt lokalt ud
færdigede vedtægter. Det betød dog ikke at vi, selvom al lovgivning fra
middelalderen var intakt, ville stå med et selvstændigt lovkompleks fra
hver enkelt by. De fleste købstæder lånte fra de andre købstæders lovgiv
ning og tilpassede den til byens behov.
Det fremgår tydeligt af Husums bønskrift. Man beder ikke om ny lov
givning men om lån af eksisterende lovgivning og ret til at supplere denne.
Husum fik ikke alle ønsker opfyldt. Mod en årlig skat på 300 lybske mark
tilstod kongen Husums indbyggere retten til at få egen domstol bestående
af en byfoged og tolv mænd valgt blandt byens indbyggere, til at lade byfo
geden inddrive gæld af indenbys og udenbys skyldnere, og til at lade byfo
geden og de tolv mænd udfærdige vedtægter og sætte bøder for at bryde
disse, mod at hertugen fik halvdelen af bøderne. Desuden fik bymændene
lov til at befæste deres by. Hertugen gav dem imidlertid ikke nogen stads
ret. Han afslog ikke direkte bønnen om at måtte bruge Slesvig eller Flens
borg stadsret eller birkeretten, men han undlod at omtale en stadsret i sit
svar. Dermed fik byen ikke status som købstad, hvad kongen angiver ved
at benævnte Husum som bleke eller blick og indbyggerne som inwonere (i,
80f).26 Som følge heraf fik byboerne nok deres egen domstol men ikke lov
fæstet immunitet fra udenbys domstole. Dette måtte de opnå ved yderlige
re bønskrifter, da dønningerne efter oprøret i 1472 havde lagt sig. I 1511
blev byens indbyggere således fritaget for at være sandemænd, nævninger
eller tolvmænd i Søndergøs Herred (i, 86f). For historikeren, der gerne
ville vide, hvilket af de tre forslag til en stadsret, kongen fandt passende,
er det ærgerligt, at bønskriftet ikke på dette punkt blev imødekommet.

25. Om købstadsmøder, hovedsageligt i 1500-tallet, se M. Mackeprang, »Danske Købstad
møder fra Kristian I til Kristian IV« Historisk Tidsskrift, 8:4 Tillægshefte: »Til Edvard
Holm paa hans 80-aarige Fødselsdag den 16. januar 1913« (1912-13), p. 159-70.
26. Om betydningen af ordet bleke se Poulsen, Land -by - Marked (n. 1), p. 122.
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3.1 Stadsretter
Af andre breve kan man imidlertid se, hvilke stadsretter der blev lånt ud. I
Nørrejylland var det dels Slesvigs, dels Viborgs stadsret fra 1440, der var
efterspurgte. Slesvigs stadsret blev overført til adskillige nørrejyske byer i
1200- og 1300-tallet. Stadsretten er faktisk kun overleveret som Æbletofts
stadsret, men teksten angiver, at den oprindeligt hører hjemme i Slesvig.
Af breve fra begyndelsen af 1300-tallet fremgår det, at Æbeltoft har fået
tilladelse til at bruge den lov, borgerne i Viborg og Århus har. Det er
imidlertid fra Horsens, Æbeltoft får sin redaktion af Slesvig stadsret. Af et
brev til Hjørring fra 1243 ses det endvidere, at Viborgs stadsret har været i
brug i 1243, da Hjørring fik lov til at bruge Viborgs bylove, leges forenses
(i,3; ii, 193ff, 289). Så den stadsret, Æbeltoft fik i begyndelsen af 1300tallet, har været brugt i Slesvig, Viborg, Hjørring, Århus og Horsens. I
1440 fik Viborg en række bestemmelser, der i 1442 blev overført til Varde
og i 1443 til Ringkøbing (ii, 209-13, 132-35, 167). Hvorfor Ribes stadsret
ikke blev brugt i andre byer er et spørgsmål, der umiddelbart trænger sig
på. Myten om Riberrettens strenghed er jo punkteret.27.
På Sjælland var det Roskildes bylov, der blev givet til Køge i 1288, Slan
gerup i 1301/1302 og Præstø 1403. Københavns bylove fra bispetiden, der
gav by her ren vidtstrakte beføjelser, var der ingen, der havde lyst til at
bruge. Derimod blev den store by lov af 1443 givet til Helsingør i slutnin
gen af 1400-tallet (iii, 132f) og har også haft indflydelse på Malmøs stads
ret fra 1487.1 skåne var det Malmøs stadsretter af 1360,1415 og 1487, der
blev overført til Landskrona og Halmstad, og på Fyn var det Odenses love
og privilegier, der blev givet i 1409 til Svendborg, inden 1413 til Fåborg, i
1413 til Kerteminde, inden 1496 til Assens, i 1496 til Middelfart og endelig
i 1514 til Bogense.
Noget for sig selv står Maribo, der i 1488 fik en stadsret, der ikke ligner
andre stadsretter. Oprindeligt havde byen fået ret til at nyde »alle preuilegiæ oc frihet at kobe oc sælie och alle andre, som andre køpstæther nyde i
Laland« (v, 128f), som det fremgik af et brev af 27/9 1416, hvori Erik af
Pommern tillod, at der i landsbyen Skemminge ved det nye kloster måtte
anlægges en købstad. I de følgende 72 år har byen ved klostret formodent
lig brugt Roskilde stadsret. 1 1488 havde abbedissen og konfessoren imid-

27. Henrik Stevnsborg, »‘Tak Gud min søn, at du ikke kom for Riberret.’ Retspleje i Ribe
1590-1594« i Tradition og kritik: Festskrift til Svend Ellehøj den 8. september 1984, Gre
the Christensen [et al.] udg. (København: Den danske historiske Forening, 1984), pp.
205-33; genoptrykt i Med lov skal land bygges og andre retshistoriske afhandlinger, Inger
Dübeck [et al.] (København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1989) pp. 115-43.
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lertid udarbejdet en ny stadsret, i hvilken der sættes krav til indbyggernes
moralske standard, og klostrets kontrol med bystyret understreges. Tonen
er slået an i første paragraf: »Først, a hwo her wii boo i byen, sskullæ haffwæ eth gudeligt ok skelligt leffnet; fynnes annet, ok thet bewisses kan, tha
skullæ the strax ffaræ aff byen (iii, 384).« I §10 forbydes det nogen indbyg
ger at huse eller udleje huse til »drawels quinner«, og §19 indeholder et
forbud mod at udskænke øl eller mad ved midfaste, Guds Legems dag
(onsdag efter Trinitatis) eller Sankt Peders dag (29. juni). Paragrafferne
vedrørende bystyrelsen, der skal bestå af en byfoged og otte fjerdingsmænd, udvalgt af abedissen og konfessor, viser, at klostret har kørt byen i
stramme tøjler, og kan give mindelser om de tidlige københavnske bylove. Derimod er paragrafferne vedrørende handel taget fra samtidig køb
stadlovgivning med forbud mod forkøb og landhandel, og i to paragraffer
om overfald (§15) og falsk mål (§17) henvises direkte til »ræt køpstæde
ræt«. Maribos stadsret, der nok er speciel, bekræfter ikke desto mindre
det i senmiddelalderen gængse mønster for købstadlovgivning: man tager
de regler, man har brug for og tilføjer regler, der har særlig relevans for
den enkelte købstad, i dette tilfælde en lille markedsby ved det store klo
ster, hvis overhoved gerne så borgerne udvise en høj moralsk standard i
deres opførsel.
Det var imidlertid ikke ukritiske lån af lovgivning, der foregik middel
alderen igennem. Mens fjorten breve nøjedes med at diktere, hvilken
byret, en købstad fik ret til at antage, var der 24 breve, der både angav
hvilke love og privilegier, modtagerne kunne antage, og indeholdt yderli
gere bestemmelser, skræddersyede til den enkelte by. I 1200-tallet over
førtes lovene uden yderligere bestemmelser. I begyndelsen af 1300-tallet
får Slangerup Roskildes love og Halmstad (i 1307) de iure, som hver ville
forenses i kongeriget har (iv, 253) uden yderligere bestemmelser, mens
Køges ret til at bruge Roskildeborgernes love, rettigheder, nåder og pri
vilegier gentages i brev af 1329. I 1327 får Halmstad et brev udstedt af
hertugen af Halland, der dels definerer byens retsregler mere præcist
som værende de samme som dem, borgerne i Lund og Helsingborg har,
dels giver yderligere regler vedrørende veje og broer, vrag, gæld og foge
dens retshåndhævelse. Æbeltoft får i 1317 Viborgs love plus ret til at ha
ve fast torvedag, hvilken samme ret bliver tildelt Åkirkeby i 1346 sam
men med Helsingborgs birkeret. I 1348 får Slagelse regler vedrørende
retsvæsen, handel og skat samt ret til at bruge Roskildes regler for han
del. I perioden 1403-1514 udstedes otte breve, der nøjes med at tildele
love og privilegier fra en anden købstad, mens atten breve fra samme
tidsrum også føjer regler eller privilegier til. De overleverede breve anty-
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der kraftigt en tendens til en mere individualiseret købstadlovgivning i
senmiddelalderen.
To praktiske eksempler på fremgangsmåden findes i breve til Skælskør
og Engelholm. I 1483 fik førstnævnte stadfæstet sine privilegier af kong
Hans, der føjer til, at »hues the [byens privilegier] haffue brøst vppa«
har borgerne ret til at nyde og bruge »swodan friihed og preuilegier, som
alle wore kære vndersathe vdi Køge nyde og haffue«. Fem år senere drog
Skælskørs borgmester til Køge med dette brev og fik med sig hjem et do
kument med de regler vedrørende borgernes toldfrihed, ærekrænkelse,
sagsforfølgning på bytinget, gæsters handel samt beskatning, som altså
manglede i deres egne artikler (iii, 264ff). Den nye købstad, Engelholm,
fik i 1516 tilladelse af kongen til at »niude, bruge och beholde bircheret
och der till andre naader og privilegier, som andre vore kiøbsteder i
Skaane hafwe och niude«, ret til at afholde en ugentlig torvedag, brugs
ret til vandløb, strand og eng, regler for skat, forbud mod ulovlige havne
og forhugning af skov samt løfte om, at byen skulle forblive under fade
buret (iv, 169f).
Også tillægslovgivning blev lånt. Det mest omfattende eksempel er de
fire breve, som Roskildes magistrat i 1506 på kong Hans’ opfordring af
skrev og sendte til Holbæk. Denne by havde i forvejen en redaktion af
Roskildes ældste bylov fra 1268 med senere tilføjelser og havde også fået
bestemmelser af Christoffer af Bayern og Christian 1, men manglede sta
dig regler vedrørende handel, retsvæsen, ærekrænkelse og rådets myn
dighed, hvilket behov blev dækket af kopier af breve, der var udstedt til
Roskilde i 1441, 1455, 1472 og 1486 (iii, 335f). Christian l.s bestemmel
ser vedrørende tyske købmænd i Danmark, der var udstedt til Køben
havn i 1475 og gentaget i 1477, blev overført til Køge, efter at denne by i
1486 havde fået ret til at nyde de privilegier, som andre byer på Sjælland
og især København havde (iii, 209f). Fåborg fik i 1492 ret til at forlange,
at adelsmænd og præster betalte skat af deres gods i byen, som de skulle
gøre i Svendborg (iii, 445f), Slangerup kunne efter 1498 bruge Roskildes
og Københavns regler vedrørende forprang (iii, 345f), mens Kolding i
1475 fik besked på at forfølge ufred om natten som i Viborg (ii, 120f).
Et godt eksempel på de forskellige retskilder for en købstad er Helsin
gørs stadsret fra slutningen af middelalderen. Den er overleveret i et
bind, anlagt i begyndelsen af 1500-tallet, hvori stadens privilegier er ble
vet indskrevet. Først findes en afskrift af Københavns stadsret af 1443,
derefter af kong Hans’ artikler udstedt til København i 1485, der supple
rer eller indskærper reglerne vedrørende retsvæsenet, handel, affald på
gaderne, bagtalelse, gæld, forbud mod at bære våben i byen og til slut,
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tilføjet som en paragraf med overskriften »om iord leye«, udtog af en
dom28, afsagt i 1506 i København vedrørende lejers ret til lejemål, sålæn
ge husleje betales (iii, 132f, 116f, 151f, 154f).
3.2 Et »lovhierarki«?
Et godt indblik i opbygningen af en købstadlovgivning for den enkelte by
gives i et brev af 10. marts 1495 udstedt af kong Hans til Kalundborg, ef
ter at en brand havde ødelagt byens arkiv. Brevet indeholder en række
bestemmelser vedrørende handel, skat og rådets beføjelser og forpligtel
ser, forbud mod at bære våben i byen, påbud om at tække husene med
tegl og ikke halm eller andet brandfarligt materiale, ret til at handle told
frit overalt i riget undtagen på Skånemarkederne, og slutter med at give
borgerne »alle swodanne friiheder oc preuilegier, som ... wore oc kro
nens købsteder Roskild oc Køpnehaffn, at nyde og brwge tiill theres byes
nytthe oc behoff i ord oc article, som the ythermere inneholde« (iii, 314).
Med Københavns privilegier menes Christoffer af Bayerns stadsret af
1443. Uden at skulle gentage alle artiklerne i de to stadsretter, er der
lagt op til, at Kalundborg foruden regler, for hvilket der var et akut be
hov, også har et omfattende sæt af retsregler til rådighed, når byen får
brug for yderligere lovgivning.
Denne sammenkædning af Roskildes og Københavns stadsretter findes
i et håndskrift fra 1465, der indeholder den ældste overleverede afskrift
af Roskildes stadsret. Afskriften er efterfulgt af en bemærkning om, at
hvis disse regler er utilstrækkelige, skal man se Københavns privilegier
og love i slutningen af håndskriftet, og er også de mangelfulde, skal de
sjællandske love være vejledende, når der skal dømmes29. Spørgsmålet
rejser sig, om det er et hierarki af love, der stilles op, således at først
gjaldt reglerne i den ældste stadsret fra 1268 med senere tilføjelser, der
næst den store stadsret fra 1443 og sidst landskabslovene for Sjælland, el
ler er der her tale om, at de ældste regler skal suppleres med de nyere
for at finde frem til gældende ret? Umiddelbart vil jeg mene, at den før
ste hypotese gælder, således at Roskilde ældste stadsret først og frem
mest gjaldt i de byer, der havde modtaget den. I de tilfælde hvor Roskil
des bylov ikke havde regler, f.eks. om byrådets skattefrihed, eller util
strækkelige regler, f.eks. om ølsalg, skulle man følge de mere detaillere28. Dommen findes i en senere afskrift, der anfører at kongen afsagde den i overværelse af
to gejstlige, to riddere og flere væbnere.
29. »Que hic deficiunt vide in priuilegiis et legibus ciuitatis Haffnienses in fine istius libri
conscriptis sub tali signo <tegn>, et que ibi et hic deficiunt, secundum leges terre Selandie moderentur iudicando« (cit. iii, 165).
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de regler i den københavnske stadsret af 1443. Det ville også forklare,
hvorfor landskabslovene blev trukket ind i billedet, da de jo ikke havde
særlig mange brugbare regler for en købstads økonomiske aktiviteter og
forhold, og slet ikke om byboernes særlige retstilling, men derimod man
ge privatretlige regler (om arv og ægteskab), der kun i ringe grad var be
rørt i stadsretterne30, men som byboerne havde brug for. Birkeretten
nævnes ikke i manuskriptet med Roskilde stadsret, og den omtales heller
ikke i andre breve vedrørende byer i det sjællandske retsområde, der
imod, som det skal diskuteres nedenfor (afsnit 4.2), i det skånske og det
jyske retsområde31.

3.3 Domme, forlig, overenskomster
Domme indgik også i lovgivningen. Ligesom ovennævnte dom af 1506
vedrørende lejers rettigheder, der indgik i Helsingørs stadsret, fik kong
Hans’ dom af 15. november 1488 vedrørende jordejende kannikers og
præsters skattepligt i Århus og Viborg principiel betydning (ii, 181f, 218).
Derimod vedrørte de øvrige domme, der er medtaget som købstadlovgiv
ning, lokale stridigheder som oftest mellem en by og dens opland. Seks af
dommene blev afsagt af rettertinget: i 1459 bekræftedes Korsørs ret til
græsgang, hugst og andet brug af oplandet (iii, 276f), i 1483 fik Ribe ind
byggere ret til at benytte alle havne og forstrande mellem List og Ribe (ii,
91f), i 1459 og 1481 drejede striden sig om bygning og vedligeholdelse af
en bro (iv, 175f, 209f), og i 1492 stadfæstedes Københavns borgmestres og
rådmænds ret ‘af gammel tid’ til at nyde et pund peber af hver fremmed
kræmmer (iii, 114f). Den sjette rettertingsdom, afsagt i 1488 af kong Hans
»met nogenn sine goede mend och raad«, tildømte borgerne i Næstved fi
skeri i fjorden ifølge byens privilegium af 3. maj 1451 (iii, 252f). Fem dom
me blev afsagt af kong Hans uden rettertingets øvrige medlemmer, her
iblandt de ovennævnte domme om præsters skattepligt og lejeres rettighe
der. I 1480 tilkendte han Åbenrå dens græsgang ifølge byens privilegium
efter en strid med Claus Ahlefeldt til Søgård (i, 261)32, og i 1506 bestemte
han ved dom, at borgerne i Lund, Malmø og Væ skulle være gæster hos
hinanden (iv, 97f). Sammen med hertug Frederik afsagde han i 1489 en
30. Iuul, Fællig (n. 13), p. 232f., 239.
31. I håndskrifter fra nyere tid (tidligst 1546) knyttes derimod en forbindelse mellem den
skånske birkeret i dens udformning som almindelig stadsret og stadsretten for Køben
havn fra 1443. Se Danmarks gamle købstadlovgivning, v, 70f. for henvisninger.
32. Dommen blev afsagt i overværelse af bispen af Lübeck, hovmesteren, marsken i Dan
mark Claus Rønnow, andre riddere samt borgmestre og rådmænd fra Lübeck og Ham
burg.
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dom vedrørende Flensborgs jurisdiktion over marken uden for bymuren
(i, 201ff). Hertug Frederik dømte på egen hånd i 1493 i en strid mellem
Tønder by og Tønder Herred om en bro og en dæmning (i, 240f).
Da Christian 1. i 1466 ved dom afgjorde striden mellem Tørrild herredsmænd og Vejle by om vedligeholdelse af en bro til fordel for byen, benyt
tede han lejligheden til at udstede en forordning vedrørende handel. I et
anhang til dommen findes et forbud mod udenlandske købmænds handel
med andre end Vejleborgere inden for byfreden (ii, 148). På samme måde
benyttede Hans dommene i 1488 til også at sætte mål for salttønders stør
relse (ii, 181f).
Der findes også et tilfælde af et responsum til fortolkning af købstadlov
givning, afgivet af Viborg landsting 24/10 1506 vedrørende §5 i Koldings
stadsret af 1452, der bestemte, at den som sandemænd dømte fredløs,
skulle være fredløs i riget. Landstingets responsum slog fast, at dommen
skulle falde for vold, og hvis den dømte ikke kunne forsvare sig eller kom
me til rette med ofret, skulle han være fredløs, og byen kunne henrette
ham (ii, 126). Det er det eneste eksempel på responsum, her til fortolk
ning af en procesretlig/strafferetlig regel, i købstadlovgivningen, så det
kan ikke afgøres, om afgivelse af responsa var almindelig praksis, men
ukendt var det tydeligvis ikke.
Forlig i stridigheder kunne også indgå i købstadlovgivningen. Seks for
lig er overleveret fra senmiddelalderen, hvoraf de to angik stridigheder
mellem magistraten og borgerne. 1 1484 stiftede kong Hans forlig mellem
rådet og borgerne i Landskrona og forbød ved samme lejlighed opløb og
sammenslutninger mod rådet (iv, 130), mens dronning Christine i 1514
måtte mægle i en strid i Ribe om opkrævning af og kontrol med byskatten
(ii, lOOff). De øvrige forlig drejede sig om handel og sejlads til Tyskland, i
hvilket Christoffer af Bayern mæglede mellem Svendborg på den ene side
og biskoppen af Århus og bønder på Tåsinge på den anden side (iii, 538f),
mens Hans afgjorde en strid om afgifter for skovhugst, hvor parterne var
Århus by og Øm kloster (ii, 180f), og en strid om fiskerettigheder i Lim
fjorden mellem Viborg by og domkapitlet (ii, 217f). Christian 2. mæglede
i 1514 forlig mellem bønder og borgere i Ronneby, men forliget har mere
karakter af påtvungen afgørelse end egentlig mægling og foregriber kon
gens forordninger af 1516 vedrørende bønders handel og sejlads.
Endelig skal nævnes to overenskomster, der blev indgået mellem Sles
vig og Flensborg i 1282 og 1386, og som fastlagde, hvor stridigheder mel
lem borgerne skulle afgøres, og regulerede samhandelen (i, 93, 58f, 191f).
Det er dog ikke umuligt, at andre byer også har indgået aftaler, der har
karakter af lovgivning, men ingen andre eksempler er overleveret.
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3.4. »Tillægslovgivning«, privilegier og stadfæstelser
I det ideelle tilfælde bestod den enkelte købstads retsregler af en stadsret
samt en række breve fra byherren, hvis indhold enten supplerede stadsret
ten, her kaldet »tillægslovgivning«, gav købstadens særlige rettigheder
(privilegier) eller stadfæstede de aktstykker, der lå i byens arkiv. Det er
indholdet af sådanne breve, der skal gennemgås her.
»Tillægslovgivningen« består af i alt 360 overleverede breve; 24 fra
1200-tallet, 33 fra 1300-tallet, 195 fra 1400-tallet og 106 fra 1500-1522 samt
to udaterede breve, udstedt mellem 1157 og 1375. Indkluderet i disse tal
er de ovenfor omtalte domme, forlig, responsa og overenskomster.
I 1200-tallet vedrører tillægslovgivningen først og fremmest næringsret
lige problemer såsom landboers og gæsters pligt til at betale torvegæld og
lignende afgifter, told og toldfrihed i og omkring byen og fastsættelse af
torvedag(e). Andre angår retsvæsenet, især bytingets jurisdiktion over
sager vedrørende byboerne, herunder forbud mod at stævne byboere for
udenbys domstole og forbud mod at tage udenbys værge. Slesvig fik i
1291 af Hertug Valdemar bestemmelser vedrørende straf for manddrab
og sår samt søgsmål og inddrivelse af gæld (i, 47f). I breve til Ribe og
Slesvig understreges rådets myndighed over indbyggerne i byen, mens
byherrens rettigheder omvendt fastslås for Næstveds vedkommende, dvs.
St. Peder klosters ret til afgifter og til at godkende salg af byjord. I et
brev til Ribe af 1265 indskærpes jordejeres forpligtelse til at betale skat.
Mere interne anliggender blev reguleret i et brev af 1295 til Flensborg,
der satte mål for korntønder og bestemte, at kvinder skulle bade manda
ge og torsdage, mænd de andre dage. Straffen for at overtræde denne be
stemmelse var fortabelse af tøjet. København fik i 1200-tallet flere be
stemmelser vedrørende handel, vrag, bryllupsudgifter, retsvæsen, rådets
myndighed og byens forvaltning. Bestemmelserne skulle supplere byens
første stadsret af 1254, men reelt var hensigten at stramme Roskildebi
spens greb om byen under kirkekampen, hvilket klart kom til udtryk i
byens anden stadsret af 129433.
I 1300-tallet er det reglerne vedrørende retsvæsen, og det vil igen sige
byretternes jurisdiktion og borgernes immunitet, der udgør den største
gruppe. Fjorten breve handler helt eller delvis om dette. I forbindelse her
med reguleres rådets myndighed både i forhold til byherren (Næstved,
København) og til indbyggerne (Flensborg, Ribe, Slesvig). Skat, herunder

33. Aksel E. Christensen, »Middelalderbyen« i København fra boplads til storby, red. Ha
rald Jørgensen (København: Hirschprung, 1948) I, p. 20ff.
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kongens og byens tynge, er et andet vigtigt emne, der behandles i ni bre
ve, mens næringsretlige regler er indeholdt i seks breve34.
Fra Erik af Pommerns regeringstid findes sytten breve, der angår han
del, retsvæsen (sagsforfølgning i byen, borgernes immunitet for udenbys
domstole) og skat og er med en enkelt undtagelse udstedt af kongen. Det i
forskningen mest dominerende aktstykke er den såkaldte forordning af
15. februar 1422, der er udstedt til København men som ifølge ordlyden
skulle gælde for de sjællandske købstæder. Den regulerer rådets myndig
hed, især over håndværkere, og fastsætter regler for handel i byerne og
oplandet og for borgerskab, men det tvivlsomt, om den har haft nogen
betydning i samtiden35. Samme år udstedte kongen et brev til København,
der gav lignende regler for handel og understregede rådets myndighed
over håndværkere. Et enslydende brev blev i 1426 udstedt for Helsingør.
Med Christoffer af Bayern kommer en strøm af købstadlovgivning.
Kongen gav syv byer nye eller reviderede stadsretter36, Skagen fik privile
gier som andre købstæder og Ringkøbing fik Viborgs stadsret. Derudover
udstedte Christoffer 37 breve med tillægslovgivning, femten breve med
privilegier og tretten breve, der stadfæstede privilegier og stadsretter.
Af de 37 breve med tillægslovgivning er de nitten udstedt 1440-41. De to
første breve i serien danner mønster for de øvrige fra denne periode. I det
ene brev, udstedt til Malmø 13. november 1440, stadfæster kongen byens
tidligere privilegier, forbyder nogen at bære våben i byen, beordrer alle at
bruge byens vægt, kræver tiendepenning af arv efter tyske og udenlandske
folk, der dør i de danske byer, og vinter- eller sommerleje af gæster, for
byder nogen at danne gilde eller kompagni uden borgmestres og råds tilla
delse og fastsætter dødsstraf for at »gøre bebindelsse [forbund] som kalies
swedelagh« (iv, 66f). I det andet brev, til Landskrona fra 1440 (u.d.), for
beholder kongen sig ret til at indsætte borgmestre. I brevene udstedte til
en række byer på Sjælland genfindes reglerne vedrørende tiendepenning,
våben i byen, kongens ret til at indsætte borgmestre, rådets kontrol af
håndværkere og brug af byens vægt. Derudover er tilføjet regler vedrøren34. Summen af de omtalte breve er højere end de 32 angivet ovenfor, da flere breve inde
holder bestemmelser både om skat, handel, retsvæsen og andre emner.
35. Pasternak argumenterer (»Erik af Pommern«, n. 15), at den er et resultat af et kompro
mis i en strid mellem adel og købmænd om handelsrettigheder, mens J. B. Jensen (»Erik
af Pommerns privilegier« n. 15) foreslår, at forordningen udtrykker et ønske fra både
adel og købmænd om at stoppe den stigende handelsaktivitet på landet og ved fiskerle
jerne. Begge er dog enige i, at forordningens praktiske betydning er blevet overvurderet
i den ældre historieskrivning.
36. Viborg 1440, Århus i 1441, Varde og Horsens i 1442, Ribe, København (og muligvis
Kalundborg, se n. 4) i 1443 og Nyborg i 1446.
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de valg af rådmænd, og forbudet mod det oprørske forbund, »svedelavet«,
er afløst af et generelt forbud mod opløb eller sammensværgelser mod rå
det. Enslydende breve ses udstedt til Roskilde, Præstø, Vordingborg,
Skælskør, Slagelse og Slangerup, mens breve til Køge, Næstved, Ring
sted, Store Heddinge, Odense, Ålborg, Randers, og Lund indholder alle
eller nogle af de ovennævnte bestemmelser samt yderligere regler for den
enkelte by. Kun to af brevene fra 1440-1441 har andet indhold. Helsing
borg fik 13. december 1440 et brev, der gentog og bekræftede de regler,
byen havde fået i 1414, vedrørende handel, fyrre-markssager, rådets myn
dighed over håndværkere og ølkoner samt pligt til at holde færger til Hel
singør. Kerteminde fik 29. juni 1441 brev på at have torvedag om torsda
gen med påbud til indbyggere i omliggende sogne om at søge dette torv.
De øvrige breve fra Christoffers regeringstid regulerer handel, især
landhandel og bønders handel og sejlads, som hans efterfølgere også viser
stor interesse for, skat, som ligeledes bliver genstand for opmærksomhed i
århundredets anden halvdel, rådets myndighed samt retsvæsenet, hvor det
enten drejer sig om (igen) at fastslå byboernes immunitet og byretternes
jurisdiktion eller om at regulere forholdet mellem de forskellige doms
myndigheder i byen, typisk i de større byer. Således reguleres forholdet
mellem fogeden og rådet med hensyn til fordeling af sagefald, bøder og
afgifter i et brev af 18. oktober 1446 til Malmø. Generelt er Christoffers
breve udtryk både for en overordnet lovgivning for alle byer og en hensyn
tagen til den enkelte bys behov for lovgivning, og det er klart, at det er
ham - i langt højere grad end Erik af Pommern - der har præget udviklin
gen af den senmiddelalderlige købstadlovgivning.
I Christian l.s regeringstid blev der udstedt 72 breve med tillægslovgiv
ning heraf et af dronning Dorothea (Nakskov 1461 u.d.) og et andet af
hertug Adolf (Haderslev 1455 7/9). Næringsretlige regler dominerer i disse
breve med gentagne forbud mod landkøb og bønders sejlads. Regler for
retsvæsenet er mere specifikke, idet de foreskriver, hvorledes sager skal
forfølges i byen. Borgernes immunitet overfor udenbys domstole både
som sagsøgte og som nævninge synes at være blevet alment accepteret
undtagen i Nørrejylland, da kongen må udstede breve til Horsens i 1452
og til Århus i 1466 om, at borgere i de to byer kun kan være nævninge
(tovsmænd) i byen. Andre breve understreger rådets myndighed over bor
gere og menige indbyggere, kongens ret til at indsætte borgmestre samt
rådets forhold til fogeden. Regler vedrørende skat og skattepligt bliver og
så hyppige. Foruden ovennævnte regler, der nok gives til en enkelt by ad
gangen, men som genfindes i andre byers stadsret eller i andre breve, lov
gives der stadigvæk for den enkelte by. Stege får brev vedrørende møller,
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Aalborg får lov til at inddrage kronens jord til staldrum, så der er »parke
ringsplads« til alle dem, der deltager i sildefiskeriet og markedet om for
året (iii, 442, ii, 279f), og Skælskør, Nakskov samt Tønder får defineret
deres ret til og betingelser for brugen af græsgange, marker og skove om
kring byen (iii, 263, 369f, i, 237f). I København bakker kongen op om et
forbud mod at kaste affald og ballast i havnen og mod at fortøje skibe ved
Højbro (iii, 95).
Under kong Hans er det retsvæsen, næring og skat, der dominerer i de
89 breve, der udstedes i hans regeringstid, heriblandt to af ærkebispen til
Åkirkeby i 1499 og Elleholm i 1509 og et af dronning Christina i 1510 (el
ler 1520) til Rudkøbing. I brevene til de nørrejydske byer er det især reg
ler vedrørende nævninger som sandemænd og »biskoppen og bedste bygdemænd,« der er emnet.
I Jyske Lov indførtes et nævn til prøvelse af sandemænds ed bestående
af biskoppen og otte bedste bygdemænd. Hvis dette nævn forkastede en
dom afsagt ved sandemænds ed, medførte det, at sandemændene skulle
betale bøde for falsk ed. Dette nævn, der kom til at fungere som appelin
stans, kendes kun fra det jyske retsområde37. Med byernes opståen er det
ikke underligt, at der ville opstå konflikter i forbindelse med deres udskil
te jurisdiktion og byboernes immunitet. I de foreliggende breve anerken
des nævnet og biskoppens autoritet men med den vigtige modifikation at
sandemænd fra byen kun skulle dømme i sager vedrørende medborgere og
kun kunne fældes af bygdemænd, der udelukkende (på Fyn) eller i overve
jende grad (i Nørrejylland) blev udpeget blandt byboerne. Af kongen fik
byens rejsende købmænd yderligere den lettelse, at hvervet som bedste
bygdemand ikke som på landet blev livsvarigt men midlertidigt. I et brev
til Århus af 1486 hed det, at blev sandemænd stævnet for biskop, skulle
halvdelen af bygdemændene tages fra byen med mindre sagen angik alle
borgerne, da skulle udenbys bygdemænd dømme (ii, 178f). Et privilegium
til Odense af 1493 bestemte, at bispen kun måtte tage borgere til bygde
mænd i Odense og ingen borger til bygdemænd udenfor byen, hvilke reg
ler senere blev overført til Fåborg og Svendborg (iii, 489, 567f, 548f). Bi
skoppens ret til frit at vælge medlemmer af sit nævn var dermed indskræn
ket, når det gjaldt byboere.
Sandemænd var emnet for et udateret38 privilegium til Aalborg, der be
stemte, at sandemænd ikke kunne stævnes uden for byen men skulle stå til
37. Poul Johs. Jørgensen, »Biskop og bedste Bygdemænd,« Tidsskrift for Rettsvitenskap
(1944), p. 74-131.
38. Af udgiveren dateret til 1483-97.
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rette i byen (ii, 280f); Horsens’ borgere fik i 1485 brev på deres ret til ikke
at blive stævnet for udenbys domstole og til at have sandmænd fra byen (ii,
162); Viborgs sandemænd skulle ifølge brev af 1495 sværge så langt byens
»lagheffdh oc friiheet« rakte (ii, 221), og ifølge et andet af 1497 sværge på
byens såvel som på sagvolderens vegne, når det krævedes (ii, 222f). Bre
vene til Viborg, Horsens samt et til Århus fra 1496 tillod, at sandemandshvervet gik på omgang blandt alle borgere og beklædtes for et år ad gan
gen, og at borgmestre og rådmænd helt blev fritaget for denne pligt (ii,
182, 163f, 223). Endelig blev det i 1496 slået fast, at sandemænd, der fæl
dedes af biskop og bygdemænd, ikke skulle bøde mere end sandemænd i
Viborg (ii, 182).
De øvrige breve vedrørende retsvæsen fra Hans’ tid understregede end
nu en gang borgernes immunitet, som et brev fra 1494, der bestemte, at
alle sager vedrørende Randers’ indbyggere skulle for bytinget eller for
kongen, og i et fra 1504, der fastslog, at borgerne i Viborg ikke kunne
stævnes uden for byen af biskoppen eller nogen anden undtagen for kon
gen (ii, 246f, 220).
De næringsretlige regler fortsætter linjen fra forgængerne med forbud
mod ulovlige havne, landkøb, forprang og bønders sejlads og tonen mod
udenlandske, især tyske, købmænd skærpes i forbindelse med stridighe
derne mellem kongemagten og Hansestæderne. Rådets myndighed blev
yderligere underbygget gennem påbud til borgerne om at være rådet lydi
ge og rådsmedlemmernes særstatus blev understreget ved, at de blev frita
get for skat. Skatteregler fastslog dels hvem der er skattepligtig, dels hvil
ke tjenester og tynger, byen og kongen kan pålægge indbyggerne. I slut
ningen af kong Hans’ tid dukker også en del breve op vedrørende borger
skab, antaget af mænd, der er flyttet (flygtet) fra deres herskab og ind til
byen, og som derpå er blevet »delet til stavns« dvs. tvunget til som hoved
arving at overtage faderens eller en slægtnings selvejer- eller fæstegård39.
Københavns, Malmøs, Landskronas, Halmstads og Skagens stadsretter
forsøger at forebygge konflikter med bestemmelse om, at ingen må tages
til borger, førend han er »skilt fra herskab med minde« (ii, 301; iii, 83; iv,
83,124, 281). Kongen giver enten fuld frihed40 mod at blive delet til stavns
eller foreløbig frihed til sagen er overvejet med rådet41.
39. Om arveret, arvepligt og fæste i senmiddelalderen se Erland Porsmose, »Middelalder o.
1000-1536« i Det danske landbrugs historie I (Odense: Landbohistorisk Selskab, 1988)
spec. pp. 346-55.
40. I brev til Nakskov fra 1500 u.d. Beskyttelsen gælder borgere, der er født på kronens
gods (iii, 371).
41. Brev til København 1501 8/2 (iii, 115).
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Hertug Frederiks fem breve til Husum og Haderslev føjer sig til de
mange, som hans broder udstedte, idet de angår handel, skat og retsvæ
sen, heriblandt det tidligere omtalte privilegium til Husums indbyggere,
der bliver fritaget for at være sandemænd i herredet.
I Christian 2.s tillægslovgivning er det fortsat handel, der er hovedem
ne men med en drejning i forhold til tidligere. Brevene indeholder ho
vedsageligt forbud mod bønders, gejstliges, adeliges og håndværkeres
handel, og vedrører i højere grad købmændenes handelsrettigheder end
hele købstadens, omend man stadig finder breve vedrørende torvedage,
forbud mod ulovlige havne og påbud om at søge nærmeste købstads torv.
Den forholdsvis nye afgift, cisen, optager en del af brevene, mens de få
breve vedrørende retsvæsen bekræfter byretternes jurisdiktion over sager
i byen og borgernes immunitet. Således får Kerteminde i 1516 brev med
regler angående bygdemænd, der svarer til dem, Odense havde, og by
ens borgmestre og rådmænd blev fritaget for at være sandemand og næv
ninger i sager vedrørende ran (iii, 505ff). Endelig er der i forordningerne
af 1521 restriktioner på forbruget i form af regler vedrørende bryllups
kost.
Denne oversigt over tillægslovgivning viser, at næringsretlige regler ik
ke uventet optog lovgivernes tanker en del, men det står også klart, at
spørgsmål vedrørende retsvæsenet, især byens domstoles jurisdiktion og
byboernes immunitet overfor udenbys domstole, var vigtige emner. Det
te afspejler et behov fra byens side for at få defineret sig selv som en
selvstændig men alligevel samspillende organisme i det overvejende agra
re feudale samfund42.
Af breve med privilegier findes 175 overleveret fra middelalderen, for
delt på 33 fra 1200-tallet, 26 fra 1300-tallet, 81 fra 1400-tallet og 35 fra
1500-1522. Privilegierne kan inddeles i to kategorier: dem, der kom hele
byen tilgode og derved underbyggede byboernes særstilling i samfundet,
og dem, der var til fordel for byens ledende gruppe, købmændene. I
1200- og 1300-tallet var de sidste fremherskende. De fleste breve drejer
sig nemlig om fritagelse for torvegæld og told overalt i riget, i 1200-tallet
også inklusive Skånemarkedet, samt retten til at bjerge eget vrag. Disse
goder var købmændene nærmest til at kunne udnytte. Goder til hele by
en var især ret til at kunne udnytte de omliggende marker, enge og skove

42. For en diskussion af de europæiske byer som integreret del af det feudale samfund, se
Perry Anderson, Passages from Antiquity to Feudalism (London: NLB, 1974) pp. 150f.,
190-96, 205f., 251-54; om de danske byer se Anders Andrén, Den urbana scenen: Städer
och samhälle i det medeltida Danmark (Malmö: Gleerup, 1985), del II.
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til dyrkning, græsgang, tømmerhugst, indsamling af brændsel og til at have
svin på olden. Byer ved større vandløb kunne få fiskerettigheder. Derud
over var der goder, der er specielle for den enkelte by, som f.eks. Væ, hvis
indbyggere fik ret til at bruge håndmøller, og København, hvis indbyggere
frit måtte bryde kalksten på Saltholm.
Privilegierne under Erik af Pommern er få. Nogle er tydeligt dikteret af
politiske hensyn, som brevet af 1413 til Flensborg, der stadfæster byens
privilegier, giver borgerne ret til selv at udnævne byfogeden, til at give frit
lejde til alle undtagen kongens fjender og til at købe fødevarer til eget for
brug toldfrit på årsmarkederne. Enestående er privilegierne til Malmø: i
1429 fik byens borgmestre ret til at bære guld, og i 1437 fik byen et byvå
ben. En anden favorit blandt byerne var det nygrundlagte Helsingør, hvis
indbyggerne i 1426 fik skattefrihed i fem eller ti år, alt efter kvaliteten af
huse, de opførte, samt ret til at indsamle brændsel i Nordsjælland og til at
fiske torsk frit.
Christoffer af Bayerns privilegier fortsatte linjen fra højmiddelalderen
med dels at stadfæste brugsretten til ressourcerne omkring en by, dels at
give toldfrihed overalt i riget med undtagelse af Skånemarkederne til de
borgere, der handlede. Under Christian 1. og Hans var der goder både til
hele byen, og til en særlig gruppe af byboere, nemlig rådsmedlemmerne,
der fik skattefrihed samt jord til eget brug, og særlige indtægter43. Disse
privilegier understregede deres overordnede status i bysamfundet i højere
grad end deres særstatus i forhold til befolkningsgrupper uden for bysam
fundet.
Christian 2. var i begyndelsen af sin regeringstid noget mere karrig med
at give privilegier. Borgerne i Flensborg fik ret til at fremføre deres sager
for kongen, hvis byens domstole ikke kunne træffe en afgørelse, og
Åbenrås borgere og deres landboer fik ret til at forlange, at alvorlige sager
på herredstinget blev udskudt, til kongen kunne være tilstede (i, 208f.,
263). Væ, Århus, Engelholm, Stege, Rødby og Nibe fik brugsret til jorder
eller fiskerirettigheder. Krigen mod Sverige tvang kongen til at være noget
mere gavmild, og i oktober 1518 fik købmænd og borgere i Skåne ret til at
handle med svenskere undtagen med humle, salt, krudt, bøsser og andre
våben. Til gengæld skulle det ved handelen indkomne sølv afleveres til
mønten mod godtgørelse i mønt (iv, 365). Ribes købmænd fik ret til at
43. Således får borgmestre og rådmænd i Skælskør i 1475 ret til at bruge Dyrehavevang mod
årligt landgilde til Korsør Slot (iii, 263) og deres kolleger i Malmø får i 1481 en kronens
grund og dam, så de kan bygge mølle og møllehus til deres egen nytte (iv, 78f). I Land
skrona blev borgmestre og rådmænd i 1493 forlenet med vægten, dog skulle de aflevere
bøder til kongen (ibid. 142).
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købe og udføre øksne også mod at afleveret sølv til mønten i byen (ii,
104f).
Af breve, der udelukkende stadfæster en købstads retsregler og rettig
heder, findes 178 overleveret, hvoraf seks er fra 1200-tallet, 35 fra 1300tallet, 115 fra 1400-tallet og 22 fra begyndelsen af 1500-taIlet44. Stadfæstel
sesbrevene understreger, at købstadens lovgivning byggede på privilegier,
der i princippet var tidsbestemte, hvorfor en købstads love og rettigheder
(heriblandt retten til selv at udstede lovgivning) skulle godkendes, hver
gang byen fik en ny byherre. Herved skiller købstadlovgivningen sig
grundlæggende ud fra landskabslovene. At man også var klar over dette
forhold, ses af det faktum, at de overleverede stadfæstelsesbreve kronolo
gisk klumper sig i begyndelsen af de forskellige kongers og hertugers rege
ringsperioder. Det får yderligere Christoffer af Bayerns lovgivning til at
virke imponerende, at han brugte lejligheden til at gennemgå og revidere
den købstadlovgivning, der strømmede ind til hans kancelli ved tronskif
tet. Byherrens magt med hensyn til lovgivning fik Tønder at føle, da byen i
1522 fordrev Hertug Frederiks (senere Frederik l.s) kvæg fra en mark.
Hertugen forbød prompte byen at bruge sin stadsret og privilegier, indtil
den bad om nåde (i, 242). Desuden viser stadfæstelsesbrevene, at fra
1300-tallets begyndelse skulle danske købmænd betale told ved Skånemarkederne, selvom de stadig nød toldfrihed i den øvrige del af riget.

3.5. Vedtægter
En sidste gruppe af retskilder i købstadlovgivningen er de vedtægter, som
byen selv udfærdigede. Ifølge Husums bønskrift skulle byfogeden og tolv
indbyggere udfærdige »wilkor«, der satte regler for »kopenschopp, elen,
wicht vnde wage, kramerie, backen vnde bruwen«, altså decideret næ
ringsretlige regler. I et brev af 24/1 1321, udstedt af Hertug Erik 2. af Jyl
land, og gentaget i Hertug Valdemar 3. af Jyllands brev af 24/6 1325, hed
der det, at borgerne skal overholde omnia statuta et leges, som rådmændene udfærdiger til byens nytte og også alle causas, que wulgariter wilkoor
appellantur (i, 185, 188). Stadsret og vedtægter fra samme by findes kun
overleveret fra Flensborg. Stadsretten defineres som leges, »bymens
skrå«, og »stat recht«, mens samlingen af vedtægter kaldes »willkoer« el
ler »Wilkor und Belevinge«. I ordforrådet skelnes altså mellem bylove og
vedtægter. Spørgsmålet er, om denne skelnen er udsprunget af ophavssi
tuationen eller af indholdet.
44. Stadfæstelsesbreve med tillægsbestemmelser eller nye privilegier er inkluderet i de to
andre kategorier.
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Der er ikke mange middelalderlige vedtægter overleveret. Da de blev
vedtaget af rådet og borgere eller menige almue, blev de med enkelte und
tagelser indført i stadsbøgerne, hvoraf kun brudstykker er overleveret fra
tiden før 1500. Blandt dem er Registrum ville Malmøyghe (Malmø bys
bog) med forskellige optegnelser fra 1420 til begyndelsen af 1600-tallet, og
samme bys ældste bevarede rådstueprotokol, der begynder i 150345. Begge
indeholder vedtægter. I Kolding Bys bog, der er anlagt i 1490’rne, findes
vedtægter fra 1523 vedrørende handel46. Da de middelalderlige stadsbøger
er forsvundet, er en stor del af vedtægterne fra de middelalderlige byer
også gået tabt. Forskning i den middelalderlige købstadlovgivning må der
for tage i betragtning, at der faktisk kun er overleveret en del af lovgivnin
gen, også selv om en by har en omfattende samling af stadsretter og breve.
Kun de to vedtægter fra begyndelsen af 1300-tallet er udfærdiget som per
gamentsbreve, mens vedtægter fra Nykøbing Mors, Viborg og Husum er
overleveret i senere stadfæstelser og en vedtægt fra Flensborg fra c. 1500
på et pergament vedhæftet St. Knuds gildeskrå.
Det overleverede kildematerialet udgøres af 1) en udateret samling af
vedtægter fra Ringsted af udgiveren henført til c. 1350-1441 (iii, 301-5)47,
2) den ovenfor nævnte samling af vedtægter for Flensborg fra 1388 (i,
119-27), 3) nogle bestemmelser vedtaget på et møde i 1504 af repræsen
tanter fra skånske byer (v, 129f) samt enkelte vedtægter fra forskellige
byer.
Vedtægterne fra Ringsted kaldes for »welkor« i afskriften (fra ca. 1685).
De er udfærdiget af borgmestre og rådmænd og skal holdes af alle, der bor
i byen eller som kommer til byen og tager borgerskab. De består af ti pa
ragraffer, der omhandler opkrævning og fordeling af byskat og kongelige
tynger (§§1-3), forfølgning på bytinget af fredsbrud, begået af udenbys
mænd (§§4-5), pligt til at komme medborgere til hjælp (§§6-7), leje af jord
(§8), forkøb (§9) og rådstuerettens jurisdiktion som første instans i alle
søgsmål, hvor begge parter er bymænd (§10).
Flensborgs vedtægter blev udfærdiget i 1388 og er overleveret i en sene
re plattysk oversættelse. Vedtægterne omfatter 48 paragraffer, hvoraf de

45. Registrum Ville Malmøyghe (Malmø Stads medeltida minnesbok), utg. i faksim. av Ing
var Andersson och Leif Ljungberg (Malmø: Jan Kroon, 1937); Malmø rådstueprotokol
(Stadsbok) 1503-48, udg. v. Erik Kroman (København: Selskabet for Udgivelse af Kilder
til dansk Historie; Gad, 1965).
46. LA. Viborg. D14-258. Kolding Bys Bog 1493-1635, fols. 7r-v. En beskrivelse og datering
af indholdet findes i Thelma Jexlev, »Kolding Bys bog,« Koldingbogen 1983 (Kolding,
1983), p. 11-14.
47. Overleveret i Resens Atlas c. 1685.
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fleste er næringsretlige regler (§§9-26, 29, 32-33) vedrørende torveafgift,
detailhandel, ølsalg og told. Ti paragraffer (§§2-3, 31, 42-48) indeholder
strafferetlige regler, syv vedrørende drab og tre vedrørende ærekrænkel
se. Seks paragraffer behandler retsvæsenet (§§1, 5-8, 27, 30), og en (§30)
fastslår, at hvad der bliver afgjort og besluttet med tolv rådmænds råd skal
»staetuaste syn« (v, 124). Derudover findes i en anden version en para
graf, der foreskriver, hvorledes man sværger sig fri i gældsager, når man
ikke har skriftligt bevis48. De øvrige paragraffer angår skat (§4), bygning
af stenhuse (§§40-41) og anbringelse af »hemmelighed«er (§28), samt sæt
ter grænser for bryllupsfestligheder (§§34-38) og middage i St. Knuds gilde
(§39).
De regler, der var resultatet af mødet i 1504 mellem repræsentanter for
de skånske købstæder, er udelukkende næringsretlige, og har ingen beteg
nelse hæftet på sig.
De enkelte vedtægter angår bryllup og barsel (Slesvig 1336, 20/7) bryl
lup, dåb, kirkegang og gildefester (Husum 1504, 15/2), messer for afdøde
rådmænd (Slesvig 1342, 24/3), magistratens lønningsjord (Malmø 1447,
23/2), handel (Malmø 1472, 29/10), aftapning og afgifter (til rådet) på vin
og øl (Malmø 1503, 26/6 og 13/7), forbud mod import af dansk øl (Viborg
1491, 13/3), salg af byjord og inddragelse af hedejord (Nykøbing Mors
1460, 11/7), ejerskab af humlegårde (Vejle 1498, 4/5) og skat (Flensborg
ca. 1500). De kaldes consuetudines (Slesvig 1336, 1342), artickle (Nykø
bing Mors 1460, Malmø 1472) contracht och wedertecht (Vejle 1498),
stucke unde artikele (Flensborg o. 1500), beleuynghe vnnde willekoer (Hus
um 1504). Malmøs vedtægter fra 1447 og 1503 er magistraten ‘kommet
overens’ om, og Viborgs vedtægt er magistrat og menige almue kommet
»till eenss« om.
Desuden er udtrykket »vilkår« brugt om en paragraf i Flensborgs stads
ret og i Tønders stadsret fra 1242. Paragraf 45 i Flensborgs latinske stads
ret bestemmer, at forpligtelsen til at deltage i nattevagten skal fastlægges
ved et møde af alle (bymænd/borgere) på tinget. I den latinske tekst kal
des paragraffen for condictum (i, 104) i den danske tekst bruges udtrykket
»oli bymen takæ withær« (i, 117 §26), mens den plattyske redaktion har
overskriften »Wylkore« (i, 141 §25). Her understreges, at det drejer sig
om noget, byen selv afgør, og forekomsten i stadsretten kan være et led i
48. En beskrivelse af edsaflæggelse med ordlyden af eden er sjælden i købstadslovgivningen.
I Roskildebispens jordebog fra ca. 1380 findes den ed, rådmændene i København skal
aflægge til bispen (iii, 54), i de skånske byers »rætt« (se nedenfor) rummer § 43 vejerme
sterens ed, og den første paragraf i den såkaldte Kong Hans’ stadsret indeholder borger
skabseden.
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den selvstændighed overfor by herren, som stadsretten søger at manifeste
re49. En lignende paragraf i Slesvig stadsret vedrørende nattevagt (§38) si
ges også at været vedtaget på tinge af alle men har ingen særlig betegnelse
hæftet på sig50. §29 i Tønders stadsret foreskriver, som andre købstadlove,
at enker og enkemænd, der gifter sig igen, ikke må give hinanden noget
gods uden samtykke af de legitime børn fra tidligere ægteskab(er), hvilken
regel defineres som »id est Wilkore« (i, 220). Denne arveregel afspejler
byrådets forsøg, efter tysk forbillede, at placere sig som et slags overfor
mynderi for faderløse eller moderløse børns arv51, og sætningen angiver,
at denne regel er vedtaget af byen, ikke givet af byherren eller taget fra en
landsret.
Både samlingerne af vedtægter og de enkelte vedtægter drejer sig om
mere end blot handel, hvilket der var lagt op til i Husums bønskrift, om
end næringsretlige regler er det dominerende element, så bønskriftets om
tale er ikke en fuldstændig definition af indholdet af byens egne vedtægter
men et udgangspunkt for intern regulering af især næringsretlige og privat
retlige forhold med ‘byens bedste’ som det erklærede mål. Indholdsmæs
sigt har vedtægterne passet ind i købstadlovgivningen og suppleret stads
retterne og tillægslovgivningen. Den forskel, der i terminologien trækkes
mellem love og vedtægter, skyldes i de gennemgåede eksempler ophavssi
tuationen, nemlig at det er byrådet, der udfærdiger og med borgerne ved
tager ‘vilkårene’.
Dermed viser de danske købstæders vedtægter at passe ind i traditionen
af »Vilkår«, »Vider og Vedtægter«, som man kender det fra Tyskland og
fra de danske landsbysamfund i middelalder og nyere tid52. Kendetegnet
for disse er, at det er regler, der vedtaget af edssvorne, hvadenten det er
gildebrødre i gilder og laug, borgere i en købstad eller grander i by laget.
Dette kommer tydeligt frem i paragraffen i Flensborg stadsret. Reglernes
49. F. Graef, Entstehung und Bedeutung des Flensburger Stadrechtes (Flensburg, 1934), p.
33f.
50. »postquam condictum fuerit in plácito et ab omnibus approbatum« (i, 10 §38); »»Wan id
gebaden is vppe deme dinghe vnde is dar van allen vulboerdet« (i, 29 §58).
51. Iuul, Fællig (n. 13), p. 235.
52. Følgende er baseret på Wilhelm Ebel, Die Willkür: Eine Studie zu den Denkformen des
alteren deutschen Rechts, Göttinger Rechtswissenschaftliche Studien, Heft 6 (Göttingen:
Schwarts, 1953), spec. pp. 46-67, og Poul Meyer, Danske bylag: En fremstilling af det
danske landsbystyre paa baggrund af retshistoriske studier over jordfællesskabets hoved
problemer (København: Ny Nordisk Forlag, 1949) spec. pp. 82-90. Også de danske mid
delalderlige gilde- og laugsskråer bruger udtrykket ‘vilkår’ om de regler, laugsbrødrene
selv har vedtaget, se Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen, udg. C. Nyrop
(København: Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, Gad, 1895-1904; genoptr. Dansk Historisk Håndbogsforlag, 1977), ii, 535 s.v. »Vilkaar«.
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kompetence er klar: de gælder for de personer (med deres husstande), der
er blevet optaget i bylaget, gildet eller byen, og i det område, hvor disse
personer har deres daglige omgang og hvor problemer kan opstå. Regler
nes indhold er i modsætning hertil bedst defineret negativt: de gælder pro
blemer, der ikke er løst tilfredsstillende i de andre love, og vilkårene eller
vedtægter kan regulere alle områder af dagliglivet, sålænge de ikke strider
mod en stadsret eller anden lov. Derfor er terminologien forholdsvis klar,
hvorimod indholdet kan variere, og derfor har man søgt by herrens stadfæ
stelse på vedtægter, der kunne stride imod landskabslovene eller stadsret
terne.
Tre af de middelalderlige vedtægter er blevet stadfæstet af kong Hans
(Vejles vedtægt vedrørende humlegårde i byen), Frederik 1. (Nykøbing
Mors’ vedtægt om salg af byjord og inddragelse af hedejord)53, samt af
bispen af Viborg og landsdommeren af Nørrejylland (Viborgs vedtægt,
der forbød import af dansk øl). Da vedtægterne i alle tre tilfælde greb ind i
almindelig arve- og næringsret, har man villet sikre sig kongens samtykke.
Frederik stadfæstede som hertug i 1504 Husums vedtægt vedrørende fe
ster, selvom byen havde fået ret til at vælge tolv mænd, der skulle udstede
»wilkor« (i, 81), så i dette tilfælde kan stadfæstelsen af en vedtægt skyldes
Husums endnu usikre forhold til byherren.
I senmiddelalderen mistede de tyske købstæders vilkår deres karakter
af overenskomst eller forpligtelse, indgået af alle medlemmer af et for
bund, dvs. borgerne, og blev retsregler, udstedt af en myndighed som rå
det og nogle steder indlemmet i stadsretter på linje med andre retsregler.
Det samme lader til at være tilfældet i Danmark, hvad der kan ses af Kø
benhavns stadsret fra 1443. Der er ingen middelalderlige vedtægter over
leveret fra byen, heller ikke fra det ellers så veldokumenterede 15. århun
drede. Til gengæld kan flere af stadsrettens 120 paragraffer have deres rod
i vedtægter, således første kapitels §7, der begrænser bryllups-, barsels- og
andre fester; femte kapitels §32 om naboers bidrag til erstatning til den
person, hvis hus eller tag bliver brudt ned for at standse ildebrand, samme
kapitels §42 om affald i havnen, §§44-46 om ansvar for skade på vindebro
en og kajen, §§47-48 om affald og lokum på grundene og §49 med regler
for bebyggelse af grundene, og endelig sjette kapitels §§23-26 om vægtere.
Det er dog kun indholdsmæssigt, at ovennævnte paragraffer kan udpeges
som muligvis oprindelige vedtægter. Indholdet af disse og andre paragraf53. Højst sandsynligt har Nykøbing Mors søgt samtlige kongers stadfæstelse af vedtægten,
men de øvrige er, ligesom byens andre breve fra middelalderen, gået tabt ved en brand i
1560 (Rep., 2. rk, bd. 8, p. 208).
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fer om detailhandel, håndværk, forbrug og byggeri peger samtidig frem
mod de forordninger fra 1500-tallet, der havde til hensigt at fremkalde
»god skik oc Polliti« i bysamfundet, og som især søgte at regulere handel
og håndværk og begrænse forbruget54.

3.6. De almindelige stadsretter
Det lader til, at den enkelte købstads lovgivning i høj grad er sammensat
af aktstykker fra den tilgængelige lovgivning og tilpasset behovet. Spørgs
målet er derfor, hvilken funktion de såkaldte almindelige stadsretter hav
de. Der findes fem sådanne love overleveret i håndskrifter fra 1400-tallet.
En af dem, den såkaldte Erik dippings Stadsret, der bygger på Ribes
stadsret af 1269 med tilføjelser af anden oprindelse, må ifølge udgiveren
være ældre end håndskriftet (v, 15-35). De fire andre kan dateres til 1400tallet. Den ene har Roskildes bylov af 1268 som forlæg men i dennes re
daktion fra 1400-tallet. Den anden bygger på Helsingborgs og Lunds bir
keretter med indskud fra Københavns stadsret af 1443. Den tredje, den
såkaldte Christoffer af Bayerns stadsret, har samme konges stadsret for
København af 1443 som forlæg og følger den nøje. Den fjerde, den så
kaldte Kong Hans’ stadsret, er sammensat af de tre første bøger af Mag
nus Eriks Stadslag (o. 1350), efterfulgt af nogle bestemmelser af uvis op
rindelse og afsluttet af Københavns stadsret af 1443. Loven gengiver frit
forlæggenes bestemmelser. Fra den svenske lov er taget regler vedrørende
bystyret, giftermål og arv, dvs. regler, der helt eller delvis mangler i stads
retterne; bestemmelserne af uvis oprindelse er af blandet indhold, men
stort set alle bestemmelser fra den københavnske by lov er medtaget55.
Umiddelbart kan disse love tolkes som forsøg på at indføre en standard
stadsret, som man havde indført i Norge i 1276 med Magnus Lagabøters
bylov og i Sverige i 1350’rne med Magnus Erikssons stadslag56. Imidlertid
er det kun to af de danske almindelige stadsretter, der har kongelig stad
fæstelse, og det er de to, der var mindst efterspurgte som stadsretter. Den
ene er den, der bygger på Roskildes bylov af 1268, der i 1400-tallet blev
anset som ufuldstændig og skulle suppleres med Københavns stadsret af

54. Dübeck, Købekoner (n. 17), p. 452f.
55. Ifølge Stig Iuul, Fællig (n. 13) har den svenske lov »for det familieformueretlige Afsnits
Vedkommende ... i saa høj grad været Forlæg, at man med Føje kan tale om en egentlig
Reception af visse af dennes Regler« (p. 289). De øvrige regler vedrørende bystyret,
borgerskab, skattepligt ligger på linje med bestemmelser i den øvrige danske købstadlov
givning fra senmiddelalderen.
56. Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Middelalder, s.v. »Magnus Erikssons stadslag« og
»Magnus Lagabøters bylov«.
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1443. Den anden er den, der bygger på Ribes stadsret, der ikke blev brugt
uden for Ribe. De tre andre almindelige stadsretter er tilsyneladende ikke
blevet stadfæstet af kongen og betegnes af Poul Johs. Jørgensen som »Privat
arbejder«57. Det må derfor anses for givet, at de såkaldte almindelige stads
retter ikke var udtryk for forsøg på at udstede en stadsret, der skulle gælde for
alle danske byer. En forklaring kan findes i den uensartede urbaniserings
grad i de skandinaviske lande. Danmark havde i slutningen af 1400-tallet
over 100 byer, Sverige havde godt en tredjedel (36) og Norge en sjettedel
(16)58. Ydermere var de danske byer af forskellig størrelse og havde derfor
behov for individuelt tilpassede retsregler. Da de almindelige stadsretter
blev nedskrevet i 1400-tallet var tidspunktet for en fælles stadsret forpasset,
og retsdannelsen med en gradvis opbygning af regler for den enkelte købstad
fast etableret i modsætning til Sverige og i mindre grad Norge, hvor udbredel
sen af henholdsvis Magnus Erikssons stadslag og Magnus Lagabøters bylov
havde overflødiggjort en omfattende »tillægslovgivning«59. Som eksempel
kan anføres, at Christoffer af Bayern’s breve til de svenske byer indeholder
privilegier og stadfæstelser men ingen retsregler.
Hvilken funktion har de såkaldte almindelige stadsretter da haft? Den
mest nærliggende forklaring er, at de har tjent som forlæg til udfærdigelse
af en stadsret, det være sig for en ny grundlagt by eller en ældre købstad
som Kalundborg, der ved brand havde mistet sit arkiv. Under udfærdigel
sen har man taget fra forlægget, hvad vedkommende by havde behov for
af bestemmelser.
Den individualiserede købstadlovgivning udelukkede dog ikke, at kon
gen udstedte regler, der gjaldt for flere købstæder. Bortset fra den såkald
te forordning af 1422, der først ved Christian l.s breve af 1461 og 1479 (iii,
102f, 110) blev en del af lovgivningen, stammer den første60 lovgivning for
flere byer fra Christoffer af Bayerns tid. Han forbød i 1442 og 1445 (iii,
57. Dansk Retshistorie,2 (n. 9), p. 116.
58. Andrén Den urbana scenen (n. 42) opregner 120 byer i middelalderens Danmark; dog
havde ikke alle købstadsprivilegier og nogle dukker kun op i kilderne for en kort periode
som urbane samfund. Tallene for Norge og Sverige er taget fra Urbaniseringsprosessen i
Norden (n. 23).
59. Privilegier... för Sveriges Städer, (n. 10) p. xviii-xx.
60. I Danmarks gamle købstadlovgivning er medtaget et brev, udstedt af hertugen af Jylland
i 1390, der forbød borgere og bønder i hertugdømmet Slesvig at skænke fast ejendom og
grunde til gejstlige og kirken og bestemte, at gejstliges søgsmål mod borgere og »huslude« først skulle indbringes for greven. Her er der dog ikke tale specielt om købstadlov
givning men om lovgivning for hele hertugdømmet og udstedt på et tidspunkt, da striden
mellem hertugen og Slesvig bisp og kapitel var blusset op. Se Esben Albrectsen, Herre
dømmet over Sønderjylland 1375-1404 (København: Den danske historiske Forening,
1981) pp. 249, 256 om brevets politiske baggrund.
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409f) bondehandel og ulovlige havne på Lolland, hvilke forbud blev gen
taget af Christian 1. og Hans i breve fra 1454, der gjaldt Lolland (iii, 410),
fra 1457-64, 1481 og 1502 vedrørende Skåne (iv, 359ff, 362f) og fra 1472
vedrørende Sjælland (iii, 351ff). De to konger udsendte i 1475, 1477 og
1491 regler vedrørende handel på Sjælland og i Skåne mellem tyske køb
mænd, bønder, herremænd og gejstlige (iii, 106f, 108f, 21 lf, iv, 94f). Kong
Hans udstedte desuden tre forordninger til alle byer, en mellem 1483 og
1493 vedrørende udenlandske købmænds borgerskab (v, 107f), en i 1495
med regler om sagsforfølgning af slagsmål og voldshandlinger i købstæder
ne (v, 108f) og en i 1496 om prostitueredes påklædning61.
Også Christian 2.s omfangsrige forordninger for købstæder af 1514,
1515 og 1516 (iii, 459f; ii, 315; iv, 99ff, 144ff, 193ff, 291ff, 308f; iii, 159ff,
371f, 417ff, 43Iff, 460ff) vedrører hovedsageligt handel, hvorimod forord
ningen af 1521 også har bestemmelser om retsvæsen, skat og bryllupskost.
Af Christian 2.s øvrige forordninger for alle købstæder drejede to fra 1516
og 1519 sig om cise på vin og øl (iii, 109ff, 112f; v, 113ff) og en fra 1516
regulerede sildesaltning i Limfjorden (ii, 284). Det er værd at bemærke
sig, at forordningen af 4/3 1516 er udstedt i enslydende form til Malmø,
Ystad og Landskrona, hvorimod både Halmstad og Varberg får yderligere
bestemmelser, som byerne åbenbart har haft behov for. Derimod er for
ordningen af 10/2 1521 til Sjælland, Lolland, Falster, Møn, Skåne, Hal
land og Blekinge udstedt i standardform62.
Fælles for disse forordninger er imidlertid, at de alle regulerer enkelte
sider af bysamfundet eller dettes forhold til oplandet. Ingen af dem kan
betegnes som forsøg på at indføre en standardbylov for alle rigets byer. Det
skete som bekendt i 1522, da Christian 2.s bylov blev udstedt. Den fik kun
kort levetid, og det er yderst tvivlsomt, om den nåede at blive udbredt og
efterfulgt. At den så let kunne affærdiges på trods af kongens by venlige
politik skyldtes, at der simpelthen ikke var behov for den. Den eksisterende
købstadlovgivning og den etablerede lovgivningsprocess tilfredsstillede by
ernes behov for retsregler, ikke mindst da der efter 1502 var mulighed for, at
flere byer i fællesskab kunne udstede regler vedrørende fælles problemer.

61. Den danske rigslovgivning 1397-1513, udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab og
Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie ved Aage Andersen (København:
Reitzel, 1989) p. 168-69 (1496 3/10). Denne forordning er ikke medtaget i Danmarks
gamle købstadlovgivning.
62. Lundbak påpeger i ... Såfremt (n. 20), p. 47, at 1521-forordningen peger frem mod en
rigslovgivning, hvorimod 1516-forordningerne er tilpasset modtageren.
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4. Stadsretter, birkeretogurbaniseringsprocess
4.1 De tre retsområder
Er der en sammenhæng mellem urbaniseringsprocessen i middelalderens
Danmark og købstadlovgivningens udvikling? Nogle hovedlinjer i udvik
lingen af stadsretter aftegner sig ganske klart. I det jyske retsområde er
det kontinuiteten, der er det fremherskende træk. Grundlaget var i 1200og 1300-tallet Slesvigs stadsret, enten direkte overtaget eller brugt som
forlæg som det var tilfældet med Flensborgs stadsret fra 128463.1 1300-tal
let fik nogle byer supplerende privilegier, som f.eks. Aalborg, der af Val
demar 4. i 1342 (eller deromkring) fik en række regler vedrørende retsvæ
sen, især sandemænd, byens jurisdiktion og skat, som tillæg til en ældre
(nu tabt) stadsret. I 1400-tallet blev de ældre stadsretter revideret og sup
pleret. Flensborgs og Slesvigs stadsretter oversattes til plattysk i begyndel
sen af 1400-tallet, og under Christoffer af Bayern fik Viborg, Århus, Var
de og Horsens en række artikler, der var mere omfattende end dem, der
udstedtes til andre byer (se ovenfor afsnit 3.4) men som behandler de pro
blemer, der i 1440’rne var blevet aktuelle: skat, retsvæsen, oprør mod rå
det, rådets myndighed over håndværkere samt nye regler for handel. Det
er underforstået, at en omfattende stadsret som Slesvigs stadig udgjorde
grundlaget for købstadlovgivningen. I 1500-tallet sker der et skift. Mens
Hjørring i 1505 fik Viborgs artikler fra 1440, var den stadsret, Skagen
modtog i 1507 af kong Hans, en forkortet udgave af Christoffers af
Bayerns stadsret for København af 1443. Det er tegn på, at den såkaldte
‘Kong Hans’ stadsret’ var ved at få gennemslagskraft som det primære for
læg for en bylov. Skagen havde i 1413 og 1442 fået privilegier som andre
købstæder, uden at det fremgår, hvilke købstæder, der sigtes til.
Noget for sig selv står de tre sønderjyske byer, Tønder, Haderslev og
Åbenrå samt den kongerigske by, Ribe, med hver sin selvstændige stads
ret. Tønder fik i 1243 Lübecks stadsret til låns og spurgte Lübeck til råds
ved tydningen og forblev derfor uden for den danske købstadlovgivning64.
Derimod er Haderslevs stadsret af 1292 og Åbenrås af 1335 givet af hertu
gen og ligger tættere på de danske. De nøjagtige ligheder og forskelle kan
først fremdrages ved et detailstudium. I senmiddelalderen blev Flensborgs

63. Graef finder i Entstehung ... des Flensburger Stadrechtes (n. 49) p. 9-20, at den vigtigste
forskel er forholdet til byherren, hvis magt er betydeligt mere indskrænket over Flens
borg end over Slesvig.
64. H.V. Gregersen, Plattysk i Sønderjylland: En undersøgelse af fortyskningens historie
indtil 1600-årene (Odense: Odense University Press, 1974) p. 43ff.
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stadsret brugt som subsidiær retskilde i de to byer65. Måske gjorde samme
forhold sig gældende her som i det sjællandske retsområde med Roskilde
og Københavns stadsretter. Ribe fik som landets daværende førende han
delsby sin egen stadsret i 1269, og den må have fungeret tilfredsstillende,
for i 1443 blev den af Christoffer af Bayern genudsendt i næsten uændret
skikkelse og i samme sprog, latin, der ellers var ved at forsvinde ud af lov
givningen til fordel for folkesprogene, dansk eller plattysk. Sammenfat
tende kan det dog siges, at det er stabilitet, der præger de jyske stadsretters udvikling, med en tidligt etableret stadsret, Slesvigs, der suppleres og
revideres i løbet af middelalderen. I Husums bønskrift blev der jo også
bedt om Slesvigs eller Flensborgs stadsret.
Noget mere usikker er udviklingen i de fynske købstæder, da kun stads
retter fra 1400-tallet er overleveret. Nyborg fik i 1446 bekræftet sin birke
ret og købstadret (uden at denne beskrives nærmere) samt yderligere be
stemmelser især vedrørende byfreden og håndværkere (iii, 518-20), hvilke
peger på forlæg i Christoffer af Bayerns lovgivning men ikke for et specielt
retsområde. Odense fik i 1477 bekrætet sine (nu forsvundne) privilegier
og som tillæg en samling artikler (iii, 481-86) med regler, der genfindes i
alle retsområder i perioden. Det er derfor ikke til at se, hvorfra Fyn, der lå
i det jyske retsområde, havde fået forlæggene for sin købstadlovgivning
før 1496, da Odense fik Christoffer af Bayerns stadsret (v, 53-70).
Købstadlovgivningen i det sjællandske retsområde er også præget af en
vis stabilitet men her baseret på lovgivning fra to forskellige byer. Roskil
des stadsret i 1200- og 1300-tallet og Københavns stadsret i anden halvdel
af 1400-tallet. Københavns ældre stadsretter fra 1254 og 1294, der blev ud
stedt af biskoppen af Roskilde, var ikke populære andre steder, og selv
ikke et forsøg under Erik af Pommern på at revidere stadsretten af 1294
gjorde den eftertragtet. I stedet for fik byen en ny udvidet stadsret under
Christoffer af Bayern. Sammen med Roskildes stadsret af 1268, der blev
oversat til dansk i 1400-tallet, udgjorde de to stadsretter et omfattende re
gelsæt ud fra hvilket, købstæderne på Sjælland og de sydlige øer kunne
skabe deres egen lovgivning.
Købstadlovgivningen i det skånske retsområde er præget af diskontinui
tet i 1300- og 1400-tallet. Dens ældste historie kendes ikke, da Lunds privi
legier fra før 1361 gik tabt ved en brand (iv, 17). Det tidligste lån nævnes i
1327, da Halmstad fik privilegier som Lund og Helsingborg samt yderlige
re bestemmelser (iv, 263-65). Det er uklart, om det er de to byers stadsret
eller deres birkeret, der lånes. Da Neksø og Åkirkeby fik privilegier i
65. Poul Johs. Jørgensen, Retshistorie2 (n. 9), p. 109f.
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1346, var det birkeretten, der blev givet (iv, 239, 249). I modsætning til de
to andre retsområder, hvor 1300-tallet er en ‘stille’ periode med hensyn til
stadsretter, blev der i det skånske område skabt stadsretter til nye som
gamle byer, først af den svenske konge (1353 til Malmø) siden af Valde
mar 4. (til Malmø i 1360, til Lund og Halmstad i 1361) og Oluf (til Ronne
by i 1387). Malmø fik en ny redaktion af stadsretten i 1415, der siden over
førtes til Landskrona. Endnu en stadsret, baseret på den københavnske af
1443, blev udstedt til Malmø af Hans i 1487, hvilken ret siden blev givet
Landskrona i 1489 og Halmstad i 1498.
Ser man på urbaniseringsprocessen i Danmark i middelalderen finder
man en tidlig urbanisering i Sønderjylland og det sydlige Nørrejylland, en
udvidelse i antallet af byer i 1200-tallet, stilstand i 1300-tallet, og derefter
en rolig vækst i eksisterende byer i 1400-tallet med få nygrundlæggelser.
Dette passer med stabilitetet i udviklingen af købstadlovgivningen. Også
på Sjælland er der en tidlig urbanisering, udvidelse i 1200-tallet men derpå
en kraftig vækst i 1400-tallet, især langs Øresund, hvilket forklarer, at den
ældre Roskilde stadsret i 1300-tallet suppleres med nye bestemmelser og i
1400-tallet kædes sammen med en omfattende stadsret for det hastigt vok
sende København. I det skånske retsområde begynder urbaniseringen i
tidlig middelalder, med nye bygrundlæggelser i 1200-tallet, vækst langs
Øresund i 1400-tallet men også en del nygrundlæggelser, især i Halland66.
Alligevel kan forskellen i udviklingen af købstadlovgivningen i det sjæl
landske og det skånske område ikke forklares udfra urbaniseringsproces
sen alene. Når de skånske byer skal igennem adskillige sæt af stadsretter,
kan det skyldes, at det oprindelige fundament for lovgivningen havde væ
ret, ikke en stadsret som Slesvigs eller Roskildes men en speciel lov, bir
keretten, der ikke dækkede en købstads behov for lovgivning.

4.2 Birkeretten
I modsætning til stadsretterne, der hovedsageligt indeholder regler rettet
mod et bysamfund, har birkeretten (i den form, den er overleveret) reg
ler, der kunne gælde både for et by- og agrarsamfund. Det har da også
været diskuteret, om birkeretten overhovedet hører til købstadlovgivnin
gen. I den seneste analyse af birkeretten har Kirsten Berth Paulsen påvist,
at et birk »dækkede et område, hvori der lå en by med tilhørende byfred
sområde67«. Birkerettens vigtigste funktion har været at understrege bir
kets egen jurisdiktion og især beskyttelsen af birkets beboere mod at blive
66. Andrén, Den urbana scenen (n. 42), del I.
67. Berth Paulsen, »Den skånske Birkeret« (n. 5), p. 56.
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stævnet for en domstol uden for birket. I flere privilegier til byerne kobles
stadsret og birkeret sammen på en sådan måde, at det er klart, at der er
behov for begge68, med mindre stadsretten klart definerede byen og dets
opland som særligt retsområde.
I et tilfælde kan man følge udviklingen af en by i et birk, nemlig Ma
riager by, der voksede op ved birgittinerklostret, grundlagt i 1446. I 1450
omtales klostrets birk, i 1457 nævnes en gård »der i byen«, i 1471 var der
både birketing og byting i Mariager og i 1499 omtales »Mariager by« i
»Mariager birk«. Fra og med 1528 skelnes der i dokumenterne ikke længe
re mellem by og birk, kun betegnelsen ‘Mariager’ bruges. I 1536 er Ma
riager anført som købstad69.
Birkerettens redaktioner stammer alle fra det skånske retsområde, men
den nævnes også i forbindelse med de fynske og nørrejyske byer, derimod
ikke i det sjællandske retsområde. Som påpeget i afsnit 3.2 blev der hen
vist til landslovene for regler, der ikke fandtes i stadsretterne. Det er mu
ligt, at de sjællandske stadsretter ydede større beskyttelse af byboerne
med hensyn til at blive stævnet for udenbys ting, hvorfor birkeretten ikke
var så nødvendig som i de andre retsområder. Det er dog ikke indlysende
ved en kursorisk gennemgang af kilderne, da flere sjællandske byer får
breve, der bekræfter borgernes immunitet og bytingets kompetence. Hele
immunitetsspørgsmålet bør underkastes en nøjere analyse.
Som det anføres af Berth Paulsen forudsætter reglerne om køb i den
skånske birkeret nærmere regler for torvehandel, som overlades til torve
byernes specielle lovgivning70. Det var jo også netop retten til at lave reg
ler for handel, Husum bad om71. Derimod nævner Husum ikke regler om
68. Foruden de af Berth Paulsen anførte eksempler (p. 50ff) kan nævnes et privilegium af
7/12 1413, i hvilket Kongen giver Kerteminde alle »friheet, privilegia oc nadhe«, som
Svendborg og Fåborg har og under dem »all biærks ret« (iii, 497); § 23 af Nyborgs stads
ret fra 1446, i hvilken kongen stadfæster byens gamle »breffue, privilegier, birckelough
och kiøbstedt ret« (iii, 589), et privilegium af 23/5 1483 til Århus, i hvilket kongen stad
fæster byens markeskel, sat af dronning Margrete, indenfor hvilke alle sager skal forføl
ges for Århus byting og byen må »niude och beholde fri bierckeret och kiøbstedrett, saa
langt som forne marckescheell strecker szig« (ii, 178), et privilegium af 4/3 1494, der
fastsætter, hvor langt Koldings »byfriid och bircke ret« rækker (ii, 126) og et privilegium
af 12/7 1496, der definerer grænserne for Middelfarts »købstede ret och biercke ret« (iii,
578). Af Odenses stadsret af 2/3 1477, fremgår idet, at området for stadens »markeskeel,
som almenth kalles bierck eller wicbelle«, er mere omfattende end selve bydannelsen
inden for stadens »wem oc haffwelwerke« (iii, 482).
69. De ældste danske Arkivregistraturer, Bind V (1910), p. 650, 651, 657; Danske Magazin,
1:VI (1752), p. 82, 118f. (se også Rep. 2.rk nr. 8839), 137; Kolderup-Rosenvinge, Sam
ling af gamle danske Love, IV (1824), p. 160.
70. Berth Paulsen, »Den skånske birkeret« (n. 5), p. 35.
71. Som eksempel på denne praksis findes i manuskriptet med Neksøs birkeret fra midten af
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gæld men beder om at få en foged, der kan inddrive gæld, og netop regler
for inddrivning af gæld findes i fem af redaktionerne af birkeretten, der
ydermere bruger »købstadmand« i stedet for »bonde« og »bymand« i disse
paragraffer. Reglerne kan være yngre end de øvrige men også regler ud
færdiget specielt for købstaden i birket72. En anden paragraf gælder dog
også et urbant område; det er reglen om, at skade voldt i »thæwernes« hus
ikke kan stævnes for domstol men må ordnes privat73. Et bordel74 eller
samlingssted for prostituerede hører enten by eller marked til.
Det ældste eksisterende manuskript med birkeretten er fra 1414, men
Berth Paulsen argumenterer for, at de ældste dele går tilbage til slutningen
af 1100-tallet, at de kendte versioner kan dateres i hvert fald til begyndel
sen af 1300-tallet, og at birkeretten kan have eksisteret samtidig med land
skabslovene, som den både supplerer og modificerer og på enkelte områ
der endda foregriber.
En linje kan således trække i udviklingen af købstadlovgivningen i det
skånske retsområde, og muligvis også i de andre områder, hvor birkeret
ten nævnes. I den tidligste fase har indbyggere på og omkring handels
pladser og bydannelser haft behov for juridisk at skille sig ud, og områder
med egen jurisdiktion, kaldet birker, og med egen lov, kaldet birkeretten,
er opstået med regler, der dels omfattede alle indbyggerne i birket, dels
gjaldt specielt for indbyggerne i købstaden eller bydannelsen. Birkeretten
har udgjort et kendt og prøvet grundlag for yderligere lovgivning for køb
stadens indbyggere og deres aktiviteter. Som sådan har den tilsyneladende
primitive, præ-urbane birkeret stadig været efterspurgt i 1400- og 1500-tallet, hvilket de mange afskrifter vidner om.
4.3 De skånske byers »rætt« (1328)
Birkeretten forudsatte imidlertid, at den blev suppleret med en omfatten
de stadsret, især hvis det drejede sig om større byer. I det jyske retsområ
de skabtes Slesvig stadsret i begyndelsen af 1200-tallet og i det sjællandske
retsområde Roskildes stadsret i anden halvdel af samme århundrede. Men
hvilken stadsret supplerede birkeretten i det skånske retsområde før

1400-tallet tre paragraffer vedrørende fremmede købmænds handel føjet til med en hånd
fra o. 1500 (iv, 249).
72. Berth Paulsen, »Den skånske birkeret«, p. 44f.
73. Reglen må også gælde skade på de prostituerede, der altså først med Christian 2.s bylov
fik (en kortvarig) retsbeskyttelse (Kolderup-Rosenvinge, Samling af gamle danske love
IV, p. 108).
74. »Thæwernes« hus kan naturligvis betyde en kro, men i så fald er det det eneste sted i
lovgivningen at en kro betegnes som retsløst område.

428

Grethe Jacobsen

stadsretterne af 1353, 1360 og 1361? Et levn af en sådan ret skal sandsyn
ligvis findes i den samling af bestemmelser, der i 1328 blev vedtaget ved et
møde af alle bymænd i Skåne, vel at mærke 174 år før de skånske købstæ
der af kong Hans fik ret til til at mødes og udfærdige vedtægter. Bestem
melserne kaldes i afskriften (fra 1664) for en »rætt« (iv, 335).
Samlingen består af 44 paragraffer, hvoraf de første syv tydeligvis er
skrevet under indtryk af de usikre tilstande under og efter Christoffer 2.s
regeringstid. De er ikke deciderede retsregler, forstået som bestemmelser
med lovskraft, snarere opfordringer til bymænd både indenfor den enkelte
by og i de skånske byer generelt om at stå sammen mod ulovlig beskat
ning, handelsforbud og andre overgreb både af kongen og af »woldsmand«, underforstået mænd, der ulovligt kaldte sig herrer og lovgivere
over Skåne. Den første paragraf fastslår, at der ikke skal gives anden skat
end koggegæld og midsommersgæld »wden konningen tager den med
haarder haand,« og den anden at »mand skal ey redtzelpenning giffue no
gen woldsmand eller i haand faa wden alle byemends raad, i all Skaane
ere.« Den gensidige forpligtelse bymænd imellem til at yde hjælp og støtte
i retssager og i handel (§§3-5) understreges i §6: »Om nogen woldsmand
wndsiger byemand, haffue alle byemend till wvenner, der ere i Skaane« og
i §7, der beordrer alle stridigheder mellem to bymænd forligt med andre
bymænd og den, der ikke vil forliges, »hånd bliffue foruden byemends
samfund, och den anden bliffue ved bye rett«.
Med §8 begynder de egentlige retsregler, hvoraf §§8, 10 og 11 vedrører
skat i købstaden, hvilket ikke er omtalt i birkeretten. Næringsretlige reg
ler findes i §§9, 12, 20, 22-24, der supplerer birkerettens §§24-2675 vedrø
rende køb ligesom §17, der fastsætter bødestørrelsen for at sætte sit mær
ke på en andens løsøre. §§13-16 regulerer bebyggelse af byjord og udlej
ninger af bygninger, og supplerer birkerettens §§1-3 vedørrende køb af
jord76, mens §§18-19 behandler ildløs i staden, hvilket ikke omtales i bir
keretten. Det samme gælder §21, der påbyder vidner, når man modtager
en andens gods til opbevaring og fordelingen af ansvaret, hvis godset stjæ
les, bortrøves eller brænder. Endelig omtaler §§25-28 borgerskab, der hel
ler ikke er omtalt i birkeretten. Disse 28 paragraffer udgjorde sandsynlig
vis de oprindelige bestemmelser. Bestemmelsernes §29 kan tidligst være
fra 1443, da den nævner cisen, der i den øvrige købstadslovgivning først
75. §-tal henviser til Lunderedaktionen (iv, 3-15).
76. Som påpeget af Berth Paulsen, p. 28f., foregår skødning af fast ejendom ifølge birkeret
ten ved huset, hvilket repræsenterer et ældre stadium end landskabslovene, der påbyder
skødning på tinget (Jyske Lov) eller lysning på tinge af privat skødning (Skånske Lov).
Man kunne i 1328-retten have forventet en bestemmelse om lysning af skøder på tinge.
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omtales i Københavns stadsret af dette år77. Ellers hænger den indholds
mæssigt sammen med de foregående artikler om borgerskab, og ordet ‘cise’ kan være en senere tilskrivning.
De følgende tretten paragraffer er alle strafferetlige regler, hvoraf de
tre vedrørende trolddom (§§32, 33, 39) må være fra 1400-tallets slutning,
da trolddom dukker op i lovgivningen78. Reglerne vedrørende ærekræn
kelse (§§40-42) er også typiske for 1400-tallet ligesom §34, der fastsætter
dødsstraf og fortabelse af ejendom for den, der »reyser hær imod konnig
eller sit rette herschab«, lægger sig på linje med de paragraffer i købstad
lovgivningen fra Christoffer af Bayerns tid, der forbyder opløb eller rejs
ninger mod magistraten og andre øvrighedspersoner (se afsnit 3.4). Ingen
af disse har en forløber i birkeretten. De øvrige paragraffer fastsætter straf
for mord (§30), drab (§§35-36) og bigami (§31), og fastslår ejerens bøde
ansvar for husdyr, der sårer eller dræber andre (§§37, 38). Disse paragraf
fer supplerer de strafferetlige regler i birkeretten, der behandler legems
beskadigelser og fredsbrud.
Den sidste paragraf (§44) bestemmer, at bryllupskost ikke skal indreg
nes i fælliget, men derimod andre gaver, når arven skal fordeles blandt
søskende, hvilket også supplerer arvereglerne i birkeretten (§§29-34).
Denne regel er taget fra Giftermålsbalken (§18) i Magnus Erikssons
Stadslag fra 1350’rne79, og genfindes i Kong Hans’ Stadsret §46 (v, 85).
Endelig er der §43, der indeholder den ed, vejermesteren skal aflægge.
Den er fra før Reformationen, idet eden inddrager både Gud og »alle hel
gen« (iv, 340), men omtalen af ‘byens kæmner’ peger ligeledes på 1400tallet som tidligste tilblivelsestidspunkt.
Denne »rætt« fra 1328 kan meget vel være et forsøg fra de skånske byers
side på at skabe en stadsret, der bygger videre på birkeretten. Dette kun
ne tyde på, at der i Skåne ikke har været en ældre stadsret, der var så om
fattende og så alment accepteret som Slesvigs og Roskildes ældste stads
retter i de to andre retsområder, hvilket har skabt behov for stadsretter i
Skåne i 1300- og 1400-tallet. I sin oprindelige form har de skånske bymænds stadsret imidlertid ikke kunnet accepteres af kongen, før den i

77. Mikael Venge, Fra åretold til toldetat: Middelalderen indtil 1660, Dansk toldhistorie I
(København: Toldhistorisk Selskab, 1987) p. 176.
78. Jens Chr. V. Johansen, »Hexen auf mittelalterlichen Wandmalereien: Zur Genese der
Hexenprozesse in Dänemark,« Ketzer, Zauberer, Hexen: Die Anfänge der europäischen
Hexenvervolgungen, hg. Andreas Blauert (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1990) pp. 217-40.
79. Magnus Erikssons Stadslag i nusvensk tolkning, av Åke Holmbäck och Elias Wessén,
Rätthistoriskt Bibliotek, 7. bd (Stockholm: Institutet för Rättshistorisk Forskning grun
dat av Gustav och Carin Olin; Nordiska Bokhandeln, 1966) p. 46.
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1440’rne havde tilføjet paragraffen, der understregede hans overhøjhed,
og da var stadsretten utilstrækkelig til de større byer. Halmstad, i hvis ar
kiv den er overleveret, fik efter 1361 en redaktion af Lunds stadsret og i
1498 Malmøs stadsret af 1487.

Afslutning
Retskilderne til den middelalderlige købstadlovgivning var mangeartede:
birkeretten, der gav beboerne i birket en juridisk særstilling, stadsretter
ne, der indeholdt retsregler af særlig relevans for en købstad, supplerende
bestemmelser og privilegier, som kongen gav den enkelte by, samt ved
tægter, der blev udfærdiget og godkendt af en bys mandlige indbyggere.
Til disse kilder føjede sig i senmiddelalderen fem almene stadsretter, der
kunne tjene som forlæg. Fra disse retskilder kunne en købstad samle de
regler, der var behov for. Indtil 1521 fulgte kongen og andre byherrer den
ne lovgivningspolitik, sålænge det var dem, der godkendte en købstads
regler og rettigheder.
Retsdannelsen i købstæderne foregik således trinvis i løbet af middelal
deren, hvilket svarer til traditionen på landet, hvor landskabslovene blev
udbygget med domme og glosser i løbet af middelalderen. Som på landet
kan der i købstædernes lovgivning spores tre forskellige retsområder med
hver sin tradition for retskilder og med forskellig udvikling af lovgivnin
gen. Først fra 1496 og fremefter, da Odense fik den københavnske stads
ret af 1443 som ny stadsret, er der en tendens til, at denne lov bliver ud
bredt i byerne, selvom den stadig optræder som den enkelte bys privile
gier80, på samme måde som Jyske Lov i 1500-tallet vinder frem som lands
dækkende lov. Derimod får Christian 2. s by lov ikke nogen gennemslags
kraft som en almen stadsret.
Den senmiddelalderlige købstadlovgivning havde også sine særegne ka
raktertræk, der skilte den ud fra landskabslovene, og som absolut gør den
fortjent til at blive genstand for selvstændig forskning. Det var en lovgiv80. Se eksempel i Det kgl. rettertings domme og rigens forfølgninger fra Christian Ill’s tid,
udg. Troels Dahlerup (København: Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie;
Gad, 1959-69), I, 370-72: en sag fra Slagelse vedrørende husfredsbrud og gårdgang, der
dømmes efter »theres [i.e. Slagelse bys] preuilegiers ... lydelse«, som viser sig at være
den københavnske stadsret af 1443. Poul Johs. Jørgensen har i sin utrykte afhandling
»Den danske Strafferets Udvikling i Tiden fra Reformationen til Kristian V.tes Lov«
(1898-99) pp. 90-100 yderligere eksempler på brugen af kong Hans’ stadsret i 1500-tallet,
og påpeger, at stadsretten næsten konsekvent omtales som vedkommende bys egen
stadsret.
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ning, der var bevidst skabt, enten af byherren eller af borgerne, og som
kunne ændres eller ophæves81. Den stadsret, de skånske byers repræsen
tanter i 1328 vedtog, viser, at bevidstheden om at kunne skabe en stadsret
var slået igennem i de danske byer. Den middelalderlige købstadlovgiv
ning frembyder et fortrinligt grundlag for at studere retsudviklingen i sen
middelalderen og samspillet mellem ret og samfund, fordi den foreliggen
de dokumentation trods huller må siges at være ganske omfattende. Mate
rialet indbyder til sammenligninger med andre landes købstadlovgivning,
dels af den almene udvikling, dels af de enkelte regler og retsinstitutter,
f.eks. fra handels, sø- og procesret.
Købstadlovgivningen ændrede sig ikke brat ved middelalderens afslut
ning, men spillede fortsat en rolle langt ind i nyere tid, omend denne del af
købstadlovgivningens historie i endnu ringere grad er udforsket. I tiden
efter Reformationen blev kong Hans’ stadsret brugt ved domstolene, bl.a.
i sager vedrørende ærekrænkelse82. I 1655 påberåbte en af parterne i en
sag ved Vordingborg byting sig Kong Hans’ stadsret såvel som birkeret
ten83. Efter Danske Lov’s indførelse blev også købstadlovgivningen sat ud
af kraft, men undersøgelser i retsprotokollerne fra Helsingør har vist, at
byens domstole fortsat brugte den kendte lovgivning århundredet ud.
Først i 1720’rne havde Danske Lov for alvor afløst den gamle købstadlovgivning84.

81. Om borgernes retsskabende rolle se Wilhelm Ebel, »Über die rechtsschöpferische Leistung des mittelalterlichen deutschen Bürgertums,« (1966) genoptrykt i hans Probleme
der deutschen Rechtsgeschichte, Göttinger Rechtswissenschaftliche Studien, Band 100
(Göttingen: Schwartz, 1978).
82. Jørgensen, »Strafferet« pp. 90-100.
83. Cit. i Henning Matzen, Den danske Panterets Historie indtil Chr. V’s Lov. Med et Tillæg
af hidtil utrykte Diplomer (København: Gyldendal 1869), p. 140, note 2.
84. Jens Chr. V. Johansen og Henrik Stevnsborg, »‘Herom findes intet i Danske Lov ...’
Om brugen af Danske Lov på Falster og i Helsingør, i Danske og Norske lov i 300 år,
red. Ditlev Tamm (København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1983), pp. 194ff.
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APPENDIX A: Stadsretter og lån af stadsretter

1.1, 2.1, 3.1: De 38 stadsretter anført kronologisk indenfor hvert af de tre
retsområder med angivelse af overleverede tekster
= angiver direkte afskrift
« angiver forlæg

1.2, 2.2, 3.2: Breve, der nævner lån af stadsretter, men hvor den lånte
stadsret er tabt

Henvisningerne i ( ) er til bind og sidetal i Da. gi. Købstadlovgivning
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1.1. Stadsretter i det jyske retsområde
Årstal

Købstad

ca. 1200-43

Slesvig

1243. u.d.
1269. 26. jun

Tønder
Ribe

Efter Lübeck

1284. 16. aug.

Flensborg

~ Slesvig

1292 u.d.

Haderslev

1335.1. maj

Åbenrå

13<4>2u.d.

Aalborg

1440. 11. apr
1441.2. jul
1442. Aug. (?)
1442. 29. nov
1443.5.jan
1446. 10. nov

Viborg
Århus
Varde
Horsens
Ribe
Nyborg

1452. 29. nov

Kolding

1477. 2. mar

Odense

1496. u.d.
1505. 30. okt
1507. 10. nov

Odense
Hjørring
Skagen

Kommentarer

= Viborg 1440
« Århus 1441
= Ribe 1269
Birckelough og
Kiøbstedt ret
stadfæstet med
nye regler
~ Aalborg
13<4>2 og År
hus 1441
Kong Valde
mars privilegier
stadfæstet og
fornyet
« Kbnhvn 1443
« Viborg 1440
= Kbnhvn 1443
(forkortet)

Redaktioner
Tekst I i hs. fra o. 1300. Tekst
Ilihs.frao. 1400 (i, 3-39)
Orig. (i, 215-32)
Tekst I orig. Tekst II og III før
1443. Hs. beg. af 1400-tal (ii, 861)
Tekst I i hs. efter 1562. Tekst
II1284. Hs. o. 1300. Tekst III
1431. Hs. 1492. Tekst IV 14.15. årh. Sene hs. (i, 94-181)
Overs, i hs. stadfæstet 1639 (i,
267-76)
Tekst I orig. Tekst II ca. 14001450 (i, 245-58).
Overs. 1450-1500. Hs. 16. årh.
(ii, 271-4)
Orig. (ii, 209-13)
Orig. (ii, 171-73)
Overs. 1648 (ii, 132-35)
Orig. (ii, 157-59)
Orig. (ii, 72-83)
Afskr. 1639 (iii, 518-20)

Orig. (ii, 112-17)

Orig. (iii, 481-6)

Afskr. 1496 (v, 53-70)
Afskr. 1648 (ii, 291-94)
Afskr. beg. 1500-tal (ii, 299311)
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1.2. Lån af stadsretter i det jyske retsområde
Årstal

Købstad

Kommentarer

1243. 31. mar

Hjørring

1317. 25. aug
[Beg. 1300-tal]

Æbeltoft
Æbeltoft

1409. 2. nov
1413. 22. jan
1413. 7. dec

Svendborg
Skagen
Kerteminde

1442. 15. jun
1443. 27.jan
1451. u.d.
1496.12.jul
1514. 27. mar

Skagen
Ringkøbing
Skagen
Middelfart
Bogense

Må bruge Viborgs leges forenses = Slesvig stads
ret (ii, 289)
Må bruge love som Viborg og Århus (ii, 193-4)
Får afskrift af Horsens’ stadsret = Slesvig ca.
1200-43 (ii, 194-5)
Får freIs æ och nathæ som Odense (iii, 534)
Får privilegier som andre købstæder (ii, 297)
Får friheder, privilegier og nåde som Svendborg
og Fåborg samt birkeret (iii, 497f.)
Får privilegier som andre købstæder (ii, 297f.)
Får privilegier som Viborg (ii, 167)
Får privilegier som andre købstæder (ii, 298f.)
Får privilegier som Odense og Assens (iii, 577f.)
Får privilegier som Odense (iii, 588-91)

2.1. Stadsretter i det sjællandske retsområde
Årstal

Købstad

Kommentarer

1254. 13. mar
1268.15.jun

København
Roskilde

Med tilf.

1268-1443-

Holbæk

1294. 29.jan

København

1354. 1. maj

Ca. 1422

Stubbekø
bing
København

1443. 14. okt
1488. 26.jul

København
Borre

1488. 8. aug
Beg. 1500-tal

Maribo
Helsingør

= Roskilde
med tilf.

« Kbnhvn 1294
givet af kongen

Nykøbing F.’s
stadsret (udtog)

= Kbnhvn 1443
m. tilf.

Redaktioner
Orig. (iii, 3-7)
Tekst I i hs. fra 1465. Tekst II
1400-tal i sent hs. (iii, 165-81)
Dansk overs, fra 1549 (iii, 32530)
Tekst I orig. Tekst II1370-80
(iii, 15-50)
Afskr. 1648 (iii, 423-5)
Hs. 16. årh. (iii, 54-73)

Orig. (iii, 77-95)
Sen afskr. (iii, 453-55)
Orig. (iii, 384-7)
Afskr. beg. 1500-tal (iii, 13255)
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2.2. Lån af stadsretter i det sjællandske retsområde
Årstal

Købstad

1274. 16-21. aug Nakskov

1288.4.jul
1293.21. jul

Køge
Nakskov

1301 el. 1302
1329. 18.jun

Slangerup
Køge

1337. 24.jun

Sakskøbing

1348. 13. apr

Slagelse

1403. 2. mar
1414. 23. dec
1425. 26. nov

Præstø
Skælskør
Korsør

1460. 6. jun
1460.17. jun

Slagelse
Borre

1462. 22. apr

Nykøbing S

1481.22. jan
1483. 25. okt

Næstved
Skælskør

1495. 10. mar

Kalundborg

Kommentarer

Får leges et jura som Næstved og andre sjælland
ske købstæder (iii, 357f.)
Får iura, leges et pads som i Roskilde (iii, 197)
Får iura, leges et libertates som Næstved og andre
sjællandske købstæder (iii, 359)
Får love, friheder og ret som Roskilde (iii, 341f.)
Får iura, leges, graces, privileges et statutes som
Roskilde (iii, 202)
Får iura et libertates som Roskilde et alii villani
aliarum forensium på Sjælland samt yderligere
bestemmelser (iii, 394-6)
Må bruge samme regler som Roskilde samt yder
ligere bestemmelser (iii, 286-8)
Får privilegier som Roskilde (iii, 221)
Får privilegier som Slagelse (iii, 259)
Får privilegier som Roskilde og Kalundborg samt
yderligere bestemmelser (iii, 271-3)
Får privilegier som Roskilde (ii, 291f.)
Får privilegier som Nykøbing F. (iii, 45lf.) se
1488 26/7 ovenfor
Får privilegier som Roskilde og Holbæk samt
yderligere bestemmelser (iii, 319-21)
Får privilegier som København (iii, 250-2)
Får privilegier og friheder som Køge, hvis egne er
utilstrækkelige (iii, 264f.)
Får privilegier som Roskilde og København samt
yderligere bestemmelser (iii, 313-5)
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3.1. Stadsretter i det skånske retsområde
Årstal

Købstad

Kommentarer

Redaktioner

1328. 20.jul

Skånske
byer

»Rætt« vedt. af
bymænd med
senere tilf.

Hs. fra 1664 (iv, 335-40)

1353. 20. dec
1360. 23. dec

Malmø
Malmø

1361.7. jan

Lund

Efter 1361,7/1

Halmstad

= Lund 1361

1387. 29.jul

Ronneby

~ Malmø 1360

1415. 5. maj

Malmø

Efter 1415 5/5
1487. 16. feb
1489. 24. mar
1498. 6. feb

Landskrona
Malmø
Landskrona
Halmstad

= Malmø 1360
med tilf.
= Malmø 1415
« Kbnhvn 1443
= Malmø 1487
= Malmø 1487

Orig. (iv, 29-32)
Tekst I i vidisse af 1378 14/10.
Tekst II i hs. fra 1400-1450 (iv,
32-42)
Dansk overs. Hs. o. 1500 (iv,
16-23)
Dansk overs. Hs. 1591 (iv, 26571)
Dansk overs. Hs. 1616 (iv, 32528)
Orig. (iv, 57-62)

Hs. 1450-1500 (iv, 120-7)
Orig. (iv, 81-92)
Afskr. 1648 (iv, 131-41)
Afskr. 1620 (iv, 277-89)

3.2. Lån af stadsretter i det skånske retsområde
Årstal

Købstad

Kommentarer

1307. 31. maj

Halmstad

1327. 28. mar

Halmstad

1413. 20. mar

Landskrona

1450. 3. feb

Elleholm

1514. 11. maj

Tommerup

1516. 16. okt

Engelholm

Får iura som hver ville forenses i kongeriget (iv,
253)
Får privilegier som Lund og Helsingborg samt
yderligere bestemmelser (iv, 263-5)
Får birkeret samt privilegier som Lund, Malmø
og andre købstæder i Skåne samt yderligere be
stemmelser (iv, 109-10)
Får Lunds birkeret samt yderligere bestemmelser
(iv, 319-20)
Får privilegier som andre »axellkiøpstædher i
Schane« (iv, 200)
Får birkeret og andre nåder og privilegier som
andre købstæder i Skåne samt yderligere bestem
melser (iv, 169-70)
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APPENDIX B: Grafisk illustration af Appendix A
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IL Det sjællandske retsområde

Uklare forlæg:
København 1254 13/3
København 1294 29/1 —> København ca. 1422
Stubbekøbing 1354 1/5
Maribo 1488 8/8
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IIL Det skånske retsområde

Uklare forlæg:
Andre købstæder—» Halmstad 1307 31/5
Skånske byers »rætt« 1328 20/7
Malmø 1353 20/12
Lund, Malmø og andre købstæder —> Landskrona 1413 20/3 (og birkeret)
Andre købstæder i Skåne
Tommerup 1514 11/5
Andre købstæder i Skåne
Engelholm 1516 16/10 (og birkeret)

Organiseret politisk aktivitet i
Danmark i midten af 1830erne
Af Søren Juelstorp

Indledning
I Danmarks historie, bd. 5, 1985 skriver Vagn Skovgaard-Petersen s. 182:
»Det var ikke nogen liberal politisk bevægelse, der havde fremkaldt stæn
derordningerne. De liberale havde fra begyndelsen ikke noget fast pro
gram, endsige nogen organisation, men nok en fælles holdning.«
Det er korrekt, at stænderanordningen af 28.5. 1831 var en fri kongelig
gave til folket, som A. D. Jørgensen har udtrykt det og i direkte forlængel
se af A. D. Jørgensen, Hans Jensen. Ved stænderforfatningen blev et fol
keligt ønske ikke imødekommet, men forekommet. Det synspunkt blev
allerede fremhævet i samtiden. Således skriver Henrik Hertz i sin samtids
roman Stemninger og Tilstande fra 1839: »Den Gang Kongen gav Anord
ning om Stændernes Indførelse, da tænkte man her i København lidet paa
indenlandsk Politik. Vi vare saa at sige Alle æstetiske. Enhver enkelt
æstetiserede, i alle Selskaber æstetiserede man, og alle Tidsskrifter æsteti
serede.« Orla Lehmann karakteriserer i 1836 årtierne før 1830 som en sen
timentalidyllisk tid. Han siger: »Det offentlige Liv var hyldet i Sorgens
Nat. Hvad under da, om al Deeltagelsen trak sig tilbage til Familielivet
...«. Og han fortsætter med at beskrive, hvorledes der var indtrådt en slags
»Stilleben«, hvori man æstetiserede og legede med »gamle Danmark«1.
I den nyeste fremstilling af Danmarks historie, fra 1990, skriver Claus
Bjørn i afsnittet: »De liberale i 1830erne«, at de liberale udgjorde en
kreds af meningsfæller, som også påpeget af Skovgaard-Petersen. Bjørn
taler ikke om nogen liberal organiseret politisk aktivitet, men peger på de
to liberale miljøer i København som centrale. Det ene var omkring uni
versitetet, det andet var omkring Grosserer-societetet og Børsen2. Dette
1. A. D. Jørgensen i Danmarks Riges Historie 1814-64, u.å., s. 174. H. Jensen, De danske
Stænderforsamlingers Historie 1830-48, Bd. 1, Kbh. 1931, s. 577 f. H. Hertz, Stemninger
og Tilstande, Kbh. 1839, s. 219. Orla Lehmann i Kjøbenhavnsposten d. 12.2. 1836.
2. Gyldendals og Politikens Danmarks historie, bd. 10, Kbh. 1990.
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liberale miljø omkring akademikerne og den højere handelsstand er alle
rede påpeget af Hans Jensen i Schultz Danmarkshistorie3.
Det billede, som ovenfor er tegnet af de liberale i 1830erne, vil i det
følgende blive modificeret ved hjælp af studier i koordineret eller organi
seret politisk aktivitet. Undersøgelsen vil vise, at de liberale første gang
organiserer sig i København ved valgene til stænderforsamlingen i Roskil
de. Organiseringen i den forbindelse var en succes og bibragte de liberale
den erfaring, at det ikke var nok at træde frem for offentligheden og lade
ideerne sejre af sig selv på ideernes marked. Det var ellers et fast grundlag
i deres ideologi, at det kom an på den enkelte dannede persons præstation
i skrift og tale. Orla Lehmann formulerer i 1832 sit krav til en tale på føl
gende vis: Den politiske tale skal »i et Sprog fuldt af Kraft og Majestæt,
fuld af Bøielighed, Velklang og Ynde fremsætte det klart og rigtigt Tænkte
med en uimodstaaelig Dialectik ...«4
De liberale følte sig i pagt med tidsånden og følte sig derfor som repræ
sentanter for den offentlige mening, et nøgleord i den liberale ideologi5.
Lehmann karakteriserede den offentlige mening og dens indflydelse såle
des: Den offentlige mening er udtryk for en indflydelse, »der støtter sig
paa Sandhedens evige Magt og altsaa vejes efter Grunde«6. De liberale
havde da også ytret sig gennem pressen efter at det med regeringens med
delelse i 1831 om, at den ville indføre rådgivende stænderforsamlinger,
var blevet tilladeligt, efter mere end 30 års politisk menings-undertrykkel
se, at ytre sig om de politiske institutioner. Debatten om stænderforfatnin-

3. Schultz Danmarkshistorie, Bd. 4, Kbh. 1942, s. 456. Jfr. om samarbejdet mellem det
akademiske embedsborgerskab og grosserne P. Bagge, Akademikerne i dansk politik i
det 19. årh. Historisk Tidsskrift, 12 rk., bd. 4, Kbh. 1970, s. 460 f. Det var hovedsageligt
det akademiske embedsborgerskab og den højere handelsstand, der købte 1830ernes po
litiske debatlitteratur, se S. Juelstorp, Publikum og den politiske litteratur i 1830erne.
Under udg. i Historiske Meddelelser om København.
4. Maanedsskrift for Litteratur, Bd. 7, Kbh. 1832, s. 187.
5. I sit skrift »Om de preussiske Provindsialstænders Væsen«, Kbh. 1831 havde økono
miprofessoren, C. N. David fremsat den opfattelse, at den offentlige mening indtager en
slags formidlende instans mellem stat og samfund, og han havde opfordret regeringen til
at lade den offentlige mening vælge stænderdeputerede. I en teoretiserede artikel »Poli
tiske Betragtninger« i Maanedsskrift for Litteratur, Bd. 5, Kbh. 1831 var David atter og
atter vendt tilbage til den offentlige menings centrale betydning. Allerede i 1829 i
Maanedsskrift for Litteratur havde David i en anmeldelse af Blichers »Danmarks nærvæ
rende Tilstand« kaldt den offentlige mening »Statens Livsprincip«. En udførlig tematise
ring af de politiske publicisters opfattelse af sig selv som den offentlige menings repræ
sentanter findes i Kjøbenhavnsposten d. 4.10. 1831. Se nærmere herom i S. Juelstorp,
The Politicization of the General Public in Denmark during the 1830s. Under udgivelse i
Scandinavian Journal of History.
6. Maanedsskrift for Litteratur, Bd. 7., Kbh. 1832, s. 162.
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gen havde haft et dobbelt formål, dels at påvirke regeringen med hensyn
til de punkter, hvor de liberale havde ønsker, der fraveg regeringens pla
ner, dels at søge at mobilisere en politisk offentlighed, der kunne skabe en
modvægt mod enevældens arkanum.
Som sagt var de liberale realpolitiske nok til at indse, at skulle deres
politiske ønsker fremmes, krævede det en vis form for organiseret politisk
aktivitet. De erfaringer, som de høstede i efteråret 1834 i forbindelse med
stændervalgene, brugte de i begyndelsen af 1835, da regeringen truede
med at indskrænke ytringsfriheden. Det kom her til en organiseret liberal
politisk manifestation over for enevælden.
De stænderdeputerede, som var blevet valgt i København i efteråret
1834, havde allerede en løs organisation. De mødtes en gang om ugen for
at drøfte den kommende aktivitet i stænderforsamlingerne. Deres kam
pagne i 1835 mod indskrænkning af ytringsfriheden blev en succes. Et ind
greb over for pressen afværgedes, og nu hvor de liberale havde erfaret, at
organiseret politisk aktivitet kunne betale sig, greb de ligeledes til en ko
ordineret aktivitet, da de i efteråret 1835 ønskede at presse på for at få
fuld offentlighed i stænderforsamlingerne. Regeringen var gået med til at
udgive et særligt stænderblad, som i kort form bragte offentligheden kund
skab om, hvad der skete i forsamlingerne med hensyn til behandlingen af
regeringens lovforslag samt de deputeredes andragender til kongen. De
liberale politiske aktivister ønskede imidlertid pressens adgang til stæn
derforsamlingerne. Kravet om offentlighed var allerede blevet fremsat i
1831-32 under debatten om den kommende stænderforfatning. Offentlig
hedskravet var blevet legitimeret med, at det ville højne almenånden, et
ord, som regeringen selv havde anvendt i anordningen af 28.5. 1831 om
stænderne som begrundelse for at skabe et politisk folkevalgt forum. Un
der denne debat havde de liberale publicister også fremsat krav om én
kongerigsk stænderforsamling i stedet for to, en for Jylland og en for østif
terne. De ønskede, at den kommende stænderforfatning i sin form så me
get som muligt skulle ligne et moderne parlament a la det engelske og nor
ske.
1 1832 havde Lehman påpeget, at Danmark savnede det, som »er alde
les uafhængigt af enhver Regjeringsform, det er nemlig den store Regula
tor i enhver Statsmaskine, den offentlige Mening udtalt og atter uddannet
ved Pressen«7. Lehman havde samtidig sagt, at selv »den meest fuldkom
ne Repræsentation er jo intet andet end det Brændpunkt, hvori den of
fentlige Mening ligesom personificeres, for med juridisk Virkning at udta7. S. st., s. 163.
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le Nationens Villie«8. Hvis stænderne virkelig skulle blive »den offentlige
Menings store Parlament«9 måtte der nødvendigvis være kontakt mellem
deputerede, pressen og befolkningen, som havde valgt stændernes med
lemmer.
De liberale ønskede en fri forfatning, et krav som de fremsatte åbent
over for den nye konge, Christian 8., ved tronskiftet i december 1839.
Stænderforsamlingerne var for dem kun et skridt på vejen hen imod fulde
konstitutionelle forhold. De indså, at der ikke ville blive ændret på de be
stående politiske forhold, så længe Frederik 6. regerede. Det kommer ty
deligt frem i tidens aviskommentarer, men de satte deres lid til Christian
8., som i sin ungdom havde givet Norge Eidsvoldforfatningen og dermed
givet Norge et demokratisk politisk præg ved indgangen til Restaurations
perioden, hvor l’ancien regime atter kom til værdighed.
Vilkårene for de liberale var begrænsede. De måtte ikke kritisere den
uindskrænkede monarkiske forfatning iflg. Trykkefrihedsloven af 27.9.
1799, en lov der havde sat en stopper for 1790ernes enevældekritik i køl
vandet på Den franske Revolution i 1789. Deres publikationer var under
kastet et polititilsyn, som skulle forebygge statsfjendtlige udtalelser i pres
sen. For de liberale gjaldt det derfor om i 1830erne at få så stort råderum
på ytringsfrihedens område som muligt. Trykkefrihedsspørgsmålet er vel
nok 1830ernes mest brændende politiske tema. En indskrænkning af
ytringsfriheden, som planlagt af regeringen ved årsskiftet 1834/35 ville be
tyde umulige vilkår for en liberal opposition.
Med hensyn til valgene til stænderforsamlinger stod de over for det pro
blem, at kapitalen og intelligensen stort set var udelukket. Stænderforfat
ningen favoriserede grundejendom, som ville betyde, at bl.a. almuen, fæ
stere fik sæde i stænderne sammen med godsejerne og det jævne bybor
gerskab, håndværkerne, som selv ejede deres boliger med tilhørende
værksteder, mens den del af intelligensen, der boede til leje var udeluk
ket. De liberale akademikere måtte agere politisk for at få den plads i
samfundet og det politiske system, som ifølge deres egen selvforståelse
med rette tilkom dem, idet de forenede sagkundskab på specielle områ
der, afhængigt af deres akademiske uddannelse, med uafhængighed af sæ
rinteresser, en forening af formelle evner og alsidig orientering, kort sagt
dannelse og intelligens10, de krav, som man måtte stille til en politiker iføl8. Ibid.
9. S. st., s. 164.
10. P. Bagge, anf. arb. s. 438. S. 433 skriver Bagge: »Omkring 1800 fik akademikerne foræ
ret en ideologi som specielt var beregnet for dem ... Fichte hævdede at meneskeslægtens
udvikling beror på videnskabens fremskridt, og at det var universiteternes fornemste op-
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ge den ideologi, som var blevet lanceret i Tyskland af Fichte omkring år
1800. Akademikerne havde præget den litterære og kulturelle debat i Gul
dalderen, og nu anså de det som en selvfølge, at de også skulle præge poli
tikken.

Valgbevægelsen i 1834
Den 27.5. 1834 offentliggjorde regeringen den endelige stænderforfat
ning. Samtidig blev det meddelt offentligheden, at valgene til stænderfor
samlingerne snarest skulle finde sted. Der var dog ikke angivet noget be
stemt tidspunkt for valghandlingerne.
I anledning af de forestående valg indledte den københavnske intelli
gens et fremstød i blade og tidsskrifter for at mobilisere den politiske in
teresse og for at angive retningslinjer for efter hvilke kriterier de køben
gave at skabe en udvalgt skare af lærde - praktiske lærde, dvs. bl.a. høje, selvlstændigt
tænkende og handlende embedsmænd, og teoretisk lærde, dvs. forskere og lærere - der
kunde lede menneskehedens fremgang, og som alle andre derfor måtte underordne sig.
Fichte satte altså en rigtignok idealiseret akademikerstand på den ypperste plads i sam
fundet.« Den tanke, at videnskabsmændene er kaldede til at regere staten går tilbage til
Platon, til hans politiske værk »Staten«. Som Alf Ross skriver desangående hviler syns
punktet på de lærde som de førende i det politiske liv på den intellektualistiske vrangfo
restilling, »at den rette handling udelukkende er et spørgsmål om den rette erkendelse«.
A. Ross, Hvorfor demokrati, 2. udg., Kbh. 1967, s. 186. De liberale gik nok ind for en
konstitution, men de var ikke demokrater i moderne forstand. Således stak der noget af
en åndsaristokrat i en af de ledende liberale/nationalliberale, Orla Lehmann. Under et
sammenstød med bondevennerne i Rigsdagen havde han i 1855 talt om den plebejiske
ånds onde instinkter med reference til bønderne. Lehmann mente, at det var den oplyste
og besiddende middelstand, der skulle have den politiske indflydelse, eller som han blev
både berømt og berygtet for at udtale: Det var de begavede, de dannede og de formuende, som skulle have den politiske magt. Lehmann havde i 1848 tilsluttet sig den lige og
almindelige valgret, et synspunkt, som han i sine Efterladte Skrifter henfører til folkesuverænitetsånden i revolutionsåret 1848. Han fraveg dette princip om lige og almindelig
valgret under grundlovsrevisionen i 1866. I stedet for den purpurklædte absolutisme,
som Junigrundloven havde afskaffet, så han nu en ny for sig, nemlig den kofteklædte og
transtøviede. I Rigsdagen havde Lehmann oplevet, hvordan bonderepræsentanterne
gennem en stram partidisciplin var i lommen på nogle få bondevenneledere. Det var et
brud på den borgerlige offentligheds ideal, som var blevet institutionaliseret i 1849 med
grundloven, hvor den enkelte rigsdagsmand iflg. idealet gennem sine saglige argumenter
og via en meningsbrydning med andre medlemmer i Rigsdagen skulle bidrage til at finde
frem til det sande og rette, et ideal, som stadig er nedfæstet i vores politiske livs funda
ment, grundloven af 1953, jfr. paragraf 56. Om Lehmanns og akademikernes syn på poli
tik, se S. Juelstorp, Orla Lehmann. Et portræt af Danmarks første professionelle politi
ker. 1066. Tidsskrift for historisk forskning, 20. årg., nr. 3, sept. 1990, ss. 3-16. Om den
borgerlige offentlighed, se J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, NeuwiedBerlin, 1962.
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havnske vælgere burde afgive deres stemmer. Hovedparten af intelligen
sen, det dannede embedsborgerskab, var på grund af valgbestemmelser
ne, der gjorde besiddelse af grundejendom til en betingelse for valgret,
udelukket fra at deltage i valgene. I Fædrelandet skrev David, at eftersom
akademikerne stort set boede til leje, holdt valgbestemmelserne dem ude
fra direkte politisk indflydelse. Han beklagede selvfølgelig dette forhold
men mente, at det var så meget mere nødvendigt, at der blev truffet forbe
redelser, således »at den Deel af Intelligencen, der tilfældigviis er blevet
sparet ved den almindelige Bestemmelse om Valgqvalificationerne i Ho
vedstaden, ikke kommer til at bukke under for Vælgernes ufrivillige
Ubekjendtskab til disse Enkelte, ...« David mente, at man burde opstille
kandidater til stændervalgene. David finder det ligeledes i orden, at valg
berettigede fremstiller sig selv som kandidater. Han gør opmærksom på,
at det er den almindelige mening, at det ville være »ubeskedent, anmas
sende og en fordømmelsesværdig Efterligning af fremmede Uskikke, hvis
nogen faldt paa at fremstille sig selv som Valgcandidat«. Den opfattelse
har ifølge David sin rod i en almindelig frygt for offentlig fremtræden i et
land, »hvor Statslivet saa at sige er gaaet under i Familielivet, hvor der,
som Følge heraf, er faa eller ingen offentlige Characterer, hvor Sandsen
for det Offentlige er sløvet, hvor der paa den ene Side findes en vis Frygt
for at træde offentlig frem, og paa den anden blot træder en Fodbred
udenfor Huuslivets Grændser ...«n
Den frygt for, at de mindre dannede og oplyste skulle få for stor indfly
delse på valgene gennemsyrer samtlige indlæg fra den københavnske intel
ligentsias side i forbindelse med valgkampen. I august 1834 skrev profes
sor J. F. Schouw i Dansk Ugeskrift, at eftersom det er hovedhensigten
med stænderinstitutionen »at Regjeringen i de vigtigste indvortes Statsan
liggender kan komme til Kundskab om Folkets Mening og høre den Kyn
diges og Bedstes Raad«, er det nærliggende at spørge, om stænderinstitu
tionen er således beskaffen, at den bliver et organ for folkets stemme, det
vil sige en folkerepræsentation. Schouw mener, at for at folkerepræsentationen skal kunne kaldes folkelig er det ikke tilstrækkeligt, at så mange
selvstændige og værdige personer som muligt bliver delagtig i valgene,
»men ogsaa at Retten til at vælge Deputerede og at kunde vælges dertil
fordeles paa en saadan Maade, at ikke enkelte Stænder eller Classer af
Borgere erholde en saadan Overvægt over de øvrige, at hines, ofte paa
eensidig Interesse byggede, Anskuelser fremtræde under Navn af Fol
kets«.
11. Fædrelandet d. 5.10. 1834 og 24.10. 1834.
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Det er netop denne ensidige overvægt, som Schouw ser tendenser til i
Valgretsbestemmelserne. Han finder det berettiget at stille spørgsmålet
»om ikke den mindre oplyste Deel af Folket har faaet en for stor Over
vægt i Repræsentationen.« Blandt vælgerne i de mindre landejendomsbe
sidderes gruppe findes kun få, som ikke tilhører bondestanden, og også
blandt de valgbare inden for gruppen, er flertallet bønder. I Københavns
og købstæderne er valgretbetingelsen, d.v.s. ejendomsbesiddelse snarere
at finde blandt de mindre dannede og oplyste borgere end blandt de mere
dannede. »Skulde nu Bønderne og de mindre dannede Borgere i Kjøbstæderne faae i Sinde fortrinsviis at vælge Mænd af deres egen Slags«, skriver
Schouw, »saa vilde let Flertallet af Deputerede i Stændernes Forsamling
blive Almuesmænd uden Kundskab om de offentlige Anliggender, hvilket
let kunde medføre Institutionens Ødelæggelse.«
Schouw mener derfor, at valgretten og valgbarheden ikke burde være
indskrænket til grundejere. Derved er nemlig, især i hovedstaden »mange
af de meest oplyste og dygtigste Mænd blevet udelukkede.« Schouw håber
dog på, at man alligevel vil være i stand til at få skabt et organ for folkets
stemme, det vil sige en stænderforsamling af kyndige og indsigtsfulde bor
gere, hvor folket i forsamlingen »fremtræde som en Eenhed og ikke som
et Aggregat af forskellige Classer eller Stænder«. Han sætter sin lid til at
almuesmanden i bevidsthed om sin egen uduelighed vil vælge en, som er
klogere end ham selv. Schouw opfordrer endvidere til, at de mere oplyste
borgere holder sammen under valgforhandlingerne således, at intelligen
sen sikres »en velfortient Overvægt i Stænderforsamlingen«12.
En præcis angivelse af, fra hvilke sociale lag folkets talsmænd i stænder
forsamlingerne efter Schouws mening skulle udgå, giver hans henvendelse
»Til kiøbenhavnske Vælgere« i Dansk Ugeskrift i oktober 1834. Schouw
har her »for dog at erholde et omtrentligt Begreb om det større eller min
dre Antal af Duelige Subjecter, man kan vente at finde og i hvilke Klasser
af Kiøbenhavns Grundejere, de snarest maatte træffes«, søgt at klassifice
re de valgbare i København. Som grundlag for klassifikationen »er
(Schouw) gaaet ud fra den formodede Dannelsesgrad, som det, det skiøndt ikke udelukkende, dog fornemmeligen bør lede Vælgerne under Val
get:« På denne måde er han nået til en opdeling af de valgbare i ti klasser,
hvis opstillingsorden angiver dannelsesgraden og dermed graden af due
lighed til at være stænderdeputeret. Listen ser således ud: 1. Embedsmænd. 2. Militære. 3. Grosserere, købmænd (mæglere, handelsbetjente,
apotekere og boghandlere), 4. Fabrikanter, 5. Detailhandlere, 6. Bage12. Dansk Ugeskrift bd. 5, nr. 129, (København 1834).
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re, bryggere og møllere, 7. Håndværkere, 8. Skippere, 9. Brændevins
brændere og slagtere, 10. Høkere, øltappere og værtshusholdere.
Schouw ønskede først og fremmest folk fra de fire første grupper dvs.
civile og militære embedsmænd og repræsentanter fra den højere handels
stand som deputerede. Schouw ønsker i særlig grad at henlede vælgernes
opmærksomhed på sagførerne, som tilhørte embedsmændene. Deres
egenskaber såsom lovkundskab, kendskab til mange mennesker og for
hold, god fremstillingsevne og uafhængighed gør dem velegnede som de
puterede. Med hensyn til den højere handelsstand mener han, at vælgerne
ikke så meget skal se på »Candidatens Velstand, Duelighed og Driftighed
i hans Forretningskreds, som på Dannelse, Sands for det offentlige Vel og
klart, af private Hensyn uomtaaget Blik«.
Schouw har altså ikke så meget respekt for formuenheden som for dan
nelsen, et nøgleord i Guldalderen. Begrebet dannelse spiller en afgørende
rolle i akademikerenes ideunivers. Multitalentet, fysikeren og kulturde
battøren H. C. Ørsted skriver om dannelsen: »Det højeste, et menneske
kan opnå i dannelse, er at gennemtrænge en begrænset kundskabskreds
med dyb indsigt, og ved hjælp af den herved opnåede åndsudvikling, fore
net med videbegærlig omskuen, at danne sig et nogenlunde klart billede af
den hele tilværelse«13.
På grund af den ringere dannelsesgrad i socialgrupperne 5-10, vil disse,
skriver Schouw besværgende, afgive færre deputerede end de 4 første, de
begavede og besiddende. Der var formentlig mange velbeslåede blandt
disse 5 sidste grupper. I det mindste ejede de så meget grundejendom, at
de var valgblare i modsætning til åndsarbejderne, der var »lejesøgende«
for at bruge et udtryk fra Fædrelandet af David. Men de var ikke danne
de. Den politiske magt skulle ifølge Schouw og de øvrige liberale ligge hos
det dannede og besiddende embedsborgerskab og den højere handels
stand. De udgør kærnen af folket. Som Lehmann udtrykker det: Den op
lyste og agtværdige middelstand14.
Den 17.10. 1834 kommenterede Kjøbenhavnsposten Schouws klassifi13. Citeret efter F. J. Billeskov Jansen, »Ånden i Naturen«. Foredrag i Videnskabernes Sel
skab 30.10. 1970, s. 7. Om ovennævnte ideunivers, jfr. Aa. Henriksen, Organismetænk
ningen - en hovedlinje i det 19. århundredes tænkning og digtning, Kbh. 1973. E. M.
Christensen, Guldalderen som idehistorisk periode. Festskrift til G. Albeck, Århus
1966. P. E. Sørensen, H. C. Andersen og herskabet. Studier i borgerlig krisebevidsthed,
Århus, 1973, s. 71.74. G. Nissen, Fra dannelsesdiskussionen i 1830ernes og 40emes sko
ledebat. I Årbog for dansk Skolehistorie, bd. 2., Kbh. 1968, s. 49-67. Om dannelsen i
samtidig europæisk tænkning, se G. Lúkacs, Ästethik. I Probleme des Realismus, Berlin
1955, s. 47-50.
14. Maanedsskrift for Litteratur, Bd. 7. Kbh. 1832, s. 156. At det var middelstanden, som i
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kationsskema over de valgbare, som også var blevet bragt i Fædrelandet
d. 12.10. 1834. Kjøbenhavnsposten tilsluttede sig Schouws synspunkter.
Den 30.0. 1834 havde Kjøbenhavnsposten skrevet, at interessen for de
forestående valg i København mere og mere syntes at øges. Interessen
bredte sig efterhånden til den store klasse af vælgere, det næringsdrivende
borgerskab. Bladet mente imidlertid ikke, at den større interesse af sig
selv ville føre til et »værdigt Resultat« af valget. Det er heller ikke nok, at
»de intelligente Vælgere« søger at virke på den større masse alene ved
hjælp af pressen. Kjøbenhavnspostens redaktør, A. P. Liunge, var selvføl
gelig godt klar over, at den store masse af vælgere ikke var blandt Dansk
Ugeskrifts 500 abonnenter. Det var også Schouws problem, hvorfor han i
takt med at valget nærmede sig udsendte ugeskriftets valgartikler i særtryk
for at nå bredere kredse15.
Kjøbenhavnsposten foreslog, at der blev taget »mere direkte Midler« i
brug for at sikre et for det dannede borgerskab ønskeligt udfald af valge
ne. Bladet foreslog forberedende, rådslående forsamlinger blandt alle de
vælgere inden for de sektioner, som Københavns valgteknisk var opdelt i,
under ledelse »af en for hver Section i samme valgt Mand af Dygtighed«.
På den måde mente Liunge, at man ville opnå, at stemmerne fik »en mere
motiveret, bestemtere og mere centreret Retning«.
Liunge var tydeligvis, ligesom Schouw og David, bange for, at den store
klasse af vælgere fortrinsvis skulle vælge blandt deres standsfæller. Kjø
benhavnsposten gentog sin opfordring til organiseret politisk aktivitet
16.10. og 25.10. 1834, og Liunge formåede de blade, som fortrinsvis blev
læst af det brede publikum, nemlig Politivennen, Sandhedsfaklen og Al
lernyeste Skilderi af Kjøbenhavn til at anmode deres læsere om at følge
Kj øbenhavnspostens opfordringer16.
I begyndelsen af oktober 1834 tog den organiserede eller om man vil
koordinerede politiske aktivitet fart. 8.10. udsendte David, filosoffen
F. C. Sibbern og søofficeren H. B. Dahlerup en indbydelse til nominering
af stænderdeputerede. Udkastet til indbydelsen var forfatter af J.F.
Schouw, som var den egentlige organisator bag projektet. Der var ikke
tale om nogen offentlig indbydelse. Den blev kun sendt til de personer,
som havde deltaget i 28. maj festerne på Skydebanen. Disse fester var ble
vet afholdt hvert år siden den 28. maj 1832 for at fejre stænderanordninkraft af sin besiddelse og dannelse skulle have den politiske magt var et fælleseuropæisk
træk, se R. Williams, Keywords, London, 1976, s. 53, Jfr. Hegels Retsfilosofi, § 297.
15. Særtrykkene blev annonceret udgivet i Adresseavisen, som læstes af et bredt publikum.
16. S. Juelstorp, Valgbevægelsen i København i 1834. Historiske Meddelelser om Køben
havn. Årbog 1989, s. 132.
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gen. Dér samledes den politisk interesserede del af det dannede borger
skab og udbragte skåler for stænderne, pressen og den offentlige mening.
Gennem denne organiserede fremstilling af kandidater ønskede intelli
gensen at sikre sig indflydelse på valget. Ved at henlede opmærksomhe
den på enkelte personer påregnede man at stemmerne ville koncentrere
sig om de repræsentanter for det dannede borgerskab, som var valgbare,
fordi de ejede grundejendom.
For åt undgå »hvert Skin af Partiesag« fandt organisatorerne det hen
sigtsmæssigt at bruge 28. maj selskabet. Nomineringen skulle altså have
udseende af, at en del borgere ønskede at henlede vælgernes opmærksom
hed på »de dueligste«. Effekten i nomineringen skulle være den, at der var
tale om et samfund af borgere, »der ved at feire den 28de Mai, har viist, at
det føler varmt for Provindsialstændernes Institution«17.
Prøvevalget, som nomineringen blev kaldt, fandt sted 7.11. 1834. De
nominerede var etatsråd L. N. Hvidt, professor P. G. Bang, overretsprokurator C.W. Haagen, kancellisekretær T. Algreen-Ussing, vinhandler
H. P. Hansen, grosserer P. C. Knudsen og grosserer J. Owen, altså alle
sammen repræsentanter for de dannede klasser, som Schouw havde peget
på som velegnede til deputerede. Samtidig arrangerede 83 af interes
senterne i Københavns Brandforsikring et tilsvarende prøvevalg. De kan
didater, som Brandforsikringen ønskede at anbefale vælgerne var profes
sor P. G. Bang, overretsprokurator C. W. Haagen, vinhandler H. P. Han
sen, etatsråd Hvidt, Algreen-Ussing, grosserer P. C. Knudsen, ejeren af
Gyldendal J. Deichmann, kaptajn og brygger A. H. Bjerre, justitsråd, hø
jesteretsadvokat P. H. L. Salicath, agent J. Hammerich, justitsråd, kon
torchef i Rentekammeret A. de Fine Skibsted og grosserer J. P. Bech. Og
så her var det de begavede og formuende, der var blevet nomineret, og
flere af kandidaterne var også blandt 28. maj selskabets nominerede. De
nominerede var også at finde blandt de 50 fremhævede personer, som
Kjøbenhavnsposten havde anbefalet vælgerne i bladet 4.11. 1834. Blandt
de politiske aktivister i hovedstaden var der altså bred enighed om, hvem
man anså for bedst kvalificeret til posterne i Roskilde Stænderforsamling.
Men som det gik allerbedst for det dannede borgerskab begyndte hånd
værksmestrene at røre på sig. De følte sig forbigået ved nomineringen.
Håndværkerne ønskede en talsmand i Roskilde og de ville derfor gennem
et prøvevalg sikre en vis samordning af stemmerne, den taktik, som det
dannede borgerskab havde brugt. Deres initiativ blev straks imødegået fra
intelligensens side. Kjøbenhavnsposten skrev, at vel var det et rimeligt
17. S. st., s. 122 f.
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forlangende, at de næringsdrivende fik deres interesser varetaget i stæn
derne, men skrev bladet »hvad man derhos ikke stærkt nok kan lægge en
hver fædrelandsksindet kjøbenhavnsk Borger af disse Classer paa Hiertet,
er uden Tvivl den Advarsel, at han vel maa vogte sig for at forvexle den
personlige eller det enkelte Laugs Interesse med selve Standens; at han
for Alting ikke maa glemme, at i Forhold til Fædrelandets Interesse er ogsaa Standens underordnet, og at han derfor, i sin Stræben for at søge den
ne værdigt repræsenteret, ikke maa tabe af Sigte de høiere Hensyn hiin
store fælleds Interesse byder«. En håndværkers praktiske dygtighed er ik
ke tilstrækkeligt til, at han kunne være folkets repræsentant og Kjøben
havnsposten pegede på, at videnskabelig dannelse og kundskabsrighed i
den henseende var af afgørende betydning18.
Algreen-Ussing for også i blækhuset, da håndværksmestrene planlagde
at koordinere deres stemmeafgivning. I en fortrolig men pædagogisk ned
ladende form rettede han en henvendelse »Til Vælgerne af de ringere næ
ringsdrivende Klasser i Kjøbenhavn«, hvor han kort og enkelt gjorde rede
for, hvad valget drejede sig om og hvilke opgaver, som vælgerne havde.
Møntet på håndværksmestrenes initiativ for at få deres egne repræsenteret
i Roskilde, skriver Ussing: »Du kan nok selv indsee, at det her ikke forslaaer, at En er en dygtig Mand i sit Fag. En kan være en duelig Snedker
og Skomager, eller en dygtig Urtekræmmer og Brændeviinsbrænder, og
derfor dog ikke være skikket til at give Kongen Raad i Landets vigtigste
Anliggender. Her gjælder det gamle Ordsprog: Skomager, bliv ved din
Læst!« Ussing advarer endvidere mod de såkaldte høflighedsvalg, det vil
sige valg af folk, som vælgeren står i et eller andet forhold til. Vælgeren
skal ikke give sin stemme til en mand, blot fordi der er tale om hans older
mand, eller blot fordi han er kaptajn ved det korps i borgervæbningen,
som han selv tilhører. Vælgeren bør se sig om efter en dygtig og uafhængig
mand, og han bør efter Ussings mening henvende sig til dem af sine med
borgere, som kender folk bedre end han selv gør, det vil sige han bør hen
vende sig til dem, som omtales som de dygtigste vælgere for at høre deres
mening om, hvem der bør vælges19.
J. F. Schouw, der havde arbejdet så intenst for det dannede borgerskab,
var også blevet urolig, og få dage før valget i København udsendte han det
lille skrift »Et Par Ord i Anledning af Valgene i Kiøbenhavn«. Han slog

18. S. st., s. 126.
19. Dagen, 13.11. 1834. Ussings artikel offentliggjordes også i Kjøbenhavnsposten, Allerny
este Skilderi af Kjøbenhavn, Politivennen og Sandhedsfaklen for at påvirke så bred en
opinion som muligt.
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her i en ligefrem tone atter til lyd for de synspunkter, som han havde frem
sat i Dansk Ugeskrift. Han mente ikke, at det ville gå an, at man stemte
efter lavsinteresser og grunden var den, at en håndværker ville være tvun
get til at tie i stænderforsamlingen, når det ikke just angik specielle hånd
værkerspørgsmål. Håndværkerne manglede simpelthen den fornødne du
elighed, som også Ussing havde bemærket. Schouw anbefaler vælgerne at
give deres stemme til de kandidater som er blevet opstillet af 28. maj sel
skabet og Københavns Brandforsikring.
Intelligentsiaen havde altså ingen politisk respekt for den velsituerede
håndværksmester med mange svende i brød, de håndværksmestre, som i
kraft af grundejendomsbesiddelse var både valgberettigede og valgbare.
Håndværkerne var ikke i besiddelse af »duelighed«, et yndlingsord blandt
akademikerne. Duelighed og dermed evnen til at være politiker var det
dannede borgerskabs monopol.
Ved valget i København viste det sig at organiseringen var en succes.
De af 28. maj selskabet og Brandforsikringen opstillede kandidater blev
valgt, og som repræsentant for den politiserende intelligens kunne David
da også skrive til sin politiske ven, den jyske godsejer M.B. Nyegaard:
»Valgene her ere i det Hele, naar man tager Hensyn til de Valgbare, og
hvad Inflydelse det i Hovedstaden har havt, at Valgqualificationen er bun
den til Grundejendom, falden tilfredsstillende ud«20.
I provinsen fandt en tilsvarende politisk organisering af stændervalgene
ikke sted, men det skulle snart vise sig, at politiseringen havde nået et gen
nembrud ved valgene til stænderforsamlingerne, og liberale i provinsen,
der stod i forbindelse med det liberale centrum, hovedstaden, var rede til
at organisere sig, når de københavnske politiske aktivister kaldte.
Vi savner materiale, der kan belyse forbindelsen mellem centrum og pe
riferi, altså mellem København og provinsen, men som ytringsfrihedskam
pagnen i begyndelsen af 1835 og offentlighedsbevægelsen sidst på året
1835 viser, var der knyttet kontakter. Disse politiske kontakter var næppe
noget, som man talte højt om på grund af enevældens politispioner, der
var tilbøjelige til at se konspirationer, hvor politisk ligesindede samle
des21.

20. Danske politiske Breve, Bd. 1. udg. af P. Bagge og P. Engelstoft, København 1945, nr.
46.
21. I Landsarkivet for Sjælland mm. er bevaret politispionernes indberetninger til Køben
havns politidirektør.
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Ytringsfrihedskampagnen
Gennem polititilsynet med blade og skrifter under 24 ark søgte regeringen
at holde den offentlige debat i tømme. Eksempelvis kom der stadig flere
»censurhuller« i Kjøbenhavnsposten i de første år af 1830erne i takt med
bladets hyppigere behandling af offentlige forhold. Frederik 6. fandt imid
lertid ikke tilsynet effektivt nok, og i april 1833 fik Danske kancelli kgl.
ordre til at instruere tilsynet om, at det skulle være yderst påpasselig med,
at bestemmelserne i trykkefrihedslovgivningen blev overholdt. Der skete
imidlertid ingen stramning af loven, og det skyldtes til en vis grad, at A. S.
Ørsted og den liberalt indstillede gruppe i kancelliet, det vil sige flertallet,
var modstandere af stramninger. De mente, at den gældende lovgivning
var tilstrækkelig22.
Med fremkomsten af Davids ugeblad Fædrelandet i efteråret 1834 var
der lagt op til et sammenstød mellem regering og presse. Den kammerto
ne i den politiske debat, som f.eks. var betegnende for Maanedsskrift for
Litteratur, hvor David havde været politisk redaktør og skrivende medar
bejder og gennem sit virke dér profileret det høj akademiske organ som et
politisk tidsskrift, karakteriserede ikke hans nye organ, Fædrelandet. Bla
det tog straks fat på en nærgående kritik af forskellige politiske forhold,
og 3 måneder efter at Fædrelandet var kommet på gaden, havde David
pådraget sig en tiltale for overtrædelse af trykkefrihedslovgivningen.
Den 14.12. 1834 besluttede kongen at rejse tiltale mod David og kun to
dage senere afgik der et reskript til den stænderkomite, som havde haft til
opgave at udarbejde stænderforfatningen. Reskriptet pålagde komiteen
under henvisning til, at »skrivefrækheden« i bladene mere og mere tog
overhånd, at fremlægge en betænkning om indførelse af almindelig presse
censur. Det er klart, at reskriptet var et led i den reaktion i regeringskred
se, som Fædrelandets artikler havde fremkaldt23. Kongen og især kancel
lipræsident P. C. Stemann havde yderst svært ved at vænne sig til de nye
22. H. Jørgensen, Trykkefrihedsspørgsmaalet i Danmark 1799-1848, Kbh. 1944.
23. H. Jensen argumenterer i sin afhandling Vi alene vide - Historisk Tidsskrift 10. Rk., Bd.
4, Kbh. 1937-38, s. 161-77 for, at det var Stemann, der var bagmand bag såvel sagsanlæg
get mod David som reskriptet af 16.12. 1834 om indførelse af censur. H. Jørgensen, anf.
arb. tillægger kongen et stærkt personligt initiativ i pressesager og ser ham som ophavs
mand til en lang række forholdsregler mod pressen. Jørgensen mener, at det var kongen
selv, der var ophavsmand til sagsanlægget mod Fædrelandet og reskriptet, se ss. 160,173
f. Andetsteds skriver Jørgensen imidlertid, at det er vanskeligt, se s. 112, for ikke at sige
umuligt med sikkerhed at afgøre og bevise, fra hvem initiativet i en bestemt sag er udgå
et. M. Rubin, Frederik VI’s Tid, Kbh. 1895, s. 521 har samme opfattelse som Jørgensen
m.h.t. initiativet i de to nævnte sager.

Organiseret politisk aktivitet i Danmark i midten af 1830erne

453

politiske forhold, som de selv havde iværksat med forfatningsinitiativet i
efteråret 1830 og udstedelsen af stænderforfatningen. Stænderkomiteen
bestod af Stemann, Ørsted, O. Moltke og J. P. Höpp.
Pressekomiteens arbejde foregik bag lukkede døre, men det varede ik
ke længe, før det begyndte at sive fra Slotsholmen. Dagen bragte 27.12.
1834 en artikel af den nyvalgte stænderdeputerede Algreen-Ussing under
overskriften »Om Almeenaandens Oplivelse«. Måden, som Ussing be
handler temaet censur på, viser, at han havde visse informationer om ar
bejdet med en ny presselov. Henvendt til regeringen slutter han sin artikel
med følgende besværgelse:
»Thi da hans Majestæt saa høitideligen har tilkjendegivet, at han for Frem
tiden ingen Lov vil udgive, der gjør Forandring i Undersaatternes personli
ge Rettigheder, hvoraf Ytringsfriheden vel er den første og vigtigste, uden
at Udkastet til en saadan Lov først har været Folkets Repræsentanter fore
lagt, for at de kunde tage Samme under Overveielse og derover afgive Be
tænkning, saa have Vi deri den største Betryggelse for, at en Lov, der tilsig
tede Trykkefrihedens Indskrænkning, ikke nu vil blive given, thi en saadan
Lov kan, efter Kongens egne Ord, ikke blive given, uden at være Stænderne
forelagt, og naar Stænderne (som Vi vel tør forudsætte) med afgjørende
Pluralitet erklærede sig derimod, heller ikke vil blive given, derfor borger
Os Kongens Viisdom.«

Ussing fandt det nødvendigt at komme med en tilsvarende besværgelse i
Kjøbenhavnsposten d. 15.1. 1835, efter at offentligheden havde fået så
meget kendskab til pressekomiteens arbejde, at bladene kunne bringe no
titser om, at en ny presselov var under udarbejdelse, og at arbejdet udfør
tes af Stemann, Ørsted, Moltke og Höpp.
I løbet af januar 1835 havde komiteen udarbejdet konkrete forslag til en
ny presselovgivning. I en betænkning fra d. 19.1. 1835 foreslog høgen i
Danske kancelli, Stemann, at udgivelsen af periodiske skrifter, dvs. aviser
og tidsskrifter, skulle være afhængig af et privilegium, udstedt af kancel
liet. For at få privilegium måtte udgiveren, under straf af privilegiets forta
belse, forpligte sig til nøje at overholde trykkelovene. Polititilsynet skulle
holde skarp justits med, at ingen strafværdige eller blot utilbørlige udtalel
ser passerede. Det skulle alene tilkomme kancelliet at afgøre, om et blad
skulle beslaglægges, og udgiveren skulle ikke som hidtil have rekurs til
domstolene i tilfælde af beslaglæggelse. Stemann fik fuld tilslutning af
Moltke og Höpp. Endvidere var de 3 enige om, at lovgivningen kunne
gennemføres uden at spørge stænderne.
Ørsteds synspunkter gik helt andre veje. Han tog afstand fra at indføre
censur, og han holdt fast ved principperne i den gældende trykkefriheds-
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lovgivning. Han mente, at hvis man ville skærpe pressereglerne, ville den
hensigtsmæssigste fremgangsmåde være at ændre straffebestemmelserne
således, at der blev givet mere præcise regler for, hvad pressen ustraffet
kunne publicere. Under alle omstændigheder måtte enhver lov, som greb
indskrænkende ind i den lovhjemlede presselovning ifølge reglerne i § 4 i
anordningen af 28.5. 1831 forelægges stænderne, eftersom de berørte bor
gernes personlige rettigheder24.
De første efterretninger om, at en ny presselov var undervejs, frem
kaldte ikke større reaktioner i offentligheden. Man regnede med, som og
så Ussing besværgende havde gjort opmærksom på, at stænderne ville få
lovgivningen forelagt. For den liberale intelligentsias politiske aktivitet
blev det imidlertid af afgørende betydning, at professor Schouw engang i
januar fik pålidelig meddelelse om, at regeringen havde planer om at ind
skrænke ytringsfriheden uden først at høre stænderne25. Handlemulighe
derne var i første omgang begrænsede for de liberale, eftersom regerin
gens planer ikke var officielle. Man var vant til at ytre sig gennem pressen,
når man havde noget på hjerte over for regeringen og offentligheden, og
Schouw valgte i første omgang at bruge den gryende borgerlige offentlig
heds medium, pressen, den offentlige menings organ, for ad den vej at
søge at påvirke den politiske ledelse. Schouw skrev derfor i slutningen af
januar en artikel med titlen »Om Censur«. Schouw var i en vanskelig si
tuation. Hans sikre viden om regeringens planer måtte for alt i verden ik
ke skinne igennem. Han måtte tænke på, at han skulle beskytte sin kilde.
Samtidig skulle han skrive, så hans synspunkter mod indførelse af presse
censur udenom stænderne vandt genklang i regeringskredse. Det lykkedes
ikke for ham at forme et debatindlæg, som var egnet i publikation. Han
ramte ikke den rigtige tone.
Det blev i stedet Schouws gode ven, nabo og universitetskollega, teologiprofessoren, Henrik Nicolai Clausen, der skrev et indlæg til pressen i et
forsøg på at påvirke regering og opinion.
H.N. Clausens artikel »Betragtninger over Trykkefrihed og Censur«
blev trykt i Dansk Ugeskrift 5.2. 1835 under mottoet »Audiatur et altera
Pars«. Han motiverede sit indlæg med det forhold, at spørgsmålet om en
hindring af pressens misbrug, d.v.s. angreb på »den af Lovene opreiste
Orden« i staten på det seneste var blevet aktualiseret som en følge af den
stigende interesse for offentlige forhold.
24. H. Jørgensen, anf. arb. s. 174ff.
25. Se Schouws og Clausens kladde til en redegørelse for trykkefrihedens historie. NKS,
1529, fol. 3. Det kgl. Bibi.
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Clausens indlæg er delt i omtrent 2 lige store afsnit, hvoraf det første
indeholder argumenter for censur, det andet mod censur. Mottoet refe
rerer til fortalerne for censur, hvis synspunkter Clausens søger at refe
rere indledningsvis. Formen er valgt, fordi censurens talsmænd fører
deres sag bag lukkede døre og derved lægger hindringer i vejen for en
åben diskussion om nødvendigheden og hensigtsmæssigheden af ytrings
frihedsindskrænkninger. For at råde bod på den manglende offentlighed
lader Clausen såvel den ene som den anden part høre. I dette regi lyk
kes det ham at levere et nøgternt forsvar for ytringsfriheden. Der er to
centrale budskaber i artiklen, en opfordring til regeringen om at skabe
offentlighed i trykkefrihedsspørgsmålet og en opfordring om at overlade
det til pressen selv og ikke tilsynet med aviser og bøger om at holde ju
stits.
I midten af februar begyndte begivenhederne at gå hurtigt. Det forlød,
at de nye presselove lå klar til forelæggelse for kongen. »En almindelig
Forskrækkelse udbredte sig«, bemærker en samtidig brevskriver26.
D. 12.2. 1835 holdt de nyvlagte københavnske deputerede deres ugent
lige politiske møde, og her blev den truende situation drøftet. De depute
rede var i en prekær situation. De kunne vanskeligt træde offentligt frem i
anledning af ytringsfrihedsaffæren, eftersom oplysningerne om regerin
gens presseinitiativ ikke var officielle. Man var dog indstillet på at holde
sig i beredskab, og det blev besluttet at indkalde til et ekstraordinært mø
de sammen med de deputeredes suppleanter. Så var alt hvad der kunne
krybe og gå af politikere samlet, og de ville på det ekstraordinære møde
tage stilling til et fælles handlingsprogram for det tilfælde, at lovgivningen
af regeringens side blev gennemført udenom stænderforsamlingerne, hvil
ket ville være et brud på det løfte som kongen havde afgivet i § 4 i stænde
ranordningen af 1831.
Umiddelbart efter de deputeredes møde, den 12.2., besluttede de 3 pro
fessorer Clausen, Schouw og Sibbern at henvende sig direkte til kongen.
Der var tradition for, at man altid kunne henvende sig til Frederik 6., når
man som borger havde et anliggende, som man ønskede at forelægge kon
gen. Henvendelsen til kongen måtte for alt i verden ikke have udseende af
at være nøje organiseret, og derfor planlagde de tre initiativtagere til pro
jektet to adresser til kongen. Clausen henvendte sig til højesteretsproku
rator Høegh-Guldberg og Algreen-Ussing og bad dem om at stille sig i
spidsen for en henvendelse til kongen fra det læsende publikum. Clausen,
Schouw og Sibbern ville indbyde til en adresse til kongen fra de forfattere,
26. Danske politiske Breve, bd. 1, nr. 61 a.
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som opholdt sig i København. I løbet af kort tid udfærdigede Clausen en
adressetekst fra forfatterne27.
Den 15.2. 1835 henvendte Ussing og Høegh-Guldberg sig til de 3 pro
fessorer med forslag om, at den adressetekst, som de ville indbyde forfat
terne til at underskrive blev fælles for forfattere og læsere, »for at Sagen,
der angik en alle Statsborgere fælleds Interesse, derved kunde vorde
stemplet til et Nationalanliggende og flere Bønskrifter fra Hovedstaden
undgaaes, der mueligen indbyrdes ikke aldeles maatte harmonere i Aand
og Udtryk«. Man vedtog forslaget.
16.2. fandt mødet mellem deputerede og suppleanter sted. Det blev
drøftet, om man skulle nedlægge mandaterne, hvis presselovene blev gen
nemført udenom stænderne. Flertallet var imidlertid ikke tilbøjelig til så
radikalt et skridt. En medvirkende årsag var formentlig, at de tilstedevæ
rende deputerede og suppleanter stiftede bekendtskab med det professo
rale initiativ om at henvende sig til kongen. Clausens adressetekst blev fo
relagt forsamlingen og tiltrådt. Det er nærliggende, at Ussing under besø
get dagen før hos Schouw, Clausen og Sibbern har fået en afskrift af adres
sen til brug for de folkevalgte politikeres møde. Professorerne ønskede vel
at informere landets kommende aktive politikere om deres radikale plan
samt sikre sig opbakning fra deres politiske meningsfæller.
Allerede samme dag, som politikernes møde fandt sted, den 16.2. gik
initiativtagerne i gang med at tilrettelægge indsamlingen af underskrifter
til kongen. Det var Clausen, Schouw, Sibbern, kunsthistorikeren, profes
sor N. L. Høyen, Guldberg og de tre politikere, de deputerede Ussing,
Hvidt og Haagen, der stod for organiseringen28.
Henvendelsen til kongen skulle ifølge initiativtagerne have sin styrke

27. Schouws og Clausens redegørelse for trykkefrihedsadressens historie, hvoraf det frem
går, at Clausen er forfatteren. Se også Clausen, Optegnelser om mit Levneds og min
Tids Historie, Kbh. 1877, s. 182, hvor han gør opmærksom på, at Ørsted i sine 4 binds
erindringer tillægger Schouw æren for adressen.
28. Schouw og Clausens redegørelse er skrevet umiddelbart efter kongen »Vi alene vide
svar« 26.2. 1835. Svaret havde sikkert fremkaldt en vis ængstelse blandt de mange embedsmænd og militære. Man må huske på, at det politiske liv først lige var begyndt, og
man nærede en alvorlig respekt for Frederik 6. Der skulle derfor en stor sag til for at
sætte det dannede borgerskab i politisk bevægelse i form af en politisk manifestation
over for kongen og enevælden. De to professorer udarbejdede adressen m.h.p. at den
kunne cirkulere i de kredse, der havde sat deres navn og stilling under adresse. Hensig
ten var at berolige gemytterne. Som tillæg til redegørelsen findes indbydelsen til publi
kum, selve adressen samt en afskrift af navne og stillingsbetegnelseme på adressens un
derskrivere. Se også vedr. adressen Danske politiske Breve, Bd. 1. nr. 61 a, samt Ec.
Werlauf til Vedel Simonsen 1.3. 1835 i Fra Fyens Fortid, udg. af G. L. Wad, Bd. 1. Kbh.
1916, s. 312.
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ved at være udgået fra samfundets elite, det dannede borgerskab. Hvad
angår antallet af underskrivere lagde man udadtil vægt på, at det var kvali
teten og ikke antallet, det kom an på29. Reelt var organisatorerne interes
seret i at få så mange underskrifter som muligt for at vise, at der var tale
om en stor manifestation med vægt bag sig. Ud over de afskrifter, som
cirkulerede i kredse, som havde tilknytning til professorerne og deres
medorganisatorer, blev der sørget for, at der blev lagt lister frem i klub
berne i København. Mellem de 572 underskrivere er der da også, bortset
fra det store opbud af embedsmænd og militære, professorer og grossere
re, altså folk af samme sociale status som indbyderne til trykkefrihedsad
ressen, en del detailhandlere og håndværkere.
Det var hektiske dage for adressens organisatorer, professor J.f.
Schouws arbejdsværelse var omdannet til et ekspeditionskontor30. Hast
værket var berettiget. Samme dag, adressen blev afleveret på Amalien
borg, den 20. februar 1835, afgav pressekomiteen sin endelige betænkning
om en ny presselov.
Selve trykkefrihedsadressen var udformet som et bønskrift om bibehol
delse af den gældende ytringsfrihed. Man kunne ikke rette den mod rege
ringens planer om at indskrænke pressens råderum, eftersom planerne ik
ke var officielle. Derfor havde man besluttet sig til at udforme den såle
des, »at det fremtrådte som en Yttring af en almindelig og ved Tidsom
stændighederne endmere forstærket Stemning i Folket for Trykkefriheden
og imod enhver befrygtet Indskrænkning af Samme«31.
I et velklingende og høj stem t sprog gav trykkefrihedsadressen et rids af
kongens regeringstid med sammenholdet mellem konge og folk i godt som
i ondt som det centrale tema. Trykkefriheden fremstilledes som et pant på
den gensidige tillid mellem konge og folk, en frihed, der havde styrket
sammenholdet. Adressen mundede ud i en opfordring til kongen om at
værne om dette pant og i tillid til folket overlade det til pressen selv at
sikre dens rette brug og modvirke dens misbrug.
Som nævnt havde Clausen i sit indlæg i Dansk Ugeskrift opfordret rege
ringen til at overlade det til pressen selv at fjerne »ukrudtet«, ikke til tilsy
net. Det spillede man altså også på i adressen til kongen.
For at vise sin vilje til handling besluttede komiteen bag adressen at
komme med et konkret initiativ. Dagen før afleveringen af adressen til

29. Clausens bemærkning om antallet af underskrifter er gengivet 1.3. 1835 i forbindelse
med offentliggørelsen af den store trykkefrihedsadresse i bladet Kjøbenhavnsposten.
30. Clausen, J. F. Schouws offentlige Liv. Dansk Maanedsskrift, Kbh. 1856, s. 280.
31. Redegørelsen for trykkefrihedsadressens historie, NKS 1529 fol., 3.
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kongen bragtes en notits i Kjøbenhavnsposten med en meddelelse om, at
der var udkastet en plan om at stifte en forening med det formål at sikre
pressens rette brug og modvirke dens misbrug. Bekendtgørelsen i Kjøben
havnsposten var underskrevet af de 9 indbydere til adressen tillige med
L. N. Hvidt. Tidspunktet var præcist timet. Organisatorerne bag den store
ytringsfrihedsmanifestation var store taktikere. Inden adressens afleve
ring på Amalienborg skulle man nok over for regeringen og kongen vise,
at man havde vilje til at holde justits selv med pressen.
I dagene inden den 20.2. 1835 var der politisk aktivitet på flere fronter.
Således bragte det liberale organ Kjøbenhavnsposten en serie artikler
imod censur32.
Initiativtagerne ville også rejse hele landet, da det kom til stykket. De
mobiliserede deres kontakter i provinsen for at forstærke kampagnevirk
ningen. Hvordan det rent praktisk foregik vides ikke, men de københavn
ske liberale havde formentlig fra deres provinsmeningsfællers studietid i
København bevaret kontakten, og i de sidste dage af februar kom der
adresser fra Helsingør, Lollands nørre og søndre herred, fra Nakskov og
omegn, fra Roskilde, ja selv fra det fjerne jyske, nemlig fra Randers.
Provinsmobiliseringen var grundigt organiseret fra centrum ud til peri
ferien, d.v.s. fra København til provinsen. Adresserne fra Lolland og
Nakskov er direkte afskrevet efter den københavnske adresse. I Helsingør
og i Roskilde havde de lokale aktivister valgt selv at udforme en adresse
tekst. Adressen fra Randers har en selvstændig indledning, ellers er der
verbal overensstemmelse med den store adresse33.
Det kan virke noget tilfældigt, hvor trykkefrihedsadresserne i provinsen
kom fra, men der var ikke tid til en endnu større manifestation, som er
karakteristisk for de storstilede underskriftindsamlinger blandt de natio
nalliberale i 1840erne. Alting hastede. Og det har nok spillet en rolle,
hvor i provinsen, man i København havde sine kontakter. Det politiske
netværk var endnu kun i sin verden. Det blev senere stærkt udbygget.
Hvad angår regeringens planer om at indføre censur, blev planerne fo
reløbig stillet i bero ved et kongeligt reskript af 15.4. 1835. Det var Frede
rik 6.’s gamle minister og fortrolige, J. S. Møsting, der greb ind. Den stor32. Kjøbenhavnsposten 16.2. 1835 til 21.2. 1835.
33. Adresserne ligger i pakken Kong Frederik VI’s Cabinetssecretariat. Ujournaliserede Sa
ger 1830-1839. RA. Roskildeadressen er sandsynligvis skrevet af Roskildes politiske ak
tivist nr. 1., Johs. Hage, senere redaktør af Fædrelandet. I Ålborg samledes underskrif
ter til en adresse, men den blev ikke sendt af sted til kongen p.g.a. hans sure svar, se N.
Fogtmann til P. Hjort 5.3. 1835. Udvalg af Breve til P. Hjort. Ny Samling, Kbh. 1869, s.
195.
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stilede kampagne havde gjort sin virkning. Over for kongen gjorde Mø
sting gældende, at en ny lov skulle forelægges stænderne, inden den blev
udstedt34, og sådan blev da også den fremtidige procedure på presselov
givningens felt. En presselov med udgangspunkt i Ørsteds mindretalsbe
tænkning fra pressekomiteens arbejde blev under høj bølgegang forlagt
stænderne under deres sessioner i 1835-1836.
Lehmann advarede i en serie artikler i Kjøbenhavnsposten i vinteren
mod yderligere indskrænkninger og kom i klammeri med Søren Kierke
gaard og i Roskilde stænderforsamling advaredes ligeledes mod en ind
snævring af pressens råderum. Det var navnlig ordene om, at »utilbørlige
udtalelser« ikke var tilladte for fremtiden, hvilket bragte den liberale pres
se på glatis. De liberale havde først og fremmest pressen som forum for
deres politiske agitation, og de ønskede derfor at have så vide beføjelser
som muligt, men loven med Ørsteds formuleringer blev alligevel, trods
protester, vedtaget i 183735.

Kampagnen for åbne døre i stænderforsamlingerne
Under debatten om stænderforfatningen i begyndelse af 1830erne havde
David og Lehmann brugt megen energi på at plædere for stænderforsam
lingernes offentlighed.
I det lovudkast om stænder, som i 1832 blev forelagt de erfarne og oply
ste mænd til forhandling, nævntes det, at aviserne delvis skulle have tilla
delse til at offentliggøre forhandlingerne. Der stod derimod intet om, at
offentligheden skulle have adgang til at overvære forhandlingerne. Det
beroede på, at kongen havde meddelt forhandlingslederen, præsident i
Danske kancelli, Stemann, at det måtte anses for en selvfølge ved rådgi
vende stænder, at møderne foregik bag lukkede døre. Følgelig skulle
spørgsmålet ikke nævnes i lovudkastet, som blev forelagt de erfarne og
oplyste.
Vigtigheden af spørgsmålet om fuld offentlighed, gjorde det uundgåe
ligt, at det blev bragt på bane under forhandlingerne. En afstemning viste,
at der var flertal for offentlighed. De erfarne og oplyste ville formentlig
gerne se de rådgivende stænder som et moderne parlament med adgang
for presse og publikum, som det var tilfældet i de avancerede europæiske
forfatninger. Regeringen, der betragtede offentlighedsspørgsmålet som et
34. H. Jensen, Vi alene vide-, anf. sted. s. 275 f.
35. H. Jørgensen, anf. arb. ss. 173-192.
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af de vigtigste principielle spørgsmål, var urokkelig. M.h.t. referaterne af
møderne i stændersalen lykkedes det dog forhandlerne at formå regerin
gen til at udgive et særligt stænderblad36.
Stænderforordningerne af 15.5. 1834 bestemte, at det væsentligste af
stændernes forhandlinger skulle offentliggøres i en særlig stændertidende.
Forhandlingernes indhold skulle »sammendrages« af to deputerede, valgt
af forsamlingen, og forsamlingens præsident skulle føre tilsyn med redak
tionen. Inden et nummer af Stændertidende gik i trykken skulle det fore
lægges den kgl. kommissarius, kongens repræsentant i forsamlingen, til
gennemsyn og godkendelse. Der var altså sat ret snævre grænser for, hvad
publikum kunne få af meddelelse om deres repræsentanters virke i for
samlingerne.
Pressen havde heller ikke mulighed for at kommentere og kritisere de
politiske forhandlinger, og de referater, som de kunne bringe var meget
ringe, eftersom der var tale om sammendrag af forhandlingerne, uden
navns nævnelse af talerne bortset fra lovkomiteordførernes og forslagstillelrnes. De liberales vision om et forum, der mindede om et parlament
havde dermed lidt skibbrud, og det måtte anspore til politisk handling.
Den 21.9. 1835 pegede Kjøbenhvnsposten da også i en ledende artikel
på, at en offentliggørelse efter disse retningslinjer, »selv styret af en A. S.
Ørsteds Patriotisme og Liberalitet« kun var en ringe erstatning for fuld
offentlighed37.
For at råde bod på savnet af offentlighed anbefalede bladet de depute
rede at bruge pressen til at komme i kontakt med offentligheden. Selv stil
lede bladet sig til rådighed for de deputerede, »der maatte ønske at gjøre
deres Vælgere og Almeenheden nøiere bekjendte med deres Virken ved
Forsamlingerne«. Kjøbenhavnsposten sluttede sin opfordring til de stænderdeputerede med at udtale: »Intet skulde være Os kjærere, end om vort
Blad saaledes maatte blive, det Sted, hvor man i sin Tid, som Supplement
til de trykte Stænderforhandlinger samlet kunde finde hvad der paa denne
Maade ønskedes bragt til almeen Kundskab.« Artiklen var formentlig for
fattet af den oppositionelt politiserende Lehmann, som Kjøbenhvnspo
sten i 1835 havde knyttet til bladet som politisk medarbejder.
Regeringens reaktion på Kjøbenhavnspostens opfordring kom med det
samme. Allerede dagen efter, den 22.9. 1835, udstedtes et reskript som

36. G. Bonderup, De erfarne og oplyste mænds betydning ved stænderforordningemes til
blivelse i det danske monarki. Historie IX, Århus 1970-72, ss. 536-73.
37. Ørsted, der var deputeret i kancelliet og generalprokurør var af kongen udnævnt til at
repræsentere ham i østifternes og Nørrejyllands stænderforsamlinger.
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forbød bladene at meddele noget fra stændernes forhandlinger, som ikke
var anført i Stændertidende. Det var en besk affære for de liberale. Stæn
dertidende var langsom. Det skulle vise sig, at forhandlingernes publika
tion først kom lang tid efter, at forhandlingerne i salen havde fundet sted.
På forespørgsel fra den polititilsynsførende med bladene, assessor Reiersen, den berygtede forbudsmand, som senere hen blev hængt ud af Corsaren fortolkede kancelliet reskriptet således, at det gjaldt alt vedr. stænder
nes forhandlinger, også forslag der endnu ikke var fremlagt i stændersa
len, hvad Ussing kom til at mærke, da han udsendte en finanspolitisk pje
ce med forslag til stændernes forhandlinger. Den blev simpelthen lagt un
der beslag.
I sin kommentar til reskriptet betegnede oppositionens førende organ,
Kjøbenhavnsposten, 1.10. 1835 forbudet som en indskrænkning i person
friheden, hvorved sagen iflg. § 4 i anordn, af 28.5. 1831 skulle forelægges
stænderne. Således havde kongen jo selv resolveret i sin tid. Kjøben
havnsposten opfordrede de deputerede til at tage affære, men de efterkom
ikke bladets opfordring. De har været realpolitiske nok til at indse, at en
enevældig resolution ikke var sådan at bide skeer med. Det ville ikke føre
til noget konstruktivt. De deputerede resignerede på sæt og vis, men ikke
helt. De satsede nemlig på at gøre Stændertidende så fyldig som mulig38.
Her blev de to redaktører af Stændertidende imidlertid bremset af den
pligtopfyldende kgl. kommissarius39.
Nok var Ørsted liberalt indstillet. Han havde således, som det er frem
gået ovenfor prøvet at beskytte den gryende politiske offentlighed, men
trods kælenavnet »Kongens og Folkets Mand«, var og blev han en loyal
statstjener. Da han i midten af 1820erne havde fået valget mellem en for
fatterkarriere og en embedsmandskarriere, efter affæren med Grundtvig
ctr. H. N. Clausen, hvor den daværende kancellipræsident F. J. Kaas hav
de sat ham stolen for døren, havde han valgt at opgive sit rige juridiske
forfatterskab og sit virke som debattør. Han havde valgt at stige i enevæl
dens hierarkiske embedssystem. Han forblev Frederik 6.’s mand.
I november 1835, en månedstid efter at Roskilde stænderforsamling var
trådt sammen tog de tre liberale politiske aktivister Lehmann, Clausen og
38. J.C. Drewsen til J. Collin 5.10. 1835. Danske Magazin, 6. Rk., Bd. 2. Kbh. 1914-16, s.
238. Ussing til hustruen O. F. Ussing 1.10. 1835. Danske politiske Breve, Bd. 1. nr. 86.
39. Ørsted til Schouw 2.10. 1835. Danske politiske Breve, Bd. 1, nr. 87. Drewsen til Collin
21.10. og 13.11. 1835. Danske Magazin, anf. st., s. 242, s. 249. Af et brev fra Drewsen til
Collin fremgår det, at Schouw og Drewsen forsøgte at benytte Collins fremtrædende
plads i regeringsapparatet til at få udvirket en åbning af dørene til Roskilde stænderfor
samling. Brevet er dateret 7.10. 1835. Danske Magazin, anf. st., s. 240.
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Hage initiativ til en underskriftindsamling i København på et andragende
om stænderforsamlingernes offentlighed40. Man opnåede i løbet af kort tid
at indsamle 1227 underskrifter på offentlighedsandragendet. Samtidig
med, at det liberale trekløver organiserede den politiske aktivitet i hoved
staden kontaktede de deres politiske meningsfæller i provinsen, således
som det også var gået for sig under den store ytringsfrihedskampagne tidli
gere på året. Der blev sendt afskrifter af den københavnske adresse rundt
omkring på Sjælland, Lolland-Falster og Fyn. Da andragendet rettede sig
til østifternes deputerede i Roskilde stænderhus, undlod man at sende af
skrifter til Nørrejylland, som havde sin egen stænderforsamling i Viborg.
Der blev indsamlet underskrifter i Odense, Fåborg og omegn, Assens og
omegn, Middelfart og omegn, Nyborg og omegn, Svendborg, Kertemin
de, Rudkøbing og Langeland, Nakskov og omegn og Nykøbing Falster41.
Vi ved ikke, hvorfor netop disse byer og egne blev valgt, men måske har
de københavnske liberale samarbejdet med de deputerede i Roskilde,
som også gik ind for åbne døre. Det storstilede politiske initiativ skulle
give de deputerede i Roskilde lejlighed til at rejse offentlighedssagen for
kongen og samtidig demonstrere, at der var tale om en sag med bred op
bakning, en folkesag så at sige.
Sagen blev da også taget op i Roskilde, hvad de deputerede havde ret
til. Det var nemlig regelen, at de deputerede udover at behandle kgl. lov
forslag på eget initiativ kunne sende de såkaldte petitioner til kongen. Ør
sted var imod. Han vidste, at sagen ville støde på modstand hos kongen,
40. H. Hage til sin broder G. Hage 18.11. 1835. Danske politiske Breve, Bd. 1, nr. 111. Se
også s.st., nr. 113: T. Algreen-Ussing til O. Lehmann 18.11. 1835. Kjøbenhavnsposten,
der i 1835 havde fået de unge liberale aktivister Lehmann og J. F. Giødwad som politiske
redaktører, beskæftigede sig massivt med offentlighedsspørgsmålet i bladet, se 21.9.,
1.10., 6.11., 13.11., 15.11., 16.11., 7.12., 17.12., 18.12., 24.12. 1835.
41. Offentlighedpetitioneme er registreret i protokollen: Den kgl. Kommissarius ved Provindsialstænderne for Østifterne og Nørrejylland. Ureg. materiale: Stænderne. Journal.
Fol. 45 b., No. 91., RA. Selve petitionerne ligger i en pakke med titlen: Den kgl. Kom
missarius ved Provindsialstænderne for Østifterne og Nørrejylland. Ureg. materiale.
Roskilde 1835-1836. Commite Arbejde 1835-1835 (Sager vedr. Stændernes egne organi
satoriske Anliggender), RA. Der er verbal overensstemmelse mellem petitionerne fra
Odense, Fåborg, Assens, Middelfart, Svendborg, Rudkøbing og Langeland, Roskilde,
Hillerød og Nakskov og Lehmanns, Hages og Clausens store københavnske adresse. Ad
ressen fra Nyborg har sin egen tekst. Der er imidlertid dispositionel og indholdsmæssige
ligheder med københavnerpetitionen. Petitionen fra Kerteminde adskiller sig fra den kø
benhavnske bøde m.h.t. indhold og formulering. Adressen fra Nykøbing Falster findes
ikke blandt de øvrige. Det fremgår af et brev fra Odense redaktøren ove Thomsen til
Kjøbenhavnspostens udgiver A. P. Liunge, at Thomsen og Grosserer Grut organiserede
indsamlingen af underskrifter til offentlighedspetitionen til Roskilde stænderforsamling i
Odense, og at de københavnske adressetekster var sendt til grosserer Grut af Hage. Bre
ve til A. P. Liunge, NKS 4334, 4°, Det kgl. Bibi. Brevet er dateret 23.11. 1835.
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men de deputerede vedtog efter en langvarig debat at sende et andragen
de til kongen. I Viborg stænderforsamling var der modstand mod offent
lighed. De deputerede følte sig ligesom mange af de deputerede fra østif
terne generte ved tanken om at have offentlighedens søgelys permanent
rettet imod sig, og mange mente, at offentlighed ville freme demagogi og
gå ud over sagligheden i debatterne. I Roskilde i 1835/36 og i Viborg i
1836 vedtog man, at samtlige taleres navne skulle anføres i Stændertiden
de, og det gik regeringen med til, men først fra 1840 er Stændertidende en
fyldig kilde på linje med Junigrundlovens senere Rigsdagstidende42.
Under forhandlingerne med de oplyste og erfarne havde hovedforhand
leren, Stemann, understreget, at stænderne skulle betragtes som kongens
private rådgivere. Han havde fremhævet, at det lå i sagens natur, at det
måtte være op til spørgeren, altså kongen, om og hvordan han ville offent
liggøre de råd han fik af sine deputerede i stænderforsamlingerne. Anden
stilling anden indvirkning kunne ikke indrømmes stænderne uden at gøre
et voldsomt brud på den bestående regeringsform, havde Stemann sagt43.
Regeringen ville for alt i verden undgå, at stænderne alt for meget kom til
at minde om et nationalparlament. Derfor opsplitningen i flere stænder
forsamlinger, en kopi af den preussiske stænderforfatning, som også hav
de været det oprindelige forbillede for regeringen.

Afslutning
De liberale byggede deres aktivitet på pressen og fra 1835 stænderforsam
lingerne. Det var den borgerlige offentligheds omdrejningspunkt. Gen
nem avis- og tidsskriftlæsning i bl.a. den akademiske klub Athenæum, der
rummede store samlinger af internationale periodiske skrifter og aviser44
havde de danske liberale stiftet bekendtskab med det internationale politi
ske liv, som de også var blevet stimuleret af af de obligatoriske dannelses
rejser for unge studenter og kandidater. De udenlandske skrifter indtroduceredes bl.a. i Maanedsskrift for Litteratur i tidsskriftets programarti-

42. Det blev overdraget den liberale godsejer til Marienborg, P. A. Tutein at skrive en of
fentlighedspetition til Frederik 6. Se Roskilde Stændertidende 1835-1836, sp. 1581-1591.
Danmarks historie, bd. 5. Kbh. 1985, s. 41.
43. G. Bonderup, anf. arb., s. 562.
44Jeg har på grundlag af biblioteksfortegnelser undersøgt bog- og tidsskriftbestanden i de
københavnske klubber og læseselskaber i min afhandling »Publikum og den politiske lit
teratur i 1830erne«. Afhandlingen udgives i Historiske Meddelelser om København. År
bog 1992.
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kel i vol. 2, 1829, skrevet af redaktør H. G. von Schmidten. David havde
studeret i Tyskland og af Lehmanns debutartikel i Maanedsskrift for Litte
ratur, vol. 7,1832 fremgår det, at han havde fulgt med i det engelske poli
tiske liv. Også fra debatten om stænderforfatningen i årene 1831-1832 vi
ser det sig, at de politiske debattører var velinformerede om udenlandske
konstitutioner og andre landes politiske forhold i det hele taget. Norske
politiske forhold spillede vel en særlig rolle. I lang tid var den norske for
fatning, Eidsvoldforfatningen et forbillede for danske liberale, og bl.a.
Lehmann beskæftigede sig i Maanedsskrift for Litteratur med den norske
forfatning45.
De liberale udgjorde ikke nogen homogen gruppe. Allerede under den
tidlige stænderforfatningsdebat kan man skelne mellem en venstrefløj, der
straks ønskede en fri forfatning, et juste-milieu, hvis politiske ønsker fore
løbig var imødekommet, men en grupe, der bestod af ældre liberale og
som på længere sigt så en konstitution for sig, men de var realistiske nok
til at indse, at intet ville blive ændret, så længe Frederik 6. regerede. I
1839/40 slog de sig sammen med venstrefløjen og krævede at den nye tronbestiger kong Christian 8. en fri forfatning. Enkelte af de moderate libera
le, som David, gled sammen med Ussing længere mod højre. Endelig var
der en gruppe regeringsvenlige støtter, de servile, som Fædrelandet kaldte
dem. Sig selv kaldte de i deres organ Heibergs blad »Kjøbenhavns flyven
de Post«, hvis hoveddebattør var Sorølektoren P. Hjort for contra-oppositionelle46.
Publicisterne havde en tradition at støtte sig til, nemlig den videnskabe
lige og litterære debat og kritik, der som i det politiske liv også havde
skabt partier. Den debat, der blev ført i Guldalderens glansperiode kunne
nemt overføres til det politiske liv. Den stil, som kendetegnede den litte
rære debat, den tunge akademiske stil, karakteriserede også den politiske
debat. Det var længe før Hørup og Cavling.
Fra midten af 1830erne begyndte det at svirre i luften med politiske eti45. Maanedsskrift for Litteratur, Bd. 12, Kbh. 1834, ss. 289-360.
46. Venstrefløjen kaldes af Johs. Hage for »Oppositionspartiet«. Fædrelandet 4.3. 1836.
A. S. Ørsted kaldet fløjen »Bevægelsespartiet«, citeret efter M. Rubin, anf. arb. s. 544.
Det liberale centrum, der bestod fortrinsvis af den ældre generation af liberale, født før
år 1800, kaldte Hage og Lehmann for »juste-milieu«. Se Fædrelandet 7.2. 1836. Kjøben
havns flyvende Post kalder denne politiske gruppering for »de fornuftige Liberale«. Kjø
benhavns flyvende Post d. 16.2. 1836. Ørsted kalder dem for »liberal-konservative«.
A. S. Ørsted, Af mit Livs og min Tids Historie, Bd. 1., Kbh. 1851, s. 111. Betegnelsen
»conservativ« dukker første gang op i den liberale presse i midten af 1830erne. Skældsordet »de servile« bruges synonymt med »de conservative«. Betegnelse »contra-oppositionel« stammer fra J. L. Heibergs blad Kjøbenhavns flyvende Post 3.2. 1836.
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ketter og partibetegnelser som Blinde Oppositionsmænd, Det moderate
Partie, Det unge Danmark, Det constitutionelle Partie, Den egentlige Li
beralisme, Den ægte og rene Liberalisme, Det liberale Partie, De Ultraliberale, De forstandigste Liberale, Skraalerne, Reformerne, Conservati
ve, Bevægelsespartiet, Liberalismen, Illiberal, En erklæret Reformer, Li
ber alerne, Torys, Radicalerne, En ægte Radical og Radicale Frihedsmænd47. Skillelinjen mellem de politiske fløje blev skarpere i løbet af
1830ernes politisering, som er så glimrende skildret af Hertz i hans nøgle
roman »Stemninger og Tilstande« fra 1839, af de liberale straks omdøbt til
forstemninger og stilstande48. For en Lehmann og en Hage gik den politi
ske udvikling for langsomt. Specielt Lehmann sukker som politisk medar
bejder i Kjøbenhavnsposten over hvor trælst det politiske liv var. Det som
især ud over forfatningsspørgsmålet optog de liberale i 1830erne var
ytringsfrihedsspørgsmålet, finanserne og bondesagen, sidstnævnte for al
vor fra Stavnsbåndsjubilæet i 1838.
De liberale ville ikke lave en social revolution, men en politisk. Deres
åndsfrænder sad i administrationen og de havde de samme sociale interes
ser. De var de begavede, de oplyste og de formuende, der skulle have den
politiske magt i stat og samfund.
De liberale betyndte med at organisere sig ved hjælp af presseforeta
gender, men i 1834 valgte de at koordinere deres politiske aktivitet i håb
om at sikre intelligensen og det dannede borgerskab indflydelse på valge
ne til stænderforsamlingerne. Som jeg har beskrevet ville man undgå »et
hvert Skin af Partiesag«. Men reelt var der tale om en liberal, borgerlig
akademisk politisk organisering vendt mod den store klasse af vælgere,
det jævne københavnske borgerskab. Jeg tror, at erfaringen med koordi
neringen og organiseringen gav de liberale den erfaring, at de trods deres
principielle modstand mod partilignende organisering, havde noget at
hente politisk ved at skabe en form for ad hoc -organisering, når de følte

47. Danske politiske Breve, Bd. 1., nr. 47.51, 191, 61 a, 84, 85, 108, 117, 129, 146, 163, 150,
158, 177, 199, 202, 204 b, 206, 209.
48. »Den tid er forbi, skrev i 1840 en skarpsinding iagttager hr. »X« i Berlingske Tidende,
da vort statssamfund bestod uden mærkelig adskilte partier. Enhver maa gøre sig sit for
hold til disse partier klart. »P. Jensen, Presse, penge og politik 1839-1848, Kbh. 1971, s.
16. Fra konservativ side, navnlig den skønlitterære institution, rejstes kritik mod udvik
lingen i samfundet. Heiberg opfatter publikum og offentligheden som an atomiseret
masse, hvor de substantielle interesser opløses i partikulære. Se J. L. Heiberg, Prosaiske
Skrifter, Bd. 6, Kbh. 1861, s. 263-283. Heibergs indlæg mod den politiske splittelse af
samfundet er trykt første gang i Intelligentsblade 1842, nr. 6. Jfr. K. H. Ilting, The Struc
ture of Hegel’s Philosophy of Right. Z. A. Pelczynski, (ed.), Hegel’s Political Philosop
hy, 1971, s. 100 ff.
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sig truet, som tilfældet var under valgkampen og under ytringsfrihedskam
pagnen. Men en egentlig partidannelse ville de fleste liberale ikke gå med
til.
1 1844 udkastede Lehmann planer om et egentligt nationalliberalt parti,
men hans planer stødte på modstand blandt hans politiske meningsfæl
ler49.
I Fædrelandet for 4.3. 1836 taler redaktøren J. Hage om »det liberale
Parties Meninger og Handlinger«. Ordet parti må selvfølgelig ikke forstås
i moderne politologisk betydning, men udtalelsen parti tolker jeg som ud
tryk for den liberale koordinering med Ussing som frontfigur, som fandt
sted i Roskilde stænderforsamling bl.a. omkring så centrale emner som of
fentlighed, ytringsfrihed, finanspolitik og krav om ophævelse af sociale
privilegier eller modsvarende særpligter, ønsket om at fremme overgan
gen til selveje fra fæste og støtte til hoveriets afvikling, samt ønsket om
kommunalt selvstyre.
Egentlig partidannelse hører en senere tid til50, og først i sidste del af
1800-tallet dannedes egentlige partier nemlig Venstre, Højre og Socialde
mokratiet. Men som min afhandling har vist havde de liberale allerede i
midten af 1830erne, længe før 1840ernes storstilede sammenkomster på
Skamlingsbanken og de massive underskriftindsamlinger til Christian 8.
en form for organisation. Den fremstilling, som Skovgaard-Petersen og
Claus Bjørn har givet af de liberale i 1830erne i deres bidrag til Danmarks
historie, henholdsvis i 1985 og 1990, må efter det ovenstående modifice
res. De liberale var ikke kun »miljøer« men en politisk gruppering som i et
vist omfang var i stand til at mobilisere sine meningsfæller.

49. Danske politiske Breve, Bd. 2., nr. 618, 619, 620.
50. J.B. Sass, Nationalliberale partipolitiske organisationer. Martsforeningen og Den dan
ske Folkeforenings opbygning og virke 1864-1866. Historisk Tidsskrift, bd. 75, Kbh.
1975ss. 273-320.

Under det kolde styrtebad
Et studie i Det konservative Folkepartis
erhvervspolitik under ministeriet Madsen-Mygdal
1926-291
Af Bo Beier Thorup
Med udgangspunkt i en redegørelse for den politiske krise i somme
ren 1927 mellem Venstre og de konservative søger cand.mag. Bo
Beier Thorup at redegøre for de erhvervspolitiske brydninger, der
var i det borgerlige samarbejde 1926-29. Endvidere redegøres for
hvordan Socialdemokratiet forsøgte at udnytte blottelsen i det bor
gerlige samarbejde. Endelig beskrives det stormfulde opgør hos de
konservative som følge af indre splittelse omkring erhvervspolitik
ken. Dette munder ud i en vurdering af Christmas Møllers vej til
magten i Det konservative Folkeparti i slutningen af 20’erne.

Indledning
Den 21. marts 1929 blev ministeriet Madsen-Mygdal væltet ved finanslovs
afstemningen, da Venstre-regeringens støtteparti, Det konservative Fol
keparti (D.k.F.) sammen med de radikale undlod at stemme, medens So
cialdemokratiet stemte imod. Denne dato blev en politisk ligtorn i forhol
det mellem de to borgerlige partier i de følgende år. Men samtidig blev det
en mærkedag i parlamentarisk historie, fordi de konservative beviste de
res selvstændighed i forhold til Venstre, og fordi den nybagte konservative
gruppeformand, Christmas Møller, vandt sine sporer ved at anføre bruddet i det såkaldte »borgerlige samarbejde« mellem Venstre og de konser
vative.
Finanslovsnægtelsen i 1929 har naturligt nok nydt stor opmærksomhed
fra faghistorisk side2, da den er et illustrativt eksempel på de konservati1. En særlig tak skal rettes til Det kongelige Biblioteks Håndskriftsafdeling samt til davæ
rende overbibliotekar, dr.phil. Svend Gissel for adgang til Pürschels arkiv som alminde
ligvis er utilgængeligt. Uden adgang hertil var denne afhandling næppe blevet en realitet.
2. Se fx Poul Jensen: Parlamentarismen er en letbenet dame i Festskrift til Povl Bagge
(1972) pp. 129-155 og Erik Rasmussens replik i Forholdet mellem statskundskab og in
denrigspolitisk historie i Det danske historikermøde 1973 (1975). Knud Larsen har end
videre beskrevet situationen for nylig i Da en partileder fandt et parti pp. 17-20 i Carl
Otto Brix (red.): Balance og samarbejde (1989). Den endelige og formentlige afslutten-
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ves rolle som »under-dog« i årene 1926-29 under Venstre-regeringen Madsen-Mygdal. Men samtidig har denne fokusering på begivenhederne i 1929
tilvejebragt en asymmetri i skildringerne af det borgerlige samarbejde un
der Madsen-Mygdal. Der findes endnu ingen dybtgående beskrivelse af
årene inden bruddet i 1929.
Bruddet i 1929 fandt sted som en naturlig reaktion på Venstres og især
Madsen-Mygdals manglende vilje til at respektere de konservative som en
ligeværdig politisk partner, uagtet at Venstre-regeringens liv afhang af de
konservatives støtte. At Madsen-Mygdal kunne tage sig denne frihed
skyldtes ikke mindst en tro på, at de konservative ville vige bort fra en
konfrontation selv i spørgsmål, der var afgørende for partiet. Denne lære
havde Madsen-Mygdal draget i foråret og sommeren 1927, hvor det havde
ligget i luften, at de konservative ville indgå en opsigtsvækkende toldalli
ance med Socialdemokratiet, men hvor udfaldet i stedet var blevet et yd
mygende fald for et konservativt toldforslag, da alle tingets øvrige partier
stemte imod ved tredie behandlingen.
For samtidige politiske iagttagere må en sådan sensationel alliance mel
lem arbejdsgivernes parti og arbejdernes parti have set ud som et politisk
fata morgana. Alligevel afspejler begivenhederne i 1927 det interessesam
menfald, konservative og socialdemokrater havde som bypartier overfor
især Venstre men også de radikale, der fremstod som landbo-partier. Kri
sen i 1927 fik betydning for den underlegne rolle de konservative siden
indtog overfor Venstre indtil 1929. Den fik tillige følger for den hurtige
karriere Christmas Møller opnåede indenfor partiets rækker i de følgende
år.
I det følgende skal krisen i 1927 analyseres med henblik på at vise de
konservatives stilling i forhold til Venstre og regeringen Madsen-Mygdal i
foråret og sommeren 1927. Herunder søges der kastet lys over hvilke
grupperinger, der søgte at fremme et toldforlig med Socialdemokratiet, og
hvilke grupperinger, der søgte at hæmme et sådant. Derefter vil det blive
undersøgt, på hvilken måde Christmas Møller udnyttede situationen i
1927 til året efter at bane sig vejen til gruppeformandsposten, og hvorle
des dette havde konsekvenser for den rolle de konservative spillede under
ministeriet Madsen-Mygdal.

de fortolkning kan snart ventes i Historisk Tidsskrift: »Finanslovskrisen d. 21. marts
1929 - en politologisk-historisk analyse.« af mag.art. et cand.mag. Kai Mohr Petersen,
stipendiat ved Institut for Statskundskab, Kbh. Univ.
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Statsminister Thomas Madsen-Mygdals tilsagn til de
konservative
Valgkampen før valget 2. december 1926 havde stået i erhvervspolitikkens
og nedskæringernes tegn. P.g.a. en stærkt stigende kronekurs, der var ved
at gå i pari, forringedes konkurrenceevnen betydeligt med alvorlige følger
for erhvervslivet. Arbejdsløsheden steg fra 10,7 % i 1924 til 22,5 % i
19273. Samtidig var der som følge af kronestigningen sket en deflativ virk
ning på priserne, men lønninger og skatter var ikke fulgt så hurtigt med
priserne ned. Efterhånden stod det politikere og ledende økonomer klart,
at skulle man opretholde en pariført krone, var man nødt til at nedskære
både de offentlige ydelser og lønninger. De borgerlige partier Venstre,
konservative og de radikale mente, at nedskæringer var en nødvendighed,
men samtidig ville de konservative - som det eneste parti - afbøde er
hvervskrisen ved at kræve toldbeskyttelse for de nødstedte erhverv. Da de
radikale og Venstre stod hårdt på frihandelstanken, medførte dette et me
get anspændt forhold mellem konservative og radikale/Venstre på det er
hvervspolitiske område.
Med sin stærke betoning af erhvervspolitikken lykkedes det de konser
vative at vinde deres største valgsejr, idet de fik 20,6% af stemmerne,
hvilket først blev overgået af partiet ved valget i 1943. Mandatmæssigt be
løb gevinsten sig dog kun til 2 mandater, fra 28 til 30. Fordelingen af folketingets øvrige 149 mandater var i øvrigt 53 for Socialdemokratiet (en tilba
gegang på 2), 16 for de radikale (en tilbagegang på 4), 46 for Venstre (en
gevinst på 2, trods kun 0,1 % fremgang i antallet af stemmer). Herudover
var det lykkedes Retsforbundet at få indvalgt 2 mandater for første gang i
partiets historie, endelig repræsenteredes Slesvigsk Parti af et enligt man
dat.
Hovedresultatet af valget blev dog, at der ikke kunne dannes regering
uden om Venstre. Efter en række nytteløse forhandlinger om dannelse af
en samlingsregering, dannedes en mindretalsregering under ledelse af
Madsen-Mygdal. Til trods for den konservative valgsejr henvendte Ven
stre sig først til de radikale og forespurgte om mulighederne for arbejdsro
for en kommende Venstreregering, hvilket Venstre fik tilsagn om. Først
derefter henvendte man sig til de konservative i samme ærinde og med
samme resultat. Dette var en åbenbar desavouering af de konservative,
som havde gjort sig forhåbninger om en gentagelse af samarbejdet fra
3. Sv. Aage Hansen: Økonomisk vækst i Danmark (1977) vol. 2 p. 30.
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1920-24. Bl.a. havde den konservative hovedstadspresse i de første dage
efter valget ment, at Venstre måtte tale sig til rette med de konservative
før dannelsen af et Venstre-ministerium4.
Venstres fremgangsmåde i forbindelse med regeringsdannelsen bevir
kede, at de konservative følte sig tvunget til at bekendtgøre deres frie stil
ling til regeringen. I de konservatives efterfølgende udtalelse betonede
man derfor klart, at de konservative ville forbeholde sig ret til at tage selv
stændige initiativer på det erhvervspolitiske område5.
Regeringens program, der offentliggjordes den 17. dec. 1926 af Mad
sen-Mygdal, indeholdt ingen løfter om told eller lignende foranstaltninger
ved siden af regeringens hovedpunkt, nedskæringer i den offentlige sek
tor. Under debatten om regeringens programerklæring den 11. januar
1927 gjorde de konservatives formand for folketingsgruppen og politiske
ordfører, Victor Piirschel, derfor opmærksom på, at hvis regeringen ikke
tog initiativ til at lette forholdene for erhvervslivet, ville de konservative
gøre det. Han understregede, at hvis der blev opnået en forståelse om ak
tiv erhvervspolitik mellem regeringen og de konservative ville den »...
med ét slag give dette ting et på en lang række områder virkeligt handle
dygtigt flertal.« Ovenpå denne trussel kommenterede Madsen-Mygdal, at
han tvivlede på toldforanstaltninger, men derpå udtalte han: »Jeg kan sige
til Det konservative Folkeparti, til dets ordfører og til partiet, at en for
domsfri prøve, en fordomsfri undersøgelse er vi fra Venstres side ikke
bange for«6. Statsministerens udtalelse gav således kun løfte om en uvildig
undersøgelse af eventuelle betrængte brancher, hvorefter der kunne fore
ligge mulighed for, at regeringen ville iværksætte beskyttelse.
Madsen-Mygdals »tilsagn« opfattedes umiddelbart af de konservative
som tilfredsstillende, især da det kunne anses for en indrømmelse fra den
stærkt frihandelsvenlige statsminister. Et ad hoc-udvalg nedsattes derfor
den 26. jan. 1927 af handelsminister Slebsager med det formål at granske
tekstilindustriens vilkår. Når udvalget havde færdiggjort sin undersøgelse
af tekstilindustrien og fremlagt den for regeringen, skulle det påbegynde
en undersøgelse af de øvrige hårdt ramte brancher. Allerede i februar
1927 havde handelsministeriet da også fået snesevis af ansøgninger fra for
skellige brancher, som ønskede en undersøgelse af deres vilkår. Det siger
4. Nationaltidende (aften) 4. dec. 1926, ibid. 7. dec. 1926. Svaret kan findes i J. Hatting:
D.k.F.s historie vol. 1 (1965).
5. Det konservative svar blev forelagt d. 10. dec. 1926. Svaret kan findes i J. Hatting:
D.k.F.s historie vol. 1 (1965).
6. Pürschels udtalelser i Rigsdagstidende 1926-27 Folketingets Forhandlinger (FF) sp.
1727; Madsen-Mygdals udtalelse ibid. sp. 1746-47.
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sig selv, at da der kun var ét og samme udvalg til at behandle hver bran
ches vilkår, ville det blive en uhyre tidskrævende proces at færdigbehandle
samtlige industriers forhold. Det ville altså kunne tage lang tid, før rege
ringen havde et materiale for hver enkelt branche, så den kunne vurdere,
om den ville imødekomme de konservative kriseværnskrav. Det lykkedes
i øvrigt kun udvalget at behandle én branche, nemlig tekstilindustrien,
hvilket alene varede 5 måneder7.
For at ledsage regeringens kulegravning af tekstilindustriens vilkår med
handling tog de konservative initiativ til at mødes med Industrirådet alle
rede fra januar måned for på denne måde at forcere ministeriet til at frem
komme med et positivt resultat til gavn for branchen. Karakteristisk nok
var det de konservative, der tog initiativet til sammenkomsterne mellem
partiet og Industrirådet, idet Industrirådets ledelse, direktør Chr. Overgaard og direktør Gustav Hartz, var af den overbevisning, at nedskærin
gerne skulle gennemføres, før krise værnet kom på tale. Kontakten bibe
holdtes løbende mellem partiet og rådet via rådets sekretær, Povl Drachmann, der tillige var de konservatives erhvervspolitiske ordfører8.
Medens nedskæringsforslagene blev fremsat og kom til behandling fra
den 17. februar 1927 og indtil marts 1927, forsøgte de konservative at
overbevise Industrirådet om, at det var nødvendigt at medvirke til frem
sættelse af selvstændige konservative toldforslag for at få regeringen til at
sætte tempoet op. Det lykkedes, og den 18. marts 1927 kunne Pürschel
derfor fremsætte et generelt forslag, der var rettet mod dumping af varer
samt to specifikke forslag, der gjaldt krise værn for henholdsvis cigarer og
skotøj. De to sidste forslag mindede i opbygning om det kriseværn, der
havde eksisteret i 1923, og som venstre-regeringen Neergaard i sin tid hav
de implementeret. A.h.t. regeringens undersøgelse af tekstilindustrien
undlod man at fremdrage også et kriseværnsforslag gældende tekstilindu
strien. Dette holdt de konservative i baghånden, for det tilfælde, at rege
ringen skulle undlade kriseværn for denne branche.
Ved førstebehandlingen af de konservative forslag blev det besluttet at
lade dem gå i udvalg, selv om det fremgik klart fra handelsminister Slebsagers side, at forslagene var uacceptable i den form, de forelå. Dette fik
Pürschel til at replicere: »Hvorfor vil denne regering ikke udfolde de sam
me kræfter, som den viste sig i besiddelse af i efteråret 1922 og i foråret

7. Udvalget bestod af dr.jur. Holger Federspiel, direktør G. E. Hartz fra Industrirådet
samt MF Otto Himmelstrup (V).
8. Konservative rigsdagsgruppes protokol 20. jan. 1927 kl. 11.30, D.k.F.s arkiv, RA; Pürschels dagbogsnotits 21. marts 1927.
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1923«9? Men regeringen var ikke udsat for det samme pres som fire år tid
ligere, da den daværende Venstre-regering Neergaard var blevet intimide
ret som følge af Landmandsbankens krak. Den daværende landbrugsmini
ster Madsen-Mygdal havde stærkt modsat sig regeringens importregule
ring i 1922 og kriseværn i foråret 1923, men i mellemtiden var den ultraliberale Madsen-Mygdal avanceret fra landbrugsminister til statsminister.
Ved førstebehandlingen af de konservative toldforslag d. 8. april 1927
skulle et interessant intermezzo udspille sig. En socialdemokratisk fo
respørgsel til regeringen fandt netop sted som følge af den store arbejds
løshed, og fordi regeringen havde besluttet fra samme dato at ophæve den
extraordinære understøttelse. Det var fra socialdemokratisk side hensig
ten at kommet yderligtgående venstrefløjskredse i forkøbet10. Men et an
det væsentligt - om end underordnet motiv - var at uddybe brechen i det
borgerlige samarbejde. Den socialdemokratiske forespørgsel drejede sig
om, hvad regeringen egentlig agtede at foretage sig over for erhvervskri
sen og arbejdsløsheden. Sluttelig stillede Stauning en dagsorden, der op
fordrede regeringen til at afbøde krisen i erhvervslivet ved ufortøvet at
fremsætte forslag om positive kriseforanstaltninger. Dagsordenen var
selvsagt uacceptabel for regeringen, som anså nedskæringerne som eneste
udvej af krisen. En vedtagelse af dagsordenen ville have medført regerin
gens afgang.
Dagsordenen kunne i sin form og i sit indhold kun være et frieri fra
Stauning til de konservative uagtet, at fortolkningen tillod brede mulighe
der. Pürschel erkendte også i en dagbogsoptegnelse, at de konservative
sagtens kunne have stemt for dagsordenen. I stedet nedstemtes dagsorde
nen med alle partiers stemmer på nær Socialdemokratiets 11.
De konservative havde udnyttet den uventede mulighed for socialde
mokratisk side til at presse regeringen under debatten for tilkendegivelser
i erhvervsspørgsmålet, da det havde været antydet, at de konservative el
lers ville fremsætte en selvstændig dagsorden. Madsen-Mygdal måtte der
for forstærke sit forbeholdne løfte af 12. januar 1927 til de konservative,
idet han understregede, at hvis der var enkelte erhverv, der var udsat for
ekstraordinære vanskeligheder og som følge deraf »... med gode argumen
ter kan vise os, at det er forsvarligt i denne ekstraordinære situation at
9. FF sp. 3606.
10. Socialdemokratiske gruppe- og bestyrelsesprotokol 31. marts 1927 kl. 16.00, selv Pür
schel fik at vide før forespørgselen af Laust Rasmussen (S), at den socialdemokratiske
forespørgsel »foretog de a.h.t. deres (Socialdemokraternes) arbejdsløse« (Pürschels dag
bogsnotits 23. april 1927.
11. Pürschels dagbogsnotits 23. april 1927.
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bruge ekstraordinære midler, skal vort partiprogram ikke hindre os deri,
men vi forlanger også, at det virkelig kan bevises ...«12 skønt MadsenMygdal ikke eksplicit nævnte foranstaltninger som told eler import-regu
lering var både den konservative gruppe og Piirschel tilfreds med MadsenMygdals tydeliggørelse af sit »tilsagn«. Også P. Munch mente, at statsmi
nisterens bemærkning havde været en forstærket gentagelse af det oprin
delige »tilsagn«13.
Madsen-Mygdals løfte om at lægge partireligionen til side og yde de
nødtrængende industrier en håndsrækning blev de næste dage opfattet
som en konservativ sejr14. Set fra en konservativ synsvinkel har MadsenMygdals tilsagn formentlig været ensbetydende med et løfte om kriseværn
for de hårdest ramte brancher. Tekstilindustriens o.l. industriers særlige
udsathed har man opfattet som en uomtvistelig kendsgerning.

Regeringen afslår kriseværn
Madsen-Mygdals »løfte« blev imidlertid ikke overholdt. Da regeringens
udvalg til undersøgelse af tekstilindustrien havde forelagt sin beretning for
regeringen, indkaldte regeringen tekstilfabrikanter og tekstilarbejdere til
møde d. 28. maj 1927. Regeringen krævede, at lønningerne nedsattes med
ca. 10-20 %, at branchen blev mere koncentreret, og at dividenderne ned
sattes. Hvis disse krav blev efterkommet, var det muligt, at regeringen vil
le foretage hjælpeforanstaltninger i form af statsgarantier for lån. Disse
krav kunne hverken fabrikanterne eller fagforeningerne acceptere, og slet
ikke når regeringen hverken var sindet at afgive bindende løfter, eller når
forslaget slet ikke indeholdt garantier om protektionistiske foranstaltnin
ger15.
Da tekstilindustrien var uvillig til at acceptere regeringens krav, afviste
regeringen at hjælpe tekstilindustrien. På et møde d. 10. juni 1927 med
delte regeringen det konservative forhandlingsudvalg, der var nedsat i for
bindelse med nedskæringerne, sin beslutning. Mødet blev stormfuldt, da
de konservative følte, at de var blevet ført bag lyset af Madsen-Mygdals
udtalelser, og især Piirschel havde svært ved at styre sit temperament16.
12.
13.
14.
15.
16.

FF sp. 4471.
Ibid. sp. 4483 og kons. rigsdagsgruppes protokol 6. april 1927 kl. 11.00.
Se fx Berlingske Tidende (morgen) 9. april 1927; Nationaltidende (aften) 9. april 1927.
Textilarbejderen nr. 4-5 april/maj 1927; Nationatidende (morgen) 12. juni 1927.
Pürschels samtidige mødeoptegnelse 10. juni 1927 og Pürschels dagbogsnotits 13. juni
1927.
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Den konservative harme var fuldt forståelig, for regeringens behandling af
tekstilindustrien måtte anses som en prøveklud på, hvad den agtede at gø
re i erhvervspolitisk henseende, også når det gjaldt andre betrængte indu
strier.
Vreden over regeringens behandling af de konservative komplicerede i
juni-dagene forholdet mellem de to partier, men samtidig slog afvisningen
revner i de konservatives enighed. Hvor den konservative gruppe i løbet
af foråret 1927 havde bakket forslagene op, var en nagende tvivl ved at slå
ned blandt gruppens medlemmer. Den gammeldags-indstillede prop
rietær-fløj, bestående af Fibiger, Rasmussen-Byskov, Piper m.fl. havde
aldrig været indstillet på at føre en kollisionskurs med Venstre i erhvervs
politikken, så meget mindre som proprietær-fløjen i partiet havde fælles
interesser med Venstre i ikke at skade landbrugseksporten. Så længe rege
ringen havde vist interesse i muligvis at hjælpe de hårdest ramte indu
strier, så længe rummede det ingen farer med lidt teatertorden i toldspørg
smålet. Men når regeringen ikke var villig til at yde støtte for industrien,
måtte man hellere tage told-forestillingen af plakaten. Den overvejende
del af gruppen, især fremtrædende medlemmer af folketingsgruppen, an
ført af Pürschel, Drachmann, Sven og Korsgaard mente dog stadig, at der
var behov for at vise flaget i denne sag, især da den lå bag partiets store
fremgang ved valget i 1926.
Brydningerne var ved at opstå, da Pürschel d. 15. juni foreslog at frem
sætte et selvstændigt told-forslag på den af regeringen afviste tekstilindu
stris vegne. Af de 27 tilstedeværende medlemmer modsatte 4 sig forslaget
medens 2 undlod at stemme17. Endnu udgjorde modstanderne mod told
politikken et mindretal. D. 17. juni fremsatte Pürschel derfor tekstilforsla
get i folketinget, hvorefter det sendtes i det samme udvalg, som de øvrige
konservative toldforslag. Dette udvalg benævntes nu almindeligvis som
»dumping-udvalget« og var kendt i dagspressen for talrige lækager og for
Pürschels meget fyrige formandsskab18.

17. Kons. rigsdagsgruppes protokol 15. juni 1927 kl. 14.00.
18. Bertel Dahlgaard har i sine erindringer selv givet udtryk for, at »Forhandlingerne i det
nedsatte toldudvalg hører til de mest bevægede og komplicerede jeg har deltaget i.« Ber
tel Dahlgaard: Kamp og samarbejde (1964) p. 38.
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Socialdemokratisk krisevæm?
I de selvsamme timer som Pürschel fik overtalt gruppen til at fremsætte
toldforslaget på tekstilindustriens vegne, skete en politisk kovending i
Vejle, som nok flere konservative gerne ville have været bekendt med. I
Vejle afholdt Socialdemokratiet partikongres, hvor et nyt partiprogram
vedtoges. I partiprogrammet åbnedes der mulighed for, at Socialdemo
kratiet ville kunne anvende told. Ordet told havde været et tabu-ord i so
cialdemokratiske kredse og fik den eufemistiske betegnelse »importafgif
ter«, men meningen var klar nok: De konservative stod nu ikke alene med
et program, der fordrede told. Folketingets største parti, Socialdemokra
tiet, kunne - såfremt der blev taget hensyn til forbrugernes omkostninger
ved øget told - også støtte told. Tilsammen havde de konservative og So
cialdemokratiet nu et flertal i folketinget, dog ikke i landstinget.
Det havde altid ulmet under overfladen i Socialdemokratiet, at krise
told kunne komme på tale i strenge tider. En af årsagerne til, at regerin
gen Stauning havde været så trængt i efteråret 1926, var, at i løbet af som
meren 1926 begyndte krav om told at indløbe ikke alene fra arbejdsgiver
organisationer men også fra fagforbund, der støttede arbejdsgivernes hen
stillinger. Stauning havde dengang overhørt kravet af hensyn til Det radi
kale Venstre og den frihandelsvenlige gruppe inden for partiet, der for
mentlig lededes af C. V. Bramsnæs19.
Da Socialdemokratiet kom i opposition efter valget i dec. 1926, var par
tiet ikke længere hæmmet i parlamentarisk forstand. Bruddet med de radi
kale og den voldsomme arbejdsløshed i vintermånederne 1926-27 anime
rede stemningen i partiet for told af en eller anden slags. Stauning afholdt
sig dog fra offentligt at give udtryk herfor før kongressen i juni 1927.
Staunings nye protektionistiske linie tog brodden af flere af fagforbun
denes kritik af Socialdemokratiets manglende initiativ. Dansk Skotøjsar
bejderforbund havde d. 24. maj 1927 støttet de konservative toldforslag20,
men efter at socialdemokraterne fremsatte deres eget toldforslag kunne
fagforbundene fuldt ud bakke op bag partiets egne.
D. 24. juni 1927 fremsatte Socialdemokratiet sit eget forslag, for at føl
ge resolutionen fra kongressen 15. juni op. Hermed tilkendegaves det, at
et flertal i folketinget udenom regeringen støttede told af en eller anden
19. Københavnske Skotøjsfabrikanter og Dansk Skotøjsarbejderforbund havde rettet en
fælles henvendelse til ministeriet Stauning d. 23. juni 1926 om kriseværn, d. 28. sept.
1926 henvendte Dansk Textilarbejderforbund og Textilfabrikantforeningen sig også til
Stauning med ønske om krisetold.; C. V. Bramsnæs Erindringer (1965) p. 135ff.
20. RT tillæg A bilag XVIII sp. 3245-48 til betænkn. om kons. skotøjsforslag.
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art. Det socialdemokratiske forslag fremsattes som ændringsforslag til det
konservative forslag. Det socialdemokratiske forslag faldt som en bombe
for både de konservative og Venstre. Ingen havde anet konsekvenserne af
den resolution, Stauning med et snuptag havde fået vedtaget på partiets
landsmøde.

Konservative brydninger
Rygterne om, at Socialdemokratiet som en anden »dark horse« fra sidelin
jen var ved at blande sig i begivenhederne fik den konservative partiledel
se først nys om en uge efter kongressen, d. 23. juni 1927. Denne nye parla
mentariske situation kom til at medføre et definitivt brud mellem Christ
mas Møller og Piirschel. Christmas Møller var tydeligt bekymret over
Pürschels stærkt erhvervspolitiske linje. Christmas Møller mente, at det
var en fejltagelse, at man havde lagt så stor vægt på erhvervspolitikken, i
stedet mente han, at valgfremgangen i 1926 skyldtes vælgernes tro på Det
konservative Folkeparti som det sparsommelige parti (altså at nedskæ
ringspolitikken var vigtigst)21.
Hvis man skal sætte dato på udløsningen af skismaet mellem landbo
fløjen22 og toldfløjen i partiet, repræsenteret af henholdsvis Christmas
Møller og Victor Pürschel, så er 23. juni 1927 en belejlig dato, og katalysa
toren var rygtet om, at et socialdemokratisk toldforslag var på vej. Fra nu
af ville Christmas Møller så vidt muligt modarbejde Pürschel af frygt for et
konservativt-socialdemokratisk samarbejde.
Trods uenigheden ønskede de konservative at udnytte den nye situation
taktisk ved at presse regeringen til at bøje sig for de konservative ønsker
om told. Dette blev på møder de kommende dage pure afvist af regerin
gen, der ikke var sindet at vige en millimeter fra sin oprindelige beslutning
om ikke at hjælpe tekstilindustrien.
En af årsagerne til, at regeringen kunne tillade sig denne stejlhed, var,
at man var bekendt med de divergerende holdninger inden for den kon-

21. Pürschels dagbogsnotits 27. juni 1927.
22. Der anvendes her betegnelsen »landbofløjen« som den frihandelsvenlige fløj i partiet,
da det var den, som fremfor alt gik imod partiets erhvervspolitik i 1927. Begrebet land
bofløjen rummer i denne artikel derfor også enkelte konservative partifæller, der vel var
»byfolk«, men grundet deres tilknytning til Grosserer-societetet m.m. støttede de også
frihandel. Det var dog et karakteristika i 1927, at folketingsgruppens grosser-fløj, Aksel
B. Lange og frem for alt Halfdan Hendriksen, faktisk støttede krisetold. (Christmas
Møller i brev til Gertrud C. M. 4. juli 1927, pk. 72 i C. M.s arkiv, Rigsarkivet).
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servative gruppe. De førende konservative dagblade, Nationaltidende og
Berlingske Tidende, førte vidt modstridende synspunkter i erhvervs
spørgsmålet. Nationaltidende begyndte fra midten af juni 1927 at bakke
Christmas Møllers moderate linje op, selv om Pürschel formentlig endnu
havde flertal i gruppen. Årsagen var, at Pürschel havde opsagt samarbej
det med bladets politiske redaktør Tang, da denne havde angrebet Povl
Drachmann. Pürschel havde anmodet gruppen om at undgå Tang, men i
stedet begyndte Christmas Møller at benytte denne som forbindelsesled23.
Det andet store konservative hovedstadsblad, Berlingske Tidende, hav
de voldt partiet endnu større vanskeligheder siden valget i 1926. Anders
Vigen førte i bladets lederspalter en hårdhændet kritik af de konservatives
villighed til nedskæring af tjenestemandslønninger. Det var selvklart, at
Berlingske Tidendes angreb på partiets nedskæringspolitik, var et alvor
ligt problem på grund af partiets store gruppe af vælgere blandt embedsmænd. Til sidst bekendtgjorde Pürschel i en meget omtalt artikel i Be
rlingske Tidende under overskriften »Balla ca lajifik« (spansk/marokkansk iflg. Pürschel, betydende: Tak for mad, men med den egti. betyd
ning: Nu kan det være nok!), at Berlingske Tidende udtalte sig på egne
vegne. Den konservative gruppe ville ikke vedstå sig Berlingske Tidendes
ledere24. Pürschel havde dermed de facto opsagt også et samarbejde med
Berlingske. Under krisen i sommeren 1927 skulle det få ubetalelige følger
for Pürschel. Nationaltidende blev Christmas Møllers og landbofløjens ta
lerør, samtidig med at Berlingske Tidende angreb den konservative told
fløj for ikke at være vidtgående nok i sin toldpolitik. Det var selvfølgelig
en linie, der reelt bakkede Pürschels erhvervspolitik op, men denne var
det ikke muligt for Pürschel at få presset igennem i rigsdagsgruppen. Pür
schel havde p.g.a. sin temperamentsfuldhed dermed afskåret sig fra at ha
ve indflydelse på de to store københavnske partiblade.
Den interne uenighed mellem landbo-fløjen og told-fløjen hos de kon
servative var derfor ingen hemmelighed for regeringen. Til trods herfor
forsøgte Pürschel stadig ved flere personlige møder hos Madsen-Mygdal i
statsministeriet at overtale regeringen til blot at yde en mindste indrøm
melse. Men også disse drøftelser var dømt til at slå fejl25.
De konservative sad således i den ejendommelige situation, at regerin
gen ikke ville rokke sig en tøddel, samtidig med at Socialdemokratiet var
23. Pürschels erindringsmanuskript utilg. 1963/94, Pürschels arkiv, KB.; Konservative rigs
dagsgruppes protokol 29. marts 1927 kl. 11.30; brev til Christmas Møller (C.M.) 10. maj
1933, C.M.s arkiv pk. 8, RA.
24. Berlingske Tidende (morgen) 28. maj 1927; Pürschels dagbogsnotits 14. juni 1927.
25. Pürschels dagbogsnotits 27. juni 1927 og 5. juli 1927.
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villigt til at gå med til told. Store dele af det socialdemokratiske forslag
havde dog intet med told at gøre, men var til gengæld gammelt opkog af
det storstilede socialdemokratiske industristøtte-forslag fra efteråret 1926,
som Stauning var gået til valg på. De konservative medlemmer i det så
kaldte dumping-udvalg, der behandlede kriseværns-forslagene havde der
for også gjort venligt men bestemt opmærksom på, at det kun var de deci
derede told-afsnit i det socialdemokratiske forslag man kunne gå i for
handling om. Og det var vel at mærke de konservative forslag, der skulle
forhandles ud fra.
1. juli 1927 blev den afgørende dato i Pürschels forcering af erhvervspo
litikken. På et konservativt gruppemøde denne dag kom hele spørgsmålet
til afgørende debat. Pürschels villighed til at indgå forlig udenom regerin
gen fik nu selv protektionistiske tilhængere som Drachmann til at få kolde
fødder26. På mødet blev udstukket retningslinjerne for nærmere forhand
linger med Socialdemokratiet, siden regeringen var så utilnærmelig. Mø
det og det forhandlingsoplæg med Socialdemokratiet, der blev vedtaget,
blev et klart nederlag for Pürschel. Det vedtagne forhandlingstilbud var
fremsat af næstformanden i folketingsgruppen, baron Otto Reedtz-Thott.
Ganske vist regnedes Reedtz-Thott almindeligvis som fortaler for det bor
gerlige samarbejde, men samtidig var Reedtz-Thott Pürschels ankermand
i gruppen. At Reedtz-Thotts forhandlingsoplæg ikke var særligt vidtgåen
de betegner, at toldfløjen i partiet var ved at smuldre. Nederlaget var så
meget større for Pürschel, fordi trofaste støtter som Drachmann og nu Re
edtz-Thott faldt fra og dermed medvirkede til at hæmme et erhvervsforlig
uden om regeringen. Pürschels handlekraft stækkedes på denne måde be
tydeligt. Han fik ikke mandat til at føre selvstændige underhåndsforhand
linger med Stauning, hvilket han meget gerne ville have haft. Hovedresul
tatet af mødet d. 1. juli var, at forhandlingerne skulle føres åbenlyst i
dumping-udvalget, og at der kun kunne ændres minimalt på de konserva
tive forslag27.
At Pürschel forsøgte sig med at føre fortrolige forhandlinger med Stau
ning ved vi fra senere kilder. Det er sandsynligvis sket inden d. 1. juli,
hvilket giver en forklaring på det grundlag for videre forhandlinger, der
blev sat op. Pürschel hævdede siden, at der var gode muligheder for at
komme til et forlig med Socialdemokratiet på baggrund af den drøftelse
26. C.M. til Gertrud C.M. 25. juni 1927 pk. 72; Pürschel skriver selv.i sine erindringer: »Jeg
mindes, at selv Drachmann en gang i et partimøde sagde, at jeg havde en tyrkertro på
beskyttelsespolitikken, som end ikke han havde.«
27. Konservative rigsdagsgruppes protokol 1. juli 1927 kl. 12.00; C.M. i brev til Gertrud
C.M. 2. juli 1927.

Under det kolde styrtebad

479

han havde med Stauning28. Selv om det siden blev Pürschels mission over
for partiet at bevise, at Socialdemokratiet og de konservative sagtens kun
ne være kommet til et forlig, så er det formentligt rigtigt, at Stauning og
Pürschel ikke har haft de store vanskeligheder med at komme overens. De
tilhørte begge toldfløjen i deres partier; problemet var, om de kunne få
deres grupper med. Det skulle tilmed vise sig, da forhandlingerne brød
sammen, at det var meget små forskelle, der reelt skilte parterne.
Men der blev ikke nogen kage af den dej. Da Pürschel gav gruppen
meddelelse om forhandlingerne med Stauning - hvilket sandsynligvis kan
have været den afgørende 1. juli - rejste der sig en storm imod ham. Ho
vedkritikken blev fremført af Christmas Møller29, der mente, at Pürschel
skulle have søgt om bemyndigelse af bestyrelsen. Det giver samtidig også
en forklaring på det grundlag for videre forhandlinger, der blev sat op d.
1. juli.
Forhandlingsoplægget af 1. juli 1927 og en udtalelse fra Industrirådet d.
5. juli 1927 skulle sætte en stopper for Pürschels hemmelige forhandlinger
med Stauning og for realitetsforhandlingerne mellem Socialdemokratiet
og de konservative i dumping-udvalget. Industrirådets udtalelse var en
vurdering af det socialdemokratiske importafgift-forslag. Industrirådet
gjorde i udtalelsen opmærksom på, at den syntes, idéen var umiddelbart
tiltalende, men gennemførligheden meget kompliceret, og at det »... måt
te betragtes som sandsynligt at systemet vil bryde sammen i praksis.« Ud
talelsen er ret interessant, da rådets formand, direktør Overgaard - ved en
personlig henvendelse fra Staunings side - havde givet det socialdemokra
tiske forslag det blå stempel før det fremsattes 24. juni 192730. Industrirå
dets udtalelse d. 5. juli var afgørende, idet de konservative med denne ud
talelse i ryggen afviste videre forhandling med Socialdemokratiet overho
vedet. Stauning bebrejdede med god grund Industrirådet dets pludselige
omsving i holdningen til det socialdemokratiske forslag.
Efter sammenbruddet i forhandlingerne mellem de konservative og So28. Pürschel i brev til Jack Westergaard 4. maj 1933; C.M. i brev til Pürschel 7. maj 1933;
Pürschel i brev til C.M. 10. maj 1933. Pürschel skriver endvidere i sit erindringsmanu
skript: »Jeg bad derfor Thorvald Stauning om en fortrolig samtale. Han var noget over
rasket, men erklærede sig villig. Jeg havde som gruppeformand til rådighed et værelse,
som tidligere havde været benyttet af partiets nu afdøde sekretær, M. J. Blicher. Det lå i
mellemetagen lige ved den opgående elevator og lå således meget bekvemt for et hem
meligt rendez-vouz. Nu kom Stauning og vi talte lige ud om tingene. Der var udmærke
de udsigter til en forståelse. Man ønskede visse garantier for arbejderne ved forslagenes
gennemførelse ...«
29. Ovenfor anførte breve i note 28.
30. Bilag XI sp. 3211-18 i RT tillæg B (betænkn). IRs udtalelse.; FF sp. 7521.
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cialdemokratiet i dumpingudvalget, forsøgte de konservative at redde
æren ved atter engang at presse regeringen til en indrømmelse, og tilsyne
ladende må regeringen selv være kommet til det resultat, at en meget lille
indrømmelse måske kunne få den konservative harme til at fortone sig. På
et møde 6. juli 1927 tilbød regeringen derfor at indføre importregulering
for konfektionsvarer samt fremsætte et dumping-forslag31. Regeringens to
tilbud var i konkret indhold så ubetydelige, at de konservative afviste dem
blankt. Når de konservative forhandlere uden videre afviste tilbuddene
uden nærmere overvejelse i gruppen, skyldtes det, at regeringen for det
første slet ikke ville røbe det nærmere indhold af sine tilbud, for det andet
at de konservative på forhånd skulle love at trække deres egne forslag til
bage. Regeringen havde selv været udsat for et stort pres fra Venstres rigs
dagsgruppe, der end ikke var særlig villig til at yde disse mikroskopiske
tilbud til de konservative32.
D. 7. juli 1927 besluttede de konservative på et partimøde kun at sende
partiets skotøjsforslag videre til anden- og trediebehandling. Af de oprin
deligt fire fremsatte kriseværns-forslag fra marts og juni måned skulle stri
den således stå om et enkelt forslag kun gældende skotøjs-branchen, som
tilføjedes nogle mindre ændringer. At det lykkedes at få tilføjet nogle mi
nimale ændringer, der kunne mildne socialdemokraterne, har formentlig
været Pürschels værk. I hvert fald overraskedes Christmas Møller, der tro
ede, at et flertal i gruppen ikke ville gå med til ændringer, som socialde
mokraterne kunne goutere33.
Efter at de konservative havde vedtaget at sende deres skotøjs-forslag
til anden og tredie behandling lå situationen således, at de konservative
havde spillet afgørelsen i hænderne på Stauning. Eftersom de konservati
ve fastholdt deres skotøjs-forslag var det op til den socialdemokratiske
gruppe at beslutte, om man skulle stemme for det konservative forslag.
På et socialdemokratisk partimøde d. 8. juli 1927 vedtog man at støtte
den holdning, partiets medlemmer af dumping-udvalget havde indtaget
over for det konservative skotøjs-forslag, nemlig at man ikke kunne ac
ceptere det. I desperation over udsigten til at der ikke blev enighed om
krisetold mellem Socialdemokratiet og de konservative ringede den ivrige
toldtilhænger Hans Nielsen efter mødet skotøjsfabrikanternes formand,
C. J. Sørensen, op. Hans Nielsen fortalte, at som situationen var, kunne
Socialdemokratiet efter al sandsynlighed ikke stemme for det konservati31. Pürschels samtidige mødeoptegnelse 6. juli 1927.
32. Venstres forhandlingsprotokol 6. juli 1927 kl. 12.00, Venstres arkiv, RA.
33. C.M. i brev til Gertrud C.M. 7. juli 1927; Nationaltidende (morgen) 7. juli 1927.
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ve forslag, med mindre det indeholdt bestemmelser mod uretmæssige
prisforhøjelser. Hans Nielsen spurgte nu, om skofabrikanterne var villi
ge til at underkaste sig en sådan kontrol34. Hans Nielsen fik arrangeret
et møde mellem Stauning og skotøjsfabrikanterne d. 11. juli 1927, og
efter dette møde var fabrikanterne villige til at acceptere en række tilfø
jelser om kontrol til det konservative skotøjsforslag. Stauning kunne
derfor kundgøre over for de konservative medlemmer i dumpingudval
get d. 12. juli, at Københavnske Skotøjsfabrikanters formand var villig
til at gå med til en række yderligere kontrolbestemmelser ud over dem,
der var fastlagt i det konservative forslag. Hvis de konservative kunne
indføje disse i deres ændringsforslag, var det muligt, at det konservative
skotøjsforslag blev »mere acceptabelt« for Socialdemokratiet35. De tilfø
jelser, Stauning ville have indført var små, og da fabrikanterne godt
kunne acceptere dem, besad de konservative en reel chance (eller risi
ko) for at socialdemokraterne stemte for.
Pürschel så hellere end gerne, at de konservative accepterede
Staunings små kontrolbestemmelser. På et partimøde om eftermiddagen
den samme dag overbragte Pürschel og Drachmann derfor Staunings til
bud, men det blev afvist af gruppen36. Sagligt havde Socialdemokratiet
og de konservative været meget tæt på et forlig. Efter d. 12. juli forelå
der således ikke andre muligheder for de konservative og Socialdemok
ratiet end at fremsætte hver sit toldforslag ved anden behandlingen d.
14. juli.

De sidste taktiske overvejelser i Socialdemokratiet og
regeringen
I Socialdemokratiet var det åbenlyst, at hvis der skulle gennemføres et kri
seværn til fordel for industrien, bestod kun den mulighed, at man skulle
trække sit eget forslag tilbage og i stedet stemme for det konservative for
slag.
På et bestyrelsesmøde d. 13. juli 1927 opregnede man de 4 muligheder,
partiet havde: For det første kunne man af saglige grunde godt stemme for
det konservative forslag. For det andet kunne man også stemme for det
34. Dansk Læder- og Skotøjstidende nr. 21 1. august 1927.
35. Berlingske Tidende (aften) 12. juli 1927.
36. Kons. rigsdagsgruppes protokol 12. juli 1927 kl. 14.15.
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konservative forslag med en politisk motivering. For det tredie kunne man
stille regeringen et mistillidsvotum og endelig for det fjerde, kunne man i
stedet lade ordføreren eksaminere regeringen om dens stilling.
Ved det efterfølgende gruppemøde samme dag blev der afgivet 25 stem
mer for det konservative forslag med en politisk motivering. For at undla
de dette og i stedet stille en dagsorden stemte 4037. Formuleringen af dags
ordenen overlodes til Stauning, der behændigt snuppede et uddrag fra den
konservative mindretalsbetænkning om skotøjsforslaget. Med denne tak
tiske finesse var det vel Staunings tanke, at de konservative ville føle sig
forpligtet af deres egen betænknings ordlyd.
Der kan næppe foreligge tvivl om, at Stauning havde håbet, at gruppen
ville stemme for det konservative forslag, så man kunne vælte regeringen
på denne måde. Hans Nielsens henvendelse - angiveligt med Staunings
billigelse - til skofabrikanterne viser de hårdnakkede forsøg, »toldfløjen«
i Socialdemokratiet, Stauning, Hans Nielsen, Borgbjerg m.fl. gjorde for
at gennemføre et toldforlig.
Kalkulen i Socialdemokratiet må nu have gået på, at både det socialde
mokratiske og det konservative forslag ville blive nedstemt ved anden be
handlingen den 14. juli. Når det var blevet klart under den sikkert lange
debat, skulle den socialdemokratiske dagsorden fremsættes, og der ville
da foreligge en hypotetisk mulighed for, at de konservative ville stemme
for den, da de næppe kunne undslå sig, eftersom ordlyden af dagsordenen
var hentet fra deres egen mindretalsbetænkning.
Men der blev også smedet rænker i regeringen og i Venstres folketings
gruppe. På to partimøder henholdsvis d. 12. juli og især d. 14. juli var ef
terhånden en taktisk manøvre blevet udklækket, som efter al sandsynlig
hed Oluf Kragh var ophavsmand til: Venstre skulle undlade at stemme
ved anden behandlingen38. Kalkulen i regeringen gik således på, at de
konservatives forslag ville blive nedstemt af socialdemokratiets og de radi
kales stemmer, medens det socialdemokratiske forslag ville blive vedtaget
med socialdemokraternes egne stemmer. De konservative ville således
være tvunget til ved tredie behandlingen at fremsætte deres eget forslag
som ændringsforslag til socialdemokraternes, som nu var gået hen og ble
vet hovedforslag. Det ville være en stor ydmygelse for de konservative at
skulle lade deres kriseværnsforslag blive degraderet til et ændringsforslag
til et socialdemokratisk forslag. Set i lyset af det pres, de konservative
37. Socialdem. gruppe- og bestyrelsesprotokol 13. juli 1927 kl. 11.30.
38. Venstres forhandlingsprotokol 12. juli 1927 (løst bilag) og 14. juli 1927 (løst bilag bag i
protokollen).
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havde udsat regeringen for gennem hele foråret, kunne ydmygelsen næp
pe blive større.
Regeringens taktiske manøvre skulle vise sig at passe perfekt på det
kommende hændelsesforløb og samtidig skulle den tilføje de konservative
et sådant parlamentarisk prestigetab, at de konservative forblev i en un
derlegen rolle indtil finanslovsafstemningen d. 21. marts 1929.
Men alt det kunne Venstre ikke vide på partimødet d. 14. juli. MadsenMygdal skitserede derfor også, at hvis de konservative fik vedtaget deres
toldforslag måtte konsekvensen blive, at han ikke ville tage ansvaret for at
føre det videre. På partimødet d. 12. juli havde han ment, at »... får vi en
afstemning i folketinget imod os, er det udtryk for dannelsen af et nyt fler
tal, og det må vi tage stilling til, til den tid. Det ville være ret nærliggende
for os at tage et valg, hvis de to partier løb sammen, thi det er et brud på
hele valgets politik den 2. december, men på den anden side kan det må
ske være rigtigt, at lade de to partier enes om at danne en ny regering«39.
Det var altså overvejende sandsynligt, at Madsen-Mygdal overvejede at
demissionere, hvis udfaldet blev negativt for regeringen, uanset at rege
ringen besad muligheden for at nedstemme et kriseværnsforslag i landstin
get, hvor Venstre og de radikale tilsammen havde et flertal40. Om Mad
sen-Mygdal ville have udskrevet valg eller anbefalet en konge-runde kan
der kun gisnes om.
Hvordan var stemningen blandt de konservative medlemmer kort før
afstemningen d. 14. juli? Uro havde bredt sig blandt flere medlemmer ved
læsningen af Socialdemokraten d. 14. juli, som havde bebudet, at Mad
sen-Mygdal ikke skulle føle sig for sikker i sadlen, thi han vidste ikke hvad
dagen kunne bringe. Flere konservative havde hermed troet, at socialde
mokraterne ville stemme for det konservative forslag41.
Christmas Møller var heller ikke særlig begejstret for det tilfælde at de
konservatives eget forslag blev vedtaget. I et brev til sin hustru, Gertrud
Christmas Møller d. 13. juli gav han udtryk for, at »Den spændende dag
bliver sandsynligvis imorgen torsdag - hvad der sker er ikke til at sige.
Stemmes ministeriet bort ved at vort forslag vedtages, så kan der komme
[et] konservativt ministerium. Men jeg håber det ikke ...«42
For Pürschel var tanken om et konservativt ministerium derimod frug39. Ibid. 12. juli 1927.
40. Edvard Brandes havde d. 9. juli 1927 under finanslovsdebatten i Landstinget gjort det
uklart, om Det radikale Venstre ville stemme imod krise værnet i Landstinget, da han
havde sagt, at et landstingsflertal ikke kunne modsætte sig et folketingsflertals vilje.
41. Hatting p. 233.
42. C.M. i brev til Gertrud C.M. 13. juli 1927.
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ten af den konservative erhvervspolitik i foråret og sommeren 1927. Pür
schel må have ment, at hvis det konservative toldforslag fik socialdemo
kratisk støtte, så tilkom det de konservative at danne en mindretalsrege
ring. Når Pürschel kunne gøre sig forhåbninger om dette, må det have væ
ret ud fra det konservative krav om, at ved enhver regerings demission
skulle man forsøge at danne en ny regering ud fra det bestående folketings
parlamentariske sammensætning. Kunne en ny regering ikke dannes ud
fra dette, var man da først tvunget til at udskrive valg. De fleste konserva
tive ville sikkert have gjort korsets tegn for sig, hvis de skulle sidde i en
mindretalsregering baseret på socialdemokratiets støtte. Men Pürschel le
gede med tanken i sommeren 192743 og en sandsynlig støtte hertil har gan
ske givet været Fraenkel og ikke mindst Korsgaard, der så tidligt som i
begyndelsen af juni havde ønsket at stille Madsen-Mygdal et konservativt
mistillidsvotum44 Men de var få, og Christmas Møller modarbejdede dem
så kraftigt, som han kunne, efter at han havde allieret sig med gruppens
»grønne« agrarfløj.

Bastilledagene 14. og 15. juli 1927
Stormløbet på regeringen skete ved anden og trediebehandlingen d. 14.
og 15. juli. Som om der var en skjult symbolsk sammenhæng, fandt storm
løbet sted på datoen for Bastillens fald, men i modsætning til Paris’ borge
res vellykkede anfald på Bastillen 138 år tidligere, kom der hverken told
eller regeringens fald som en lykkelig ende på eventyret om kriseværnet.
Den afgørende dag blev d. 14. juli, hvor Venstres taktiske manøvre ved
at undlade at stemme ved anden behandlingen skulle høste laurbær. Den
langstrakte debat begyndte kl. 13.00 og sluttede først kl. 02.00 om natten.
Pürschel gav under debatten udtryk for den dybe bitterhed, de konservati
ve følte over Venstres og regeringens urokkelighed. Han understregede,
at det borgerlige samarbejde måtte foregå på lige vilkår og sagde tillige:
»Det skal ikke være således, at partiet Venstre mener, at kunne sige til

43. Pürschels dagbogsnotits 27. juni 1927; Pürschel i brev til C.M. 10. maj 1933 (C.M.s ar
kiv); Pürschel skriver desuden i sine erindringer: »Til den afsluttende forhandling i Fol
ketinget juni (juli, BBT) 1927 gik Stauning med fuldmagt fra sin gruppe til at støtte en
ren konservativ regering med et rent beskæftigelsesmæssigt program. Noget med forsvar
skulle vi jo ikke have lov til at lave, men det kunne vi jo, omend i meget begrænset om
fang, have gennemført sammen med Venstre.« Der er intet belæg for i Socialdem.s pro
tokoller, at Stauning har fået en sådan fuldmagt.
44. Kolding Folkeblad 14. juli 1927.
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Det konservative Folkeparti: Om disse forslag må I forhandle, om hint
ikke, med disse folk må I tale, med hine ikke«45.
Først over midnat medelte Ventres ordfører - Himmelstrup - langt om
længe, at begge forslag, såvel det konservative forslag og den af socialde
mokratiet stilede ændring, var lige uacceptable for Venstre, som derfor
ville undlade at stemme. Med denne taktiske finesse blev Socialdemokra
tiets ændringsforslag vedtaget med Socialdemokratiets egne 53 stemmer
mod de konservatives og radikales 46. Det konservative forslag bortfaldt
nu.
De konservative var dermed havnet i den bizarre situation, at hvis de
ville gennemføre told, skulle de enten stemme for det socialdemokratiske
forslag eller stille deres forslag som ændringsforslag til det socialdemokra
tiske, som skulle til tredie behandling næste dag. Det var selvklart, at den
sidstnævnte mulighed var den eneste de konservative kunne vælge, og
man vedtog derfor på partimødet d. 15. juli at fremsætte partiets skotøjs
forslag som ændring til det socialdemokratiske forslag, der nu var gået hen
og blevet hovedforslag. For at dæmpe rygterne om den interne splittelse i
partiet blev det besluttet, at samtlige 28 medlemmer af folketingsgruppen
skulle være medforslagsstillere46.
Tredie behandling blev lidt af et antiklimaks ovenpå den spændingsla
dede 14. juli. Det konservative forslag faldt efter kort debat med 69 stem
mer mod 30, idet Venstre atter undlod at stemme. Efter det konservative
ændringsforslags forkastelse, kom det socialdemokratiske told- og til
skudsforslag til forhandling. Dette forslag kunne selvfølgelig kun opnå so
cialdemokraternes egen støtte, hvorfor det nedstemtes med 90 stemmer
45. FF sp. 7545-46; Pürschel giver selv en meget livlig skildring af sin ordførertale d. 14. juli
1927 i sine erindringer: »Det var således under meget dårlige auspicier, jeg skulle føre
ordet i denne meget vigtige sag. Jeg var stærkt overanstrengt og hvad værre var, den
daglige underminering havde angrebet, mit af naturen så kæmpestærke, nervesystem ...
Jeg begyndte min tale med den sikre vished, at nederlaget ventede forude. Da jeg var
kommet godt i gang, skete på en gang det forfærdelige, at jeg blev stum. Jeg kunne ikke
få et eneste ord frem, end ikke så meget som en undskyldning for, at jeg måtte afbryde.
Jeg måtte indskrænke mig til tavs at bøje mig for formanden og forlade talerstolen. Me
dens formanden gav ordet til den næste taler, samledes nogle partifæller om mig, og efter
nogle minutters forløb kom taleevnen tilbage. Jeg kunne ingen forklaring give på det
hele. Med virkelig taknemmelighed mindes jeg fru Malling Hauschultz, der trak mig ned
i snapstinget og gav mig æggeblomme og svensk punch. Efter en halv times forløb gik jeg
tilbage til salen og indtegnede mig påny som taler. Der gik dog en rum tid, inden jeg
påny fik ordet. Da jeg gik op til talerstolen, passerede jeg Sven, der sagde: »Det er en
stor risiko for Dem at tage ordet igen. De er vel klar over, at hvis det går galt én gang til,
er De færdig!« Det var egentlig ikke nogen god salut at få, da jeg naturligvis i forvejen
var noget nervøs for, om stemmen nu ville holde. Det gjorde den heldigvis.«
46. Kons. rigsdagsgruppes protokol 15. juli 1927 kl. 10.00.
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imod 55. Stauning havde været velvidende om sit toldforslags kranke gang
og havde derfor midt under behandlingen fremsat sin dagsorden, i den
stille forhåbning, at de konservative var villige til at vælte regeringen i for
bitrelse over det konservative toldforslags havari. Dagsordenen beklage
de, at trods statsministerens løfter havde regeringen skudt enhver reali
tetsbehandling af erhvervsspørgsmålet til side, og at regeringen fortsat
nægtede at medvirke til en aktiv erhvervspolitik47. Dagsordenen var som
tidligere nævnt en ordret afskrift af den konservative mindretalsbetænk
ning. I den efterfølgende debat, hvor Madsen-Mygdal erklærede, at rege
ringen absolut ikke kunne acceptere dagsordenen, måtte Pürschel med
smidighed redegøre for, hvorfor de konservative var nødt til at stemme
imod. Pürschel vedkendte sig ordlyden af dagsordenen men sagde, at til
trods for at den lød »... aldrig så smukt, sikrer [den] intet som helst i ret
ning af en positiv erhvervspolitik ,..«48
Dagsordenen nedstemtes derefter af Venstre, de konservative og de ra
dikale med 90 stemmer mod Socialdemokratiets 53 stemmer.
Pürschel vurderede flere år senere hændelsesforløbet på denne måde:
»Madsen-Mygdal gik da ind til kampen med vished for, at dele af den kon
servative gruppe i virkeligheden var enig med ham. Derimod gik jeg til
den afgørende forhandling med bevidstheden om, at gruppen i virkelighe
den var delt, og at den ydre enighed, der viste sig i, at vi alle stemte sam
men, i virkeligheden var humbug, en humbug, som det var forargeligt at
skulle medvirke til. Resultatet kunne ikke være tvivlsomt. Det blev den
største ydmygelse noget parti i min tid har oplevet på rigsdagen. Da for
handlingerne med os (dvs. mig) var bristede, stillede Socialdemokratiet
ændringsforslag, der gjorde forslagene uantagelige for os. Vi stemte imod,
men Venstre, for hvem disse ændringsforslag var endnu mere uantagelige,
end de var for os, undlod at stemme [ved anden behandlingen, BBT],
hvorefter ændringsforslagene vedtoges med socialdemokraternes stem
mer, mens vi kom i den forsmædelige situation at måtte stemme imod vore
egne forslag »således ændrede««49.
De konservatives kriseværnspolitik led således et afgørende nederlag,
mens regeringen kunne sunde sig på, at det var lykkedes den - næsten gra
tis - at gennemføre sin nedskæringspolitik i foråret med de konservatives
støtte uden at have gengældt den konservative hjælp med kriseværn af no
gen art. Men for Stauning var gevinsten ej mindre: Det var lykkedes ham
47. FF sp. 7586.
48. Ibid. sp. 7587.
49. Pürschels erindringsmanuskript.
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at sætte lus i skindpelsen i det borgerlige samarbejde. Det var desuden
lykkedes ham at overbevise fagforbundene for de betrængte brancher om,
at deres kortvarige opbakning til de konservative toldforslag ikke havde
kunnet betale sig. En yderligere gevinst var skotøjsfabrikanterne som til
de konservatives forbavselse var svinget over til Staunings side. Den kon
servative deroute kunne næppe blive meget større.
Når de konservative led det nederlag på kriseværnet i sommeren 1927
skyldtes det tre faktorer: For det første var gruppen splittet på spørgs
målet. Gruppens by-prienterede medlemmer havde vist sig villige til at gå
længere end de landbo-orienterede medlemmer. Formentlig havde det
været muligt for Pürschel at presse landbo-fløjen til et forlig med Socialde
mokratiet, hvis ikke Christmas Møller havde allieret sig med landbo-flø
jen og modarbejdet formanden så hårdnakket. Men Pürschels politik
rummede betydelige risici for en sprængning af partiet, hvilket Christmas
Møller ikke kunne have noget ønske om. For det andet havde de idelige
rivninger i partiet på toldspørgsmålet ikke været hemmelige, og Venstre
kunne ud fra denne viden tillade sig at kue de konservative. Et væsentligt
element heri var, at Christmas Møller benyttede de konservatives hoved
organ, Nationaltidende, til åbenlyst at agitere mod et forlig mellem so
cialdemokrater og de konservative. For det tredie havde Industrirådets
støtte til de konservative forslag ladet meget tilbage at ønske. Industrirå
det var i virkeligheden mere interesseret i at få gennemført nedskæringer
ne end tolden. I tilknytning hertil havde tillige Grosserer-Societetet, som
også havde forbindelser til de konservative, stillet sig på bagbenene over
for de konservative toldforslag. For sidstnævnte organisation har det dog
ikke været muligt at konstatere nogen direkte påvirkning blandt de kon
servative.

De konservatives krisevæmspolitik eftersommeren 1927
Ovenpå ydmygelsen i sommeren 1927 var brodden blevet taget af de kon
servatives toldpolitik, og socialdemokraterne virkede ikke nær så forhip
pede på en taktisk udnyttelse af situationen.
Et udenrigspolitisk intermezzo skulle kortvarigt udspille sig efter den
lange rigsdagssamling i 1927. Venstres hovedargument havde været de
skadelige virkninger af at føre en toldpolitik, og det gjaldt især, når Ven
stre repræsenterede den gruppe af vælgere, der i høj grad var ansvarlige
for hovedparten af landets eksportindtægter (ca. 80 % af hele eksporten
var landbrugseksport). Førte man en protektionistisk politik, kunne det få
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konsekvenser for landbrugseksporten, og det ville især sige til Storbritan
nien.
Efter toldforslagenes fald d. 15. juli drog Madsen-Mygdal og Pürschel
landet rundt og holdt taler. I en tale i Fruens Bøge i Odense d. 18. juli
antydede Madsen-Mygdal svagt, at en udenlandsk henvendelse havde fun
det sted som følge af de konservative toldforslag. Pürschel følte sig provo
keret af Madsen-Mygdals tale og replicerede i en tale d. 24. juli, at der var
tale om henvendelse fra et land, der var hovedaftager af dansk landbrugs
eksport. Pürschel betegnede henvendelsen som »... en af den slags dusin
henvendelser, som vore gesandter indsender en mængde af i årets løb.
Den pågældende henvendelse er af en lignende art, og vi behøver såmænd
ikke at tage mindste hensyn til den«50. Pürschels kontroversielle tale for
anledigede den anglofile kong Christian X til at anmode udenrigsminister
Moltesen om at give Pürschel en fortrolig reprimande herfor. Også fra
tysk side havde der i øvrigt fundet en henvendelse sted51.
Oven på dette intermezzo skulle den næste batalje mellem Venstre og
de konservative om toldpolitikken først finde sted i samlingen 1927-28,
men omfanget og agitationen blev slet ikke af samme omfang som i 1927.
De konservative fremsatte 4. nov. 1927 forslag til lov om aktiv erhvervs
støtte. Forslaget beroede hovedsageligt på to hovedpunkter: For det før
ste kunne et rigsdagsudvalg anbefale told såfremt opgørelser fra arbejds
løshedsanvisningen og arbejdsløshedsforsikringen viste, at der var mindst
15 %’s arbejdsløshed i en udvalgt branche. For det andet skulle der ud fra
mestbegunstigelsesklausulen i danske handelstraktater pålægges lande,
der i særlig grad vanskeliggjorde dansk eksport, straffetoldsatser.
Handelsminister Slebsager erklærede ved første behandlingen, at rege
ringen var villig til forhandling om forslaget, hvilket også Stauning gav
udtryk for. De radikale gik som vanligt imod. Før anden behandling fo
relå betænkningen, hvor både socialdemokrater, radikale og Venstre ud
talte sig imod lovforslaget. Socialdemokraterne stillede til anden behand
ling deres gamle toldforslag fra sommeren 1927 - denne gang dog kun de
dele af forslaget, der reelt vedrørte told. Ved anden behandling 9. marts
1928 faldt Socialdemokratiets ændringsforslag med 79 stemmer mod 49,
hvorefter det konservative forslag blev fremsat uforandret d. 14. marts
192852.
50. Madsen-Mygdals tale i Nationaltidende (morgen) 19. juli 1927; Pürschel i Nationaltiden
de (morgen) 25. juli 1927.
51. Pürschels dagbogsnotits 17. august 1927; referat af samtale 23. marts 1927 i Niels Neergaards arkiv, RA, pk. 91.
52. Rigsdagsårbogen 1927-28 p. 466.
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Under anden behandling fandt en interessant ordveksling sted, som si
den er kommet til at stå som et udtryk for Christmas Møllers manglende
interesse for partiets »aktive handelspolitik« i disse år. Det var en be
mærkning som er værd at bide mærke i, fordi den blev citeret ofte siden
hen som et bevis på de konservatives manglende ønske om at føre en told
politik, når partiets daværende næstformand kunne sige sådant. I Natio
naltidende dagen før anden behandlingen af forslaget om aktiv erhvervs
støtte blev Christmas Møller citeret for at have sagt, at »Toldspørgsmålet
er på ny sænket ned i sin naturlige ubemærkethed her i landet ...«53 Under
anden behandlingen spurgte Stauning derfor Christmas Møller, om det
var korrekt citeret af Nationaltidende, hvorpå Christmas Møller erklære
de, at »Jeg er meget godt tilfreds med den måde, hvorpå Nationaltidende
citerer ...«54 Bemærkningen var overfor både regeringen og Socialdemo
kratiet et åbenlyst eksempel på, at Christmas Møller modarbejdede sit
eget partis erhvervspolitik.
Flere år senere, i 1933, da Pürschel var blevet marginaliseret i partiet på
grund af den forliste erhvervspolitik i 1927 og 28, mens Christmas Møller i
høj grad havde draget nytte af Pürschels fejlslagne toldagitation, førte de
to en større korrespondance om partiets erhvervspolitik i slutningen af
20’erne. Her benægtede Christmas Møller hårdnakket over for Pürschel at
have undermineret partiets erhvervspolitik ved bl.a. sin famøse udtalelse:
»Det er urigtigt, at jeg ikke støttede partiets toldpolitik bedst muligt i
1926-27. Jeg har aldrig talt om, at tolden var sænket ned i sin naturlige
ubemærkethed, andre har påduttet mig noget sådant, og jeg har gang på
gang benægtet det, hvad jeg dog ikke kan tænke mig, De kan være uviden
de om«55. Enten led Christmas Møller af hukommelsestab eller også hvad der forekommer mest sandsynligt - fortrængte han bevidst kendsger
ningerne. Det var jo netop som ordfører for landbofløjen i rigsdagsgrup
pen, at det var lykkedes Christmas Møller at bremse Pürschels forsøg på om fornødent med Socialdemokratiets hjælp - at føre en selvstændig linie
overfor Venstre, og herved havde han i sidste ende vundet sin formands
post i gruppen.
Tredie behandling af det konservative forslag om aktiv erhvervsstøtte
skulle blive omgærdet af en vis spænding, idet Stauning på et gruppemøde
samme dag havde fået gennemført, hvad det ikke var lykkedes ham året

53. Nationaltidende (morgen) 8. marts 1928.
54. FF 1927-28 sp. 5165.
55. C.M. i brev til Pürschel 7. maj 1933. C.M.s arkiv.
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før: At man stemte for det konservative forslag, såfremt regeringen tilken
degav at vedtagelsen ville få »politiske konsekvenser«56.
Stauning borede derfor uafvendeligt under debatten efter, om regerin
gen ville udskrive valg eller oversende forslaget til landstinget, hvor det
kunne blive nedstemt af Venstre og de radikale. Men Madsen-Mygdal
undslog sig og bekvemte sig kun til at bemærke, at »... når afstemningen
foreligger vil den situation, der da måtte ligge for, blive taget op til over
vejelse«57. Dermed var der ingen sikkerhed for, at regeringen ville gå af,
hvorfor Socialdemokratiet sammen med de radikale og regeringspartiet
stemte imod med 111 stemmer og kun 28 konservative for.
Hele den konservative erhvervspolitik var dermed endeligt forlist. De
konservative skulle ikke siden trække dette emne frem under ministeriet
Madsen-Mygdal. Den politik, partiet havde vundet så mange stemmer på i
1926, endte således med at lide totalt forlis under ministeriet MadsenMygdal.
Efter at Christmas Møller var blevet formand for folketingsgruppen i
okt. 1928, skulle tolden blive yderligere nedprioriteret. På landsrådet i
1928 fremlagde Christmas Møller et forslag til landsrådsresolution, som
for første gang i mange år ikke nævnte ordet »told« ved navns nævnelse.
Efter ihærdigt pres fra flere kongresdeltagere anført af Arnold Fraenkel
blev ordet alligevel tilføjet58.

Hvordan Christmas Møller blev formand efter Pürschel
Det ydmygende nederlag i sommeren 1927 for de konservative skulle blive
en løftestang for Christmas Møllers ambitioner om at komme til for
mandsposten.
Pürschel havde som følge af den spændte situation i juli 1927 lidt et al
vorligt personligt nederlag i dagene forinden det konservative skotøjsfor
slag kom til afstemning. Ved et partimøde d. 8. juli 1927 skulle man vælge
et konservativt medlem til Det Dansk-Islandske Nævn. Halfdan Hendriksen regnedes almindeligvis som klar favorit til nævnet grundet Hendriksens handel som købmand på bl.a. Island. Men Pürschel havde også været
særlig slikken efter medlemskab af nævnet og havde fremhævet over for

56. Socialdem. gruppe- og bestyrelsesprotokol 14. marts 1928 kl. 11.00. 39 af den socialdem.
rigsdagsgruppes medlemmer støttede det konservative forslag mod 27 imod.
57. FFsp. 5332.
58. D.k.F.s repræsentantskabs protokol 10. nov. 1928.
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gruppen, at Hendriksen i sin egenskab af dansk-islandsk købmand kunne
blive angrebet for at lade private interesser diktere sit arbejde i nævnet.
Afstemningens udfald skulle blive et rent knockout for Pürschel: Hen
driksen fik 25 stemmer mod 5 for Pürschel samt 4 blanke59. Der var in
gen tvivl om, at det usædvanligt dårlige resultat skyldtes Pürschels forsøg
på at drive partiet til et brud med Venstre i de selvsamme dage.
Ovenpå afstemningen udsendte Pürschel en rundskrivelse til rigsdags
gruppens medlemmer d. 12. juli hvor han erklærede sig villig til at
trække sig fra gruppeformandsposten ved næstkommende rigsdagssam
ling, medmindre en overvældende majoritet af gruppen opfordrede ham
til at fortsætte60. Af denne grund undlod Pürschel at møde op til folke
tingsgruppens første møde efter rigsdagens ferie. På mødet skulle der
vælges formand for den kommende samling. På mødet d. 4. okt. 1927
foreslog Arnold Fraenkel genvalg af Pürschel, hvilket forpagter Johan
nes Ulrich imødegik. Både oberst Parkov og Christmas Møller blev stil
let i forslag, men begge afslog at kandidere til formandsposten. Enden
på miséren blev at Pürschel genvalgtes med 17 stemmer, mens der var
hele 6 blanke og 2 for Christmas Møller61. Sammenlignet med året i
forvejen - oktober 1926 - kom Pürschel ikke så gnidningsløst til for
mandsposten i folketingsgruppen. I oktober 1926 var Pürschel blevet
valgt uden diskussion.
Dagen efter genvalget af Pürschel til gruppeformand, dvs. 5. okt.
1927, var der repræsentantskabsmøde, og på dette møde udviklede der
sig en større debat om erhvervspolitikken. Ulrich, som havde modsat sig
valget af Pürschel dagen i forvejen, angreb den erhvervspolitik, der var
forlist om sommeren. Ulrich mente, at man ikke måtte træde Venstre
over tæerne, tværtom måtte man føre en meget forsigtig politik, som ik
ke fjernede den danske landbostand fra partiet. Fremfor alt måtte man
bort fra den ensidige bypolitik, der var blevet ført. Både Pürschel og
Fraenkel svarede, at det var en misforståelse, at der var tale om en ensi
dig bypolitik. Pürschel fremhævede, at spørgsmålet i første række var:
»Skal vi føre en selvstændig politik, eller skal vi være bivogn til Ven
stre?« Pürschel spurgte videre: »... om der virkelig er folk, der vil denne
vej, og som mener, at vi ikke kan modtage støtte fra socialdemokraterne
- thi i så fald er det et umuligt parti - det vil være ødelæggende at under-

59. C.M. i brev til Gertrud C.M. 8. juli 1927; kons. rigsdagsgruppes protokol 8. juli 1927 kl.
11.30.
60. Genpart af Pürschels brev til rigsdagsgruppen 12. juli 1927 i Pürschels arkiv.
61. Protokol for kons. folketingsgruppe 4. okt. 1927 kl. 11.15.
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lægge sig et enkelt partis vilje og alene blive bivogn til Venstre.« Pürschel
opnåede støtte fra både direktør Chr. Olesen, Reedtz-Thott og Korsgaard.
Christmas Møller var ej heller villig til at sætte de konservatives selv
stændighed i pant hos Venstre, man skulle tage støtten hvor den kunne
fåes, men man skulle samtidig ikke ind i dybtgående forhandlinger med
Socialdemokratiet62.
På landsrådsmødet i Odense den 7. november var der tilsyneladende
heller ikke tegn på, at Pürschels position var væsentligt svækket ovenpå
ydmygelsen i sommeren 1927, han opnåede stor hyldest for sin redegø
relse om den forliste erhvervspolitik. Men Pürschel stod alligevel mere
usikkert end tidligere. Måneden forinden, den 10. okt. 1927, var næst
formanden for folketingsgruppen baron Otto Reedtz-Thott død, og der
med var Pürschels nærmeste ven i gruppen og vigtigste bindeled til land
bofløjen død. Dermed stod næstformandsposten ledig, og den 19. okt.
fandt afstemningen om posten sted. På et forudgående bestyrelsesmøde
havde man besluttet at stille landbofløjens fremmeste repræsentant Vil
helm Fibiger i forslag, selv om bestyrelsen ikke eenstemmigt kunne ind
stille ham63.
Ved mødet i folketingsgruppen foreslog Pürschel derfor Fibiger, me
dens Fraenkel fremdrog Christmas Møller som kandidat, derudover blev
Larsen-Badse og A.C. D. Petersen foreslået. Stemmerne faldt i første
omgang for Fibiger 11 stemmer, Christmas Møller 7, A. C. D. Petersen 4,
Larsen-Badse 3. I anden omgang vandt Christmas Møller 13 mod 10 til
Fibiger. Pürschel havde nu for alvor den stærkeste modstander af den
konservative toldpolitik som second-in-command. At Pürschel ikke følte
sig alt for vel med den stræbsomme og flittige Christmas i ryggen, kan man
erfare af Pürschels dagbogsnotat, hvor Pürschel med næsten apokalyptisk
visdom skrev, at Christmas Møller var »... en mand der med al sin utvivl
somme stræben efter at være loyal dog er fyldt med en så ubændig ærger
righed, at den spiller ham slemme puds«64.
En ny rokade i partiets ledelse skulle snart følge efter, at Christmas
Møller var blevet næstformand. Partiets gamle respekterede formand,
Emil Piper, afgik ved døden 18. februar 1928. Piper besad posten som for
mand for fællesgruppen for landstinget og folketinget og for hele partiet,
og ved hans død måtte en vejledende afstemning til posten som formand
62. D.k.F.s repræsentantskabs protokol 5. okt. 1927.
63. D.k.F.s bestyrelsesprotokol 19. okt. 1927 kl. 10.15.
64. D.k.F.s folketingsgruppes protokol 19. okt. 1927; Pürschels dagbogsnotits 20. okt. 1927.
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for fællesgruppen finde sted. Afstemningen fandt sted 29. feb. 1929 og
blandt kandidaterne var Tvede (foreslået af Lou) og Pürschel (foreslået af
Korsgaard og Schovelin). Med en kneben sejr, 17 stemmer mod 15, vandt
Pürschel afstemningen om posten som formand for fællesgruppen65.
Nu kunne man måske forledes til at tro, at vejen lå åben for Pürschel til
at erhverve partiformandsposten efter Piper ved næstkommende repræ
sentantskabsmøde, som afholdtes 31. marts 1928. Ved dette møde skete
det usædvanlige, at valget af formand udsattes til næste repræsen
tantskabsmøde, der ville finde sted i efteråret. Dette var ganske bemær
kelsesværdigt, da det er overvejende sandsynligt, at man ved landsrådet i
efteråret 1927 havde vedtaget, at ved et formandskabs ledighed skulle
man ved førstkommende repræsentantskabsmøde bestemme efterfølge
ren66.
Repræsentantskabsmødet den 31. marts 1928 fik derfor et noget ual
mindeligt forløb. Forretningsudvalgets formand, redaktør Dreyer, kunne
således ved mødets start erklære, at der var indløbet et brev fra partiets
amtskreds i Thisted. Brevet anbefalede, at den kommende formand blev
en landmand. Med antallet af potentielle kandidater, Pürschel, Tvede og
Christmas Møller, der selv ikke ønskede at kandidere, ville det åbenlyst
være umuligt at vælge disse, da de alle var byfolk. En uskreven tradition i
partiet var, at hvis partiets parlamentariske leder, dvs. folketingsgruppens
formand, var bymand, måtte partiets formand være agrar. Hidtil havde
det ikke voldt de store problemer, eftersom Piper havde besiddet posten
som partiformand siden partiets stiftelse i 1915. Med Dreyers understreg
ning af kravet fra Thisted kunne der altså ikke findes nogle relie kandida
ter til formandsposten, og med dette argument som løftestang besluttedes
med 30 stemmer for og 19 imod at udsætte formandsvalget til landsråds
mødet i efteråret. Ved dette møde ville der være indvalgt et nyt repræsen
tantskab, der kunne tage afgørelsen. Pürschel som ganske givet havde
kunnet være sikkert på valget til formand, rettede en skarp kritik af frem-

65. Kons. rigsdagsgruppes protokol 29. feb. 1928 kl. 12.00.
66. Dette er et forhold som Pürschel fremhæver i sine erindringer samt i et brev til C.M. 10.
maj 1933. Den konservative repræsentantskabsprotokol nævner intet herom ved landsrå
det i 1927. Når det alligevel efter min mening er overvejende sandsynligt, at det blev
vedtaget ved landsrådet i 1927, er det, fordi at repræsentantskabsprotokollen er friseret.
Ofte rummer den væsentlige udeladelser (se fx de tilføjelser der blev gjort senere til pro
tokollen d. 1. okt. 1928 kl. 10.00). For det andet benægter C.M. ikke dette forhold i sit
svarbrev til Pürschel d. 23. maj 1933 (C.M.s arkiv pk. 8). Det må derfor understreges, at
bekræftelse fra anden side af Pürschels påstand næppe kan findes, hvorfor min argumen
tation således hviler på en e silentio slutning.
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gangsmåden og mente, at repræsentantskabet havde givet sig selv et
»udygtighedspas«67.
Udsættelsen af valget til formand for partiet var en klar fordel for
Christmas Møller. Christmas Møller kunne i foråret 1928 endnu ikke skaf
fe sig tilstrækkelig mange stemmer i repræsentantskabet i forhold til Pürs
chel, selv om Christmas Møller via sit arbejde som forretningsfører havde
skabt sig talrige forbindelser ude i landet. Når redaktør Dreyer, forman
den for forretningsudvalget og en nær støtte af Christmas Møller (bl.a. via
sin stilling som redaktør for Fyens Stiftstidende, hovedorganet i Christmas
Møllers valgkreds), stærkt understregede rigtigheden i en udsættelse af
formandsvalget, passede det som fod i hose for Christmas Møller. Det er
derfor ikke usandsynligt, at det var Christmas Møller der via redaktør
Dreyer kunne få udsat valget af partiformand. Således fremgår det af kor
respondancen med Christmas Møllers hustru, Gertrud, at Christmas Møl
ler gennem sommeren 1928 arbejdede på at opstille til partiets formands
post til efteråret68.
I sommeren 1928 skulle der være landstingsvalg, og det var på forhånd
givet, at valget næppe ville gå vel for de konservative. Ved valget begik
Pürschel den fatale fadæse at rejse bort til Grønland i stedet for at deltage
i valgkampagnen. Kalkulen hos Pürschel gik på at overlade valpladsen til
Christmas Møller, for at denne om muligt, hvis landstingsvalget gik dår
ligt, ville være svækket. Pürschels taktik var den dårligst valgte overhove
det: Trods et dårligt landstingsvalg, hvor man med nød og næppe bevare
de partiets 12 landstingsmandater, udbredte der sig en misstemning imod
ham, på grund af hans manglende engagement i valgkampen.
Den 1. okt. 1928 fandt formandsvalget sted ved et fremskyndet repræ
sentantskabsmøde. På mødet skulle der afgøres to valg: For det første om
den nye partiformand efter Piper skulle komme fra rigsdagsgruppen, eller
om han skulle findes udenfor. Efter afstemning ved håndsoprækning ved
tog man, at det ikke havde betydning, om formanden kom fra rigsdags
gruppen eller ej. Derefter, for det andet, skulle selve valget til formand
finde sted. Efter at en række kandidater var blevet stillet i forslag, gik
Christmas Møller tøvende med til at kandidere, og man vedtog at gå over
til en prøveafstemning. Afstemningen viste 32 stemmer for henholdsvis
Tvede og Christmas Møller, samt 26 for Pürschel. Efter denne prøveaf
stemning skulle der have været afstemning mellem Christmas Møller og
Charles Tvede, men Christmas Møller tilbød nu at trække sig, således at
67. D.k.F.s repræsentantskabs protokol 31. marts 1928.
68. C.M. i brev til Gertrud C.M. 6. maj 1928 og 8. juli 1928.
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Tvede i stedet valgtes »... med akklamation.« Prøveafstemningen mellem
de tre oprindelige kandidater var dermed gjort til gældende afstemning.
Dette punkt var uforenligt med reglerne for afstemninger inden for par
tiet, hvorfor Pürschel senere angreb dirigenten redaktør Dreyer for ikke
at have foretaget endnu en afstemning mellem de to tilbageværende kan
didater69.
Hele forløbet er ganske karakteristisk for Christmas Møllers stil. Hver
gang der skulle foretages valg til partiets ledelse, hvad enten det var i re
præsentantskabet eller i folketingsgruppen, holdt Christmas Møller sig tø
vende i baggrunden, når han blev bragt i forslag. Han bedyrede sin beske
denhed og nægtede at modtage valg før flere medlemmer pressede på. I
virkeligheden ønskede Christmas Møller vel at kandidere, men han gjorde
det på en taktisk behændig måde, der skulle udelukke at man kunne angri
be ham for at være for stræbsom. Med det tillidsvotum, Christmas Møller
havde fået på bekostning af Pürschel, kunne han med roligt sind overlade
partiets formandspost til en samlende figur som Tvede i sikker forvisning
om, at et kampvalg i folketingsgruppen om posten som gruppeformand
ville falde ud til hans egen fordel.
Nederlaget på repræsentantskabsmødet d. 1. okt. 1928 fik Pürschel til at
indse, at det ikke var muligt at forblive som formand for folketingsgrup
pen. Pürschel havde sikkert håbet at vinde valget om partiformandsposten
d. 1. okt. 1928 og derved forblive som formand for folketingsgruppen,
men det var jo ikke sket. Dette var vel sagtens grunden til, at Pürschel på
et forretningsudvalgsmøde den 24. okt. 1928 i meget kraftige vendinger
angreb Dreyers ledelse af mødet. Pürschel fik stort set medhold i sine kri
tikpunkter, men han blev indtrængende anmodet om at indstille kritikken,
da et omvalg ville skade partiet mere end gavne det70.
Valget af formand for folketingsgruppen fandt sted dagen efter valget af
Tvede til formand, dvs. den 2. okt. 1928. Pürschel meddelte derfor på for
hånd, at han trak sig. I stedet valgtes Christmas Møller med 21 stemmer
og 5 blanke. I en alder af 34 år var Christmas Møller blevet gruppefor
mand. Som næstformand valgtes Vilhelm Fibiger, der almindeligvis hen
regnedes som landbofløjens fremmeste repræsentant. På partiets to vigtig
ste poster i folketinget sad nu de to vigtigste modstandere af partiets er
hvervspolitik i 1927. Pürschels nederlag skulle medføre, at han i protest
meldte sig ud af bestyrelsen 2. okt. 1928, herefter nedlagde han sit mandat
i repræsentantskabet og forretningsudvalget 7. nov. 1928. Endelig med69. D.k.F.s repræsentantskabs protokol 1. okt. 1928 kl. 10.00.
70. Forretningsudvalgets protokol 24. okt. 1928 kl. 10.00.
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delte han bestyrelsen d. 14. dec. 1928, at han regnede sig som værende
udtrådt af gruppen71. En beslutning, han tilsyneladende må have ændret,
siden han sad knapt 10 år endnu i gruppen.

Hvorfor kom bruddet med Venstre på forsvarspolitikken?
De konservatives to vigtigste mærkesager var forsvarspolitikken og er
hvervspolitikken. Den konservative erhvervspolitik var som beskrevet to
talt forlist i 1928 og tilbage var forsvarspolitikken at bruge som våben mod
Venstre i et forsøg på at tilvejebringe et ligeværdigt borgerligt samarbej
de. Tre omstændigheder var årsager til, at det blev forsvarspolitikken, der
foranledigede det endelige brud mellem Venstre og konservative. For det
første, kunne forsvarspolitikken modsat tolden samle hele den konservati
ve gruppe. For det andet, kunne Christmas Møller ikke anvende tolden til
et opgør med Venstre, hele hans indstilling og karriere i de sidste par år
var jo baseret på modstand mod en konfrontationssøgende toldpolitik.
For det tredie, var endelig Christmas Møllers konto af tålmodighed blevet
overtrukket; han var selv blevet mere overbevist om, at han ligesom Pür
schel måtte vælge kollisionskursen for at vinde selvstændighed. Og Christ
mas Møller var samtidig tvunget til at bevise over for partiet, at han sin
unge alder til trods også kunne slå i bordet over for Venstre.
Det skal ikke være denne artikels hensigt at gå ind i en nærmere drøftel
se af finanslovsafstemningen d. 21. marts 1929, hvor den konservative fol
ketingsgruppe undlod at stemme for finansloven, hvorved regeringen
Madsen-Mygdal væltedes. Ved afstemningen var Venstres egne 45 stem
mer for, socialdemokratiets 52 stemmer imod, mens de radikale og de
konservative som nævnt undlod at stemme. Madsen-Mygdals fald er ble
vet behandlet talrige steder og en særdeles dybtgående afhandling vil fore
ligge herom snarest72.
Til gengæld kan det være rimeligt at vurdere Christmas Møllers og Pür
schels politik under ministeriet Madsen-Mygdal og samtidig trække nogle
linier op til Pürschels endelige brud med Det konservative Folkeparti i
slutningen af 30’erne.

71. Pürschel i brev til Rigsdagsgruppens bestyrelse 1. dec. 1928; Pürschel i brev til C. Tvede
13. jan. 1929, begge breve i C.M.s arkiv pk. 8.
72. Se note 2.
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Christmas Møller og Victor Pürschel. To politiske
personligheder i Det konservative Folkeparti
Fremgangen for Det konservative Folkeparti havde været valgets strømpil
i 1926. Nettogevinsten på 35.000 stemmer overgik selv Socialdemokratiets
stemmefremgang på 30.000 ved dette valg. De konservative fik 30 med
lemmer af folketinget, det fineste resultat for partiet indtil 1943. Der kan
ikke foreligge tvivl om, at den væsentligste årsag til det gode resultat var
den konservative toldagitation før valget. En gevinst, der sattes over styr
ved valget i 1929, hvor man tabte 6 mandater, det dårligste resultat i mel
lemkrigstiden. Det store tab af mandater var en lærestreg for Christmas
Møller, at partiet ikke kunne eksistere alene på forsvarssagen.
Pürschels politik var vælgerstrategisk betydeligt mere fordelagtig. Er
hvervspolitikken var mere fremsynet end forsvarspolitikken, da vandringen
fra land til by fortsatte i mellemkrigstiden, og på denne måde ville det være
muligt at udnytte dette stadigt voksende vælgerpotentiale. Tabet af landbo
stemmer ville formentligt have været minimalt, da de agrarer, der stemte
konservativt netop var så fast konservative, at de næppe i større tal ville være
vandret over til Venstre. Da partiets stemmer i forvejen hovedsageligt hid
rørte fra købstæderne, ville det have været en fordel at tage et opgør på denne
politik. Fra en medlemsmæssig og partiorganisatorisk vinkel var Pürschels
politik næppe særlig velovervejet og skulle netop rumme den fare at han satte
sin stilling over styr. Selv om vælgerkorpset var i høj grad urbaniseret var
partiets fordeling af medlemmer og især tillidsmænd og repræsentanter skæv
med en større vægt på landet. På denne måde ignorerede han med sin politik
en stor del af partiets tillidsmænd m.m., der i hvert fald ikke kunne ønske et
opgør med Venstre, og da slet ikke på baggrund af en politik, der beskyttede
by-erhvervene. Fra en parlamentarisk vinkel var Pürschels forsøg i 1927 på et
forlig med Socialdemokratiet ej heller særlig klogt, da der bestod en stor
risiko for at øge sprækkerne i partiet og tillige spille Socialdemokratiet en
taktisk chance i hænde til at kunne vælte regerignen.
På en måde var Pürschels fejlvurdering af egne chancer i partiet og hans
luftkasteller om en konservativ regering støttet af Socialdemokratiet et
besynderligt paradoks i betragtning af hans tidligere så ubestridelige evner
som parlamentariker. Hans evne til at få gruppen til at støtte forsvarsord
ningen i 1922 og ligeledes hans formulering af den første konservative
dagsorden der blev vedtaget i folketinget i 20 år73 - og som i sprogbrug
73. Se Knud Larsen: Regeringskrisen 1922. Forløb og fortolkning i Historie Ny rk. X, 4
(1974) pp. 562-631.
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stadig benyttes - beviste, at han besad formidabel fingerspitzengefühl som
parlamentarisk taktiker.
Den umiddelbare årsag til, at den konservative erhvervspolitik ikke
gennemførtes, skyldes efter min mening, at Christmas Møller bevidst
modarbejdede Pürschel. Handlede Christmas Møller da ud fra et langsig
tet ønske om at blive partileder, eller var hans modstand blot et udslag af
hans liberalistiske livssyn?
Svaret må blive et bekræftende ja til begge dele. For at tage det sidste
først, så havde Christmas Møller aldrig været særlig interesseret i protekti
onistiske foranstaltninger, hvilket sikkert skyldtes at han altid havde set
en fremtidsmulighed i landbefolkningen som et konservativt potentiale.
En vision han havde arvet fra sin læremester Aage Kidde og som blev nær
mest et personligt program for ham74. Dette giver samtidig en forklaring
på, hvorfor han i den grad i 1927 klæbede sig til landbofløjen fremfor byog akademikerfløjen i partiet. En medvirkende forklaring hertil var, at
Christmas Møller via sit arbejde som forretningsfører kom til at besidde et
omfattende kendskab til store dele af partiets tillidsmænd, som netop hav
de et afgørende ord at sige på henholdsvis repræsentantskabs- og lands
rådsmøderne. Og disse var, som ovenfor anført, netop skævt fordelt og
repræsenterede derfor forholdsmæssigt flere landboer.
Christmas Møllers ønske om at blive partileder har sikkert været med
virkende til at han konsekvent modarbejdede Pürschel. Hans ærgerrighed
tilsagde ham det. Efter Kiddes død i 1918 må tanken langsomt været fo
stret hos ham. Hvornår er det umuligt at sige, men formentlig allerede i de
første år efter at han blev folketingsmedlem i 1920. Pürschels politik i 1927
bød på løfterige muligheder for Christmas Møller til selv at komme til fa
det. Ved at underminere formandens politik, kunne han umuliggøre den
nes position i partiet. Men desuden skete der det for ham heldige, at både
næstformanden i folketingsgruppen og partiformanden døde med få må
neders mellemrum, således at disse poster blev ledige.
Christmas Møller var således hverken bange for offentligt at modgå par
tiets egne forslag eller at anvende mindre »gentleman-like« metoder, så
fremt det kunne gavne hans egne karriere-muligheder i partiet. Opfattel
sen af Christmas Møller som den retskafne demokrat både i samtiden og i
eftertiden skal tages med et gran salt. Som Christmas Møller kæmpede
med blanke våben overfor sine politiske modstandere i folketinget, på
valgmøder etc. lige så vel kunne partifæller, der kom på tværs af Christ-

74. Wilhelm Christmas-Møller: Christmas Møllers politiske læreår (1983) p. 65.
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mas Møllers egne mål blive undermineret. Siden, da Christmas Møller var
blevet føreren i partiet, skulle de så vidt muligt blive sat på plads.
Hvilke følger havde magtkampen mellem Pürschel og Christmas Møller
for de konservative i forhold til Venstre?
Pürschel havde altid søgt et ligeværdigt forhold til Venstre og politikken
i 1927 var så ganske afgjort instrumentet hertil. Christmas Møller delte
ligeledes den personlige opfattelse, at Venstre måtte lære at respektere de
konservative.
Pürschel havde derfor fra begyndelsen anlagt en konfrontationssøgende
kurs, som var ganske i tråd med hans personlige temperament. Christmas
Møller havde imødegået denne kurs, både fordi han vurderede det bor
gerlige samarbejde højere, og fordi han kunne udnytte Pürschels nederlag
til egen fordel. Det er derfor ironisk, at Christmas Møller har vundet æren
for de konservatives selvstændiggørelse i 1929, uanset at hans forudgåen
de magtkamp med Pürschel i 1927-28 netop var hovedårsagen til, at de
konservative i forsvarsforhandlingerne 1928-29 ud fra en underlegen posi
tion måtte vælge konfrontation med regeringen i stedet for at opnå en for
handlingsløsning med Venstre som netop var delt på dette spørgsmål75.
Forholdet mellem Venstre og konservative skulle gennem 30’erne mær
kes af de konservatives medvirken til Madsen-Mygdals fald. Også internt i
D.k.F. skulle striden mellem Christmas Møller og Pürschel, der havde rod
i hvilken politik der skulle føres over for Venstre 1926-28 og den efterføl
gende magtkamp, medføre rystelser. På det personlige plan blev de De’s,
hvor de før havde været du’s og samtidig blev Pürschel Christmas Møller
mindre og mindre venligt stemt. Efter valgnederlaget i 1929 fremførte dr.
Fraenkel, at Christmas Møller måtte trække sig som formand, men repræ
sentantskabet ville ikke høre tale herom76. Der er ingen tvivl om, at Pür
schel har støttet Fraenkels initiativ, selv om han ikke umiddelbart gav ud
tryk herfor på mødet. Da partiformanden, Charles Tvede afgik ved døden
i okt. 1931 overtog Christmas Møller den ledige post som formand for
rigsdagsgruppen, medens posten som formand for partiet blev udskudt til
repræsentantskabsmødet i april 1932. Pürschel stillede ved dette møde
75. Pürschel, der ellers ikke havde meget til overs for C.M., kan ikke støtte Schovelins be
rømte udtalelse om C.M. som piccoloen der tabte suppeterrinnen (finansloven) ved fi
nanslovsafstemningen i 1929: »... hvis handlingsforløbet havde ligget klart for, tror jeg
ikke, der havde været flertal i gruppen for at tage bruddet med Venstre. Derimod er jeg
ikke sikker på at J. C. M. ville være veget tilbage. Han fik nu fuldmagt til at handle efter
eget skøn. Han troede måske ikke meget på bruddet, men var, som sagt vist klar til at
tage det, og det er derfor også fra denne synsvinkel uberettiget, at tale om at han tabte
terrinnen. Han elskede spænding og det var der jo unægtelig her.«
76. D.k.F.s repræsentantskabsprotokol 6. maj 1929.
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landstingsmand Axel B. Lange i forslag ud fra den begrundelse, at Christ
mas Møller ville komme til at besidde samtlige magtposter i partiet hvis
han blev valgt. Men repræsentantskabet, som var på Christmas Møllers
side, valgte alligevel Christmas Møller. I en alder af 38 år var han dermed
partiets forretningsfører, gruppeformand, formand for rigsdagsgruppen
samt partiformand - en enestående samling af magten i partiet, der gav
ham en suveræn mulighed for at bestemme dets politik i de følgende år.
Pürschels mere og mere højreorienterede udtalelser i løbet af 30’erne
samt hans stadigt mere krasse og personlige bemærkninger internt i partiet
om sin egen partiformand, medførte, at han blev stadig mere isoleret både
på rigsdagen og i Det konservative Folkeparti. Hans sidste forsøg på at
komme i klinch med Christmas Møller - i grundlovssagen i slutningen af
30’erne - skulle medføre hans eget endeligt i dansk politik med dannelsen
af Nationalt Samvirke i 1938, der kun fik 17.000 stemmer ved valget i
1939. Herefter var Pürschels rolle udspillet.
Det er min opfattelse, at Pürschel siden tabet af formandsposten 1928
lod sig lede af en personlig animositet mod Christmas Møller. I begyndel
sen besad Pürschel formentlig ambitionerne om at vende tilbage og und
lod derfor at føre noget direkte angreb på Christmas Møllers stilling, men
da Christmas Møller - trods det katastrofale valgnederlag i 1929 og So
cialdemokratiets fortsatte sejrsgang til og med 1935 - tværtom syntes at
vinde mere magt, opgav Pürschel forhåbningerne. I stedet tilkendegav
han inden for partiet en forbitret modstand mod Christmas Møller, under
tiden af overordentlig personlig og sarkastisk art. Det skulle blive skæb
nens ironi, at da Christmas Møller endelig slap for sin »plageånd« (Pür
schel), måtte han selv afgive posterne som formand for rigsdagsgruppen
og folketingsgruppen i 1939 som følge af grundlovssagen.

Historisk Essay

Historie og Økologi
Af Peter Christensen

Faghistorien har efterhånden fået tradition for at låne modeller og begre
ber fra andre akademiske discipliner. Først fra økonomi, siden fra sociolo
gi og antropologi, og nu er turen kommet til økologi. Er denne praksis
udtryk for faghistoriens åbenhed over for nye tema’er og problematiserin
ger? Dens erkendelse af, at tværfaglighed er en forudsætning for helheds
forståelse? Eller er forklaringen mere negativ? Afspejler den til tider hek
tiske botanisering rundt omkring i andre fag faghistorikerens mangel på
egne teoretiske holdepunkter? Har de behov for at finde en eller anden
overordnet ramme for de specialiserede detailstudier, der udgør største
delen af deres forskningspraksis?
Begge synspunkter lader sig forsvare. Netop inspiration fra antropologi
fik i 1960’erne og 70’erne nogle historikere til at definere nye forsk
ningsfelter, se nye sammenhænge og i det hele taget arbejde mere kompa
rativt. På den anden side har faghistorien også en kolossal inerti. Hvor
mange faghistorikere gør sig nogen sinde anstrengelser for at se faget - og
deres egen rolle - som noget der hele tiden forandrer og udvikler sig? Fa
get historie har et stort potentiale for erkendelsesfremskridt, i det mindste
i den vestlige verden, hvor der er behov for at få brudt den intellektuelle
hegemoni som økonomien alt for længe har udøvet. Men hvis de professi
onelle tidsskrifter er en repræsentativ målestok, skal man ikke vente sig
for meget. Hovedparten af faghistorien kendetegnes tilsyneladende stadig
af en forskningspraksis, der er både konventionel i sit anlæg og stærkt spe
cialiseret. Set udefra forekommer den lukket og temmelig uvedkommen
de. Den måde, hvorpå faget som helhed prioriterer ressourcer og arbejds
opgaver, burde give legitimeringsproblemer. Hvad skal vi med mere de
tailviden, flere data om alt muligt? Hvem - bortset fra andre historikere gider egentlig læse faghistoriske tidsskrifter? Hvad skal vi med faghistorie
overhovedet? For 25 år siden beklagede den britiske historiker J.H.
Plumb, at »the historical landscape is blurred by the ceaseless activity of
its millions of professional ants,« og specialiseringen er jo ikke blevet min
dre siden. Faghistoriens overordnede mål, dens eksistensberettigelse, er
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at forklare, hvorfor verden ser ud som den gør. I forhold hertil synes me
get historisk forskning irrelevant. Ikke bare fordi den er specialiseret og
detaljeret. En vis specialisering er en nødvendighed, det historiske forsk
ningsfelts størrelse taget i betragtning. Det gør dog ikke detailstudiet til en
slags grundforskning, som per definition er finere end syntesen. Tvært
imod. Syntesen er det afgørende. Minutiøs afsøgning af mindre kildegrup
per med henblik på at producere data er kun interessant, hvis arbejdet er
styret af et relevant spørgsmål. Problemet er, at detailforskningen har for
små ambitioner og for sjældent forholder sig til de store spørgsmål. Den
producerer bare mere viden i stedet for ny viden, og for få historikere be
nytter deres specialviden som afsæt til syntese og til at give deres bud på
de lange linier. De fleste er, stadig med Plumb’s uvenlige ord, »secure in
the cultivation of their minute gardens.«
Nu er det jo let at tegne karikaturer af faget, men vanskeligere at være
konstruktiv. Hvad er det for nogle spørgsmål, faghistorien skal definere
sine tema’er og problemstillinger til? Kan der overhovedet opnås en kon
sensus om dem? Og hvordan skal de i givet fald prioriteres?
Til en begyndelse vil det kræve en debat af hele fagets politiske og dan
nelsesmæssige funktioner. Blot at køre videre med traditionelle, faginter
ne problemstillinger er i hvert fald ikke nok til at give faghistorien den
centrale plads i bevidsthedsdannelsen, den burde indtage. Det er heller
ikke gjort med at udvide emnefelterne i alle mulige retninger (selv om det
er en god ting). Faghistorien må forholde sig systematisk til de nye erfarin
ger, samtiden gør, hvis den overhovedet skal kommunikere med andre
end sig selv.
Én ting er dog klar: faghistorien må blive mere global i sit anlæg. Ver
den opleves nu i højere grad end tidligere som sammenhængende, som en
enhed. Underudviklingen, det voksende skel mellem rige og fattige lande,
forureningen, opbruget af ressourcer m.v. er problemer, der berører os
alle. Følgelig må det være faghistoriens opgave at forklare de historiske
processer, der har frembragt disse tilstande.
Netop miljøforandringerne, under ét kaldet den globale »miljøkrise,«
er et godt eksempel på, hvordan vores oplevelse af verden, og af hvad der
er vigtigt, hele tiden forandrer sig. Forringelsen af det globale fysiske mil
jø er ikke begyndt efter 2. Verdenskrig, sådan som f.eks. Brundtland
Kommissionens rapport vil have os til at tro. Mennesket har i årtusinder
omformet og manipuleret verden, ofte (men dog langtfra altid) med kata
strofale konsekvenser. Det nye er bevidstheden herom.
Den nye bevidsthed er resultat af komplekse processer. Den er blevet
hjulpet godt på vej af den radioaktive forurening af atmosfæren p.g.a. af
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atomprøvesprængninerne i 1950’erne og 60’erne, den generelle forgiftning
af alt levende med DDT og andre pesticider, den galoperende stigning i
forbruget af energi (og udsigten til energi-krise), de ødelæggende olieud
slip o.s.v. De synlige følger af industriel produktion har med al ønskelig
tydelighed vist, at verden, hele verden, fra stratosfærens yderste lag til
bunden af Marianergraven - udgør ét sammenhængende system, og at
menneskets aktivitet er godt på vej til at gøre den uegnet til beboelse.
Men at vi er bekymrede for miljøets tilstand, hænger også sammen med
ændringer i fritidsvaner og forbrugsmønstre. Andre faktorer har uden
tvivl også medvirket. Pointen er kort sagt, at vi nu tillægger Naturen større
værdi end tidligere.
Faghistorikere er, i modsætning til f.eks. økonomer, trods alt ikke så
indskrænkede, at de tror, at mennesket eksisterer uafhængigt af den øvri
ge biosfære. Faget har en tradition for at medtænke geografiske og klima
tiske forhold i analysen. Men Naturen er i regelen blevet opfattet blot som
et ressourcelager eller et sæt forhindringer, der skal overvindes for at ud
vikling kan finde sted. Den er kort sagt noget, der kan beskrives i et ind
ledningskapitel og derefter betragtes som en konstant. At erkende den
stadige vekselvirkning mellem menneske og Natur som et dynamisk, for
andringsskabende felt er noget, som kun få historikere har haft blik for.
Nogle af de franske historikere omkring tidsskriftet Annales - frem for al
le Fernand Braudel (ham med Middelhavet på Filip Ils tid) - nævnes nu
som proto-miljøhistorikere, fordi de har beskæftiget sig med den fysiske
verden, som en foranderlig størrelse, og som noget der betyder noget for
den historiske kontekst. Men det miljømæssige aspekt var ikke rigtig inte
greret i deres øvrige analyse. Ellers blev de mest interessante forsøg på at
tænke historisk udvikling i miljømæssigt perspektiv gjort af folk uden for
faget (f.eks. Wittfogel, Lattimore, Hyams), eller af universalhistorikere
som Toynbee, hvis faginterne ry mildest talt var blakket. I det store hele
var miljøproblemer og miljøudvikling ikke noget, der påvirkede fagets
mainstream.
Interessen for det fysiske miljøs historiske forandringer og disse foran
dringers sammenhæng med den menneskelige historie kom først for alvor
i løbet af 1960’erne. Den var selvfølgelig ikke udsprunget af faginterne
diskussioner, men af påvirkningen udefra, fra den stadigt mere udbredte
opfattelse af, at vi har bevæget os ind i en global miljøkrise. Med Stockholm-konferencen i 1972 kom miljøet endda på FNs officielle dagsorden
til verdens frelse. For de engagerede historikere var problemet imidlertid,
at miljøforhold, menneskets omgang med den fysiske verden, befandt sig
på den forkerte side af det traditonelle skel i europæisk videnskab mellem
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nøiurvidenskab og kultur/samfundsvidenskab. Emnet var altså vanskeligt
at få tag på begrebsmæssigt og teoretisk. Her var det så, at økologi kom
ind i billedet.
Økologi er en særlig disciplin inden for biologien, der studerer forholdet
mellem organismer og deres fysiske og biologiske omgivelser. At dens be
greber og modeller måske også kunne anvendes til ny perspektivering af
menneskelige samfund, blev erkendt inden for antropologi allerede i
1930’erne, men ellers førte økologien en stille tilværelse rundt om på uni
versiteterne. I slutningen af 1950’erne og begyndelsen af 1960’erne fik den
så sit gennembrud, da de spirende miljøbevægelser begyndte at gøre brug
af dens begrebsverden for at advare om den trussel, industrisamfundets
udvikling udgjorde mod biosfæren. Mange økologer gik selv ind i bevæ
gelsen og betegnede med stolthed deres fag som »the subversive science«.
I en situation hvor andre videnskaber (ikke mindst økonomi og samfunds
videnskab) intellektuelt stod med bukserne om hælene, uvidende eller li
geglade med menneskets ultimative afhængighed af biosfærens tilstand,
fremstod økologien som den holistiske videnskab, der kunne genskabe
sansen for helheder og overvinde den rodfæstede opfattelse af Natur og
Kultur som to adskilte, væsensforskellige størrelser. Forståeligt nok syntes
engagerede forskere fra andre videnskaber, at det var en god idé at over
tage begreber som øko-system, habitat, niche o.s.v. Tillokkende virkede
også økologiens traditionelle vægtning af stabilitet (steady-state) og gradualisme. Den postulerede gradvise succession henimod en steady-state til
stand udtrykte, at Naturen besad en basal orden eller balance, og det var
en god ting, som mennesket i grådighed eller uforstand var i færd med at
ødelægge. Naturens orden var en overmenneskelig idealtilstand, som kun
ne danne udgangspunkt både for at måle fysisk forandring og for at vurde
re godt og ondt. Økologien tilbød m.a.o. modellerne og begreberne til at
udtrykke ikke alene hvordan tingene var, men også hvordan de burde
være.
Troede man. For netop som økologien vandt almindelig anerkendelse
og blev populariseret, begyndte det biologiske og geologiske verdensbille
de at blive kraftigt revideret, f.eks. med pladeteknonikken, hvis hoved
pointe er, at tilstandene på jorden slet ikke er stabile, men konstant i for
andring. Forstyrrelser, katastrofer og voldsomme omvæltninger kendeteg
nede jordens og livets historie snarere end steady-state, balance og harmo
nisk gradualisme. Nu antager man, f.eks., at allerede før menneskets ind
griben levede ingen skovtræer i Nordamerika hele deres potentielle leve
tid. De blev simpelthen dræbt forinden af brande, storme, frost etc. Til
fældige ødelæggelser forekommer alt for hyppigt til at de bare kan afvises
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som tilfældige afvigelser for steady state-normen. For historikere er konse
kvensen, at vi ikke uden videre kan gå ud fra, at forholdene i fortiden sva
rer til dem, vi kender idag. De konventionelle, populariserede økologiske
modeller skal man derfor omgås med varsomhed. Det ændrer ikke ved
den vigtige erkendelse, at menneskets historie skal ses i en bred, miljø
mæssig kontekst. Men samtidig skal miljø og Natur også anskues som hi
storiske fænomener, konkrete i tid og rum og i konstant forandring. Den
»store« historie kan ikke længere defineres snævert som samfundshistorie.
Nu er det biosfærehistorie, det handler om.
Herhjemme er »øko-historie« eller »miljø-historie« kun i sin vorden,
selv om der allerede for 10 år siden blev gjort flere forsøg på a rejse debat
om den. Men internationalt begyndte den allerede at udskille sig som en
særlig disciplin for næsten 25 år siden, tidligst og stærkest i USA. At det
var her, det skete, er ikke så mærkeligt. Mens det europæiske kulturland
skab var vokset frem over årtusinder, havde amerikanerne set ødelæggel
sen af en (tilsyneladende) uberørt Natur ske i løbet af et par generationer.
Efter sigende bærer alle amerikanere derfor inderst i deres hjerte på en
skyldfølelse over ødelæggelsen af landet. I hvert fald var der i 1976 så
mange faghistorikere, der arbejdede med miljørelaterede problemer, at
de kunne danne deres egen organisation, the American Society of Envi
ronmental History.
Det er ganske interessant at se den kritik, som denne nye øko-historie er
blevet mødt med. Man har f.eks. peget på, at kildematerialet er for dårligt,
for ujævnt spredt i tid og rum til at der kan siges noget om fortidens miljø
problemer. Men det med de utilstrækkelige kilder gælder faktisk for alle
problemstillinger før 1900. Under alle omstændigheder styres forskningen
ideelt set af, hvad der er relevant, ikke af kildematerialets karakter.
En anden ting, som har vakt bekymring, er, om øko-historie nu også
kunne være objektiv. De historikere, der tager miljørelaterede emner op,
er nok også »grønne« og bare ude på at fordømme og give kapitalismen
skylden for alle fortrædelighederne. I USA er nogle af de toneangivende
økohistorikere rent faktisk motiveret af anti-kapitalistisk populisme og
kampen for at bevare det amerikanske familjebrug, og det, antager man,
skulle forhindre dem i at se sagen fra begge sider. Environmental history
er jo generelt negativ over for industrialiseret landbrug og de store indu
strivirksomheder. Selvfølgelig er det noget pjat. Engagement forhindrer
ikke, at man overholder fagets arbejdsmetoder. Miljøhistorie behøver ik
ke at være mindre objektiv end al anden historie. Slet ikke i en dansk sam
menhæng, hvor faghistorikerne normalt ikke generer sig for at arbejde på
interesseorganisationernes præmisser.
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Miljøbevidsthed er ikke et handicap, men tværtimod en styrke. Netop
mangelen på standpunkter er med til at trivialisere faghistorien. Hvem gi
der læse en uengageret historiker? Vi har brug for en forskning, der bæres
af, at historikerne har noget på hjerte om de problemer, der vedkommer
os alle sammen.
Økologien er også blevet kritiseret for at gøre historien upersonlig ved
at nedvurdere individet og viljen. Det kan der være noget om. Miljøper
spektivet og en konsekvent brug af økologiske modeller indebærer en klar
risiko for reduktionisme og biologisk determinisme: i sidste instans kan
den spontane befolkningstilvækst og ressourcemangelen forklare alt, hvad
der er sket. I et opgør med den slags kras materialisme blev kultur og be
vidsthed i 1970’erne og 80’erne defineret som overordnede faghistoriske
forskningsfelter, men nu kommer miljøhistorikerne og siger, at »ecologi
cal history must always begin with hunger and food, with filling people’s
bellies.« Men hvad folk vælger at betragte som føde er kulturelt bestemt,
så miljøperspektivet fører ikke nødvendigvis hjem til de klodsede basis
overbygningsmodeller. Miljøperspektivet tilbyder ikke en ny prime mo
ver.
I mine øjne er det største problem imidlertid, at miljøperspektiv og bru
gen af alle mulige økologiske begreber og modeller ikke i sig selv garante
rer helhedsforståelsen og det store overblik. I USA er der en tydelig ten
dens til, at øko- eller miljø-historie bliver et specialiseret felt: først og
fremmest forurenings- og rovdriftshistorie, men også sygdomshistorie
m.v. Det er vigtige emner, der bliver taget op, men med en tematisk ind
snævring, der ikke principielt adskiller sig fra den måde, som der arbejdes
på inden for utallige andre, nye historiske forskningsfelter, der er dukket
op i de senere årtier.
Værre er det, når øko-betegnelsen tages forfængeligt til at legitimere ir
relevant forskning. Faghistorikere er dygtige til at omdanne nye forsk
ningsfelter til nicher, hvor de uforstyrret kan sidde og lave det samme,
som de altid har gjort. I stedet for udenrigsministerielle arkivpakker tager
de bare nogle fra miljøministeriet, og så er det ellers same procedure as
last year. Der skal heller ikke megen fantasi til at forestille sig dybdebo
rende afhandlinger om udvalgte kvindeskikkelser i fredningsbevægelserne
-før 1916. Selv økohistorie kan hurtigt blive trivialiseret.
Faren er altså, at øko-historie bare bliver et nyt, superspecialiseret og
esoterisk forskningsfelt. Stigende specialisering plager alle videnskaber,
ikke kun faghistorien. Alle større akademiske discipliner er i færd med at
blive brudt op i nye, specialiserede underdiscipliner, som hver især opbyg
ger deres egne fonde af foretrukne data, metoder, problemstillinger o.s.v.
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Selv beslægtede discipliner får stadig sværere ved at kommunikere indbyr
des. Økologien præsenterede ganske vist sig selv i 1960’erne som den holi
stiske, integrative videnskab, der kunne bringe det hele sammen. Men og
så den er forlængst splittet op i specialdiscipliner.
Det kan godt være, at data-mængden og den stadige vækst i forsk
ningsfelter gør specialisering uundgåelig. Tværfaglig analyse og integra
tion af viden hæmmes imidlertid af de enorme mængder af detaildata. Må
ske har vi forlængst fået mere viden, end vi er i stand til at håndtere. Og i
vurdering, udvælgelse og indsamling af data er det begrænset, hvor meget
hjælp, der kan hentes hos computerne. Men hvis den seriøse faghistorie
opgiver at arbejde med synteser og de lange linier, så vil andre gøre det,
og det bliver måske ikke på et kvalificeret grundlag.
Samspillet mellem menneske og den øvrige biosfære er formentlig den
mest overordnede problemstilling, vi kan formulere. Her må faghistorien
kunne præstere analyser og svar. Som den eneste ægte holistiske og inte
grative videnskab har den et stort ansvar i forhold til bevidsthedsdannel
sen. Der er bare ingen enkel opskrift på, hvordan det skal gøres. Der er
ingen hurtige modeller at låne eller hugge fra andre videnskaber. Økologi
tilbyder i hvert fald ingen nemme genveje til de store sammenhænge. Vi
kan betragte miljøperspektivet som et heuristisk redskab, en påmindelse
om, hvad der som minimum skal indgå i analysen af den »store historie,«
men faghistorien må selv skabe de begreber og modeller, der skal redde
den fra trivialisering og, i sidste instans, en langsom død i ubemærkethed.

Kystfolk
Kattegat-Skagerraks farvande og kyster som
kulturhistorisk region
Af Vagn Wåhlin
Den 22.8. 1991 forsvarede museumsinspektør Poul Holm sin dis
putats, »Kystfolk. Kontakter og sammenhænge over Kattegat og
Skagerrak ca. 1550-1914«. Fakultetsopponenten, docent Vagn
Wåhlin, bringer her i bearbejdet form sit indlæg ved handlingen1

Forskningsprojektets placering
Den foreliggende afhandling har sin baggrund i det stort anlagte, fælles
skandinaviske og tværvidenskabelige forskningsprojekt fra 1980erne om
kystkulturernes hverdagsliv, udviklingsmønstre og kontakter omkring
Kattegat-Skagerrak farvandene i det 19. århundrede. Mere end et halvt
hundrede forskere fra en lang række videnskabelige institutioner i regio
nen deltog aktivt med oplæg og artikler om solide primærstudier til pro
jektets mange seminarer og dets skriftserie, »Meddelelser«, som udkom i
16 bind. Projektet er et af de vellykkede vedrørende en fælles skandina
visk indsats omkring et stort kulturhistorisk forskningsarbejde. Succesen
skyldes ikke mindst den faste sekretariatsledelse under først Peter Ludvigsen og senere Poul Holm, men hænger tillige sammen med, at projektet
hurtigt med hver sin energiske gruppeleder deltes op i konkrete arbejds
grupper omkring følgende hovedtemaer: fiskeri, religiøst-folkelige bevæ
gelser, migration inden for regionen, skibsfart og turisme.
Poul Holm har ikke fulgt de første tanker om en blot redaktionel sam
menskrivning af de vigtigste bidrag fra Meddelelser til en samlet oversigt
over resultaterne. Det er glædeligt, at han i stedet har fremlagt en dybtgå
ende bearbejdning af egne og andres primærstudier og har set dem under
et fællesperspektiv og har udvidet tidsrammen til at række fra senmiddel
alderen og op til 1. Verdenskrig. Poul Holms udvidelse af optikken er fo1. Efter aftale med første-opponenten, professor Joan Pauli Joensen, Tårshavn, har jeg frit
kunnet trække på dels vor fælles sagkyndige indstilling til fakultetet af april 1991, dels på
det senere bearbejdede manuskript vedrørende Joensens oppositionsindlæg. Jeg takker
for denne imødekommenhed. En del temaer var allerede behandlet under første-oppo
nentens indlæg, hvorfor jeg for at undgå gentagelser strøg dem af mit manuskript under
selve handlingen. De er her medtaget.
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retaget i tid, i rum og i teori, men har også haft nogle omkostninger både
ved arbejdsprocessens eksplosive forøgelse og ved dispositionsmæssigt at
få styr på det omfattende stof.
Fremstillingen er uhyre stofmættet og springer fra mikro-studier til makro-studier, fra beskrivelser til teoretiske analyser og anvender kort, grafer
og statistikker indsat i teksten, så læseren skal holde godt fast for ikke at
blive tabt i svingene. Når dette er sagt, skal det samtidig fremhæves for det
første, at vi med dette arbejde har fået forelagt en regulær og læseværdig
bog og ikke en antologi, og for det andet, at lige meget hvordan forfatteren
havde grebet et så omfattende arbejde an, så ville han antagelig være kom
met i dispositionsmæssige og begrænsningsmæssige vanskeligheder. Set i
dette perspektiv har han klaret sin opgave som forfatter godt.

Perspektivering, teori og metode
De mange primærstudier dels fra Meddelelser, dels fra forfatterens særde
les omfattende læsning og selvstændige brug af faglitteraturen fra en lang
række fagområder er i det hele vellykket sat sammen til trods for de pro
blemer af teoretisk art, det altid giver at skulle spænde så vidt. Men netop
derfor kunne man ønske sig et særligt afsnit om denne »mangfoldighe
dens« problematik - og gerne fremlagt med en særlig accentuering af de
forskellige teorier, metodikker og forskningsteknikker, som ligger bag de
omkring 100 primærbidrag og artikler i Meddelelser. Herunder havde det
været forskningsmæssigt nyttigt, om læserne havde fået en præsentation af
materialegrundlag og materialeproblemer vedrørende disse primærstu
dier. Poul Holm har nemlig vedrørende sin egen grundforskning kun givet
os én sides oversigt (s. 311) over sit arkivalske materiale og noget mere
vedr. de trykte kilder (fylder 4 sider med ca. 170 titler). Litteraturlisten er
på omkring 900 numre, der ved krydscheck kan ses virkelig at være benyt
tet i tekst og noter. Nu skal disputatsbedømmere jo være grundige, så det
bemærkes, at henvisningerne i kap. 3, note 2 og 4 til Sawyer, 1982, note 5
til Randsborg og note 6 til Roesdahl samt s. 200-201 til Hodland, 1985 ik
ke kunne følges op, fordi de ikke optræder i litteraturlisten, Formentlig er
der tale om: Peter H. Sawyer, Kings and Vikings, London 1982, - Klavs
Randsborg, The Viking Age in Denmark, London 1980 og Else Roesdahl,
Viking Age Denmark, 1982 (evt. Danmarks vikingetid, Kbh. 1980), mens
Hodland ikke umiddelbart har kunnet identificeres)2.
Det oprindelige oplæg for projektet var formuleret af Peter Ludvigsen
2. Jeg takker forskningsbibliotekar J. Street-Jensen for hjælp til at indkredse de manglende
titler.
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og antog a priori, at kystkulturerne omkring Kattegat-Skagerrak op til
19. århundrede var præget af mange fællestræk, relativt stabile strukturer
og kun langsomme forandringer, ligesom kontakterne over havet i regio
nen fandt sted (havet var den letteste farvej) for at afhjælpe følgerne af
gensidige mangelstrukturer mellem regionens lokalområder. Selvforsy
ning på det materielle plan og kontinuitet på de sociale og åndelige om
råder har efter denne tankegang været karakteristiske træk i datiden og
er centrale for vor forståelse af disse samfund. Først kapitalismen og in
dustrialiseringen af samfundene i løbet af 19. århundrede bragte for al
vor dette stabile mønster i opbrud med den moderne markedsøkonomis
og civilisations fremmarch. Bag denne af Henri LeFebvre inspirerede op
fattelse ser Poul Holm dels en beklagelse af et forfald af de gamle sam
funds kulturværdier og af dets simple, men meningsfulde dagligliv, dels
en afstandtagen for modernitetens og kapitalismens massekultur og mas
seproduktion.
Denne overordnede forståelsesramme kalder Poul Holm for »civilisa
tionskritisk« (s. 15) og han finder den forfejlet på flere væsentlige områ
der:
1) Den »civilisationskritiske« tilgang förbigår den indre dynamik i kyst
samfundene og fokuserer ikke på de notoriske og store forskellighe
der i kystboernes levevilkår og dagligliv i regionen.
2) Tilgangen udelader eller minimerer, at statsmagten og den »store«
politik sætter rammerne for og løbende aktivt påvirker dagliglivet i
regionens kystkulturer.
3) Opfattelsen udelader eller negligerer den »store« økonomi og byernes
og borgerskabets løbende indflydelse og overser de dominansmønstre
for den lokale og regionale økonomi, som faktisk ansattes af først den
baltisk-vesteuropæiske storhandel og senere af atlanterhavshandelen.
For at få hold på disse mangler lader Poul Holm sig inspirere af Fer
nand Braudels3) tanker om at se Balticum-Vesteuropa som en parallel til
den mediterrane verden. Den braudelske tilgang forudsætter en inddra
gelse af staternes storpolitik og af de lange historiske linier og af det vide
perspektiv i økonomi og kultur. Inden for et hovedmønster sat af sådan
ne overordnede faktorer må for Braudel og P. Holm den regionale øko
nomi og kultur foregå og tilpasse sig - uden at en vis vekselvirkning og

3. Henri LeFebvre (ty.udg.), Kritik des Alltagslebens, 1977 m.fl. arbejder. Fernand
Braudel (eng.udg.), The Perspective of the World. Civilization and Capitalism 15th-18th
Century, III, 1984, - samt sammes hovedværk (fr. udg. 1966), The Mediterranian and the
Mediterranian World in the Age of Philip II. London 1972.
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egen-dynamik derfor afvises mellem henholdsvis mikro- og makroplanerne og inden for lokalsamfundene.
Forskelligheden dels i ydre materielle vilkår og kulturelle fremtrædel
sesformer, dels i indre dynamik og reaktionsmønstre i regionen træder
generelt i Poul Holms arbejde mere frem end de ensartede træk (som
vel også findes) og er empirisk veldokumenteret i de mange delstudier i
afhandlingen. Det lange historiske perspektiv (fra 1500-tallet til 20. år
hundrede) tydeliggør, at kystboerne til stadighed har levet under foran
dringens lov og konstant har måttet tilpasse sig og vekselvirke med nye
materielle, politiske og åndelige vilkår.
I den henseende har den ændrede tilgang vist sig berettiget og frugt
bar. Men netop derfor bemærker man væsentlige udeladelser og mang
lende afbalancering vedrørende to hovedområder:
For det første synes regionens købstæder og borgerskab som innovati
ve centre og formidlere af fælleseuropæiske kulturelle og økonomiske
strømninger og nydannelser samt som bærere af økonomiske og kultu
relle forandringspotentialer næsten at forsvinde ud af fremstillingen fra
det 17. århundrede og frem til slutningen af 1800-tallet. Lige før år
1900 dukker byerne og borgerskabet stærkt op igen i fremlæggelsen,
men nu blot som turister. Dette »hul« er en mangel såvel ud fra en
braudelsk tankegang som ud fra en historisk-materialistisk opfattelse
samt ud fra mere end 100 års solid forskning omkring netop borgerska
bets og handelskapitalismens afgørende betydning for de store træk i
udviklingen i Nordvesteuropa fra senmiddelalderen og frem. Selvfølge
lig er der afsnit, f.eks. om Ålborg som fiskehandelscentrum m.v. (Ål
borg anføres faktisk 54 gange fra s. 43 til s. 289), men den overordnede
placering af regionens købstæder og borgerskab på makroplanet som
sådan savnes.
For det andet har den korrekte fremhævelse af de lokale forskellighe
ders stærke betydning ført til, at forfatteren har udeladt en overordnet
fremhævelse af de fællestræk, som også findes og - om ikke før - bliver
tydelige, hvis regionen sammenlignes med en anden region som f.eks.
dele af det østlige Middelhavs kystkulturer.

Komparation, kulturelle forskelle og fællestræk
Lad mig nævne blot nogle af bogens egne eksempler på væsentlige fæl
lestræk:
- kvindernes placering i de folkeligt-religiøse vækkelsesbevægelser og
som repræsenterede kontinuiteten i kystkulturerne (s. 263, 270 sp. 3,
273),
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- et fiskeri, der er domineret af mindre både og fravær af kapitalistisk
stordrift på linie med engelsk rederkapitalisme (s. 223.232),
- konkurrencen mellem fiskeopkøbere på handelspladserne og i havne
ne, der bevirkede, at de »stationære« købmænd ikke fik samme mono
pol-dominans i regionen, som på samme tid kan ses i Island, på Færøer
ne og i Newfoundland m.v.
Først når der foretages en udvidet komparation til Balticum, Kanaleg
nene, Nordatlanten m.v. vil fællestrækkene vedrørende regionens kyst
kulturer træde tydeligere frem.
Som en frugtbar og nødvendig videnskabelig metode henviser forfatte
ren direkte (f.eks. s. 227) og indirekte i sin praksis mange steder til kom
parationen. Denne metodes virkelige værdi fremtræder imidlertid først,
når den bruges systematisk til dels at eftersøge såvel ligheder som forskel
le, dels at finde ligheder/forskelle på såvel mikro- som makroplaner samt
vedrørende både forhold (strukturer) og tendenser (dynamik). - Tillige vil
det så antageligt ved sådanne mere systematiske komparationer til andre
større regioner vise sig, at nogle i regional sammenhæng markerede sær
træk dog alligevel blot er varianter af mere overordnede fænomener.
Hvad jeg efterlyser er ikke inddragelse af nyt primærmateriale, men
en mere systematisk komparativ analyse af det bredt inddragne stof. For
fatteren har klart demonstreret værdien heraf ved den komparative be
handling af problemerne om kapital, ejerform, arbejdslag, motorisering,
teknologi og tilpasningsevne (s. 227-32) i regionen i forhold til engelsk fi
skeri.

Økonomistiske opfattelser
På side 16 fremsætter forfatteren nogle ahistoriske grundopfattelser (dvs.
udsagn hvis gyldighed hævdes uden hensyn til perioden, hvorpå de anven
des) af forholdet mellem menneskers motivationer og økonomiske virke:
1) »... de fleste mennesker stræber efter at tilfredsstille deres behov med
så lille en arbejdsindsats som muligt i forhold til en varierende norm
for den acceptable fordeling mellem arbejdstid og fritid« - i sidste del
af sætningen kan »norm«, »acceptabel«, »arbejdstid« og »fritid« først
klarlægges ud fra en tids- og stedbestemt kulturs fastlæggelse af disse
begreber, hvilket igen forudsætter, at der overhovedet findes et ar
bejdsbegreb og et fritidsbegreb i den kultur. Heraf følger, at første del
af sætningen trods sin form ikke kan være almengyldig.
2) »Den største produktivitet ligger som regel i den del af erhvervsaktivi
teten, som er rettet mod at fremstille varer til markedet« - hvilket af P.
Holm eftervises ved betydningen af pengegivende aktiviteter, hvor
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pengene let kan omsættes til goder af essentiel nødvendighed for hus
holdets eksistens.
Begge udsagn er ret så økonomistiske og modernistiske og tager ikke
højde for de socio-kulturelle tids- og stedsbetingede forhold, der gør så
danne opfattelser enten brugbare eller irrelevante. Begge udsagn vil være
reelt ubrugelige i f.eks. vikingetidssamfundet, hvor overklassens magt og
prestige bl.a. hang sammen med evnen og viljen til at give smukke og
kostbare gaver, og hvor kampen og plyndringen ikke er til at sætte på et
»arbejdsbegreb« eller et fritidsbegreb. Andre samfund har afholdelse af
storstilede fester som baggrund for magt og prestige og social rolleforde
ling. Der lægges mængder af fysisk arbejde i en sådan fest, men dette lader
sig ikke indføre under et rationelt arbejdsbegreb eller et rationelt produk
tivitetsbegreb.

Kapitalistiske og »demokratiske« fiskeriformer, forrang for kulturelle eller
materielle forhold
I ekskursen »Det »demokratiske« kystsamfund« (s. 223-232) behandler
forfatteren nogle opfattelser i forskningen om en særlig »demokratisk«
kultur i de nordiske fiskersamfund (fremført af bl.a. O. Haslöff og Orvar
Löfgren om nordiske samfund, af J. Tunstall og Paul Thompson i relation
til engelsk trawler-kapitalisme, jvf. Holms litteraturliste), der ses i mod
sætning til en uhyggelig proletarisering og forarmelse inden for engelsk
trawlerfiskeri - og her kunne forfatteren have udvidet perspektivet til lig
nende forhold ved Newfoundland.
Forfatteren har ret i, at den politisk-kulturelt betonede, positive frem
hævelse af den skandinaviske udvikling bør justeres under hensyn til be
tydningen af især den teknologiske virkelighed. Via forbrændingsmoto
rens fremkomst og udbredelse blev de mindre skandinaviske fiskerbåde
fiskerimæssigt effektive, ligesom fangstredskaberne teknologisk forbedre
des og fangstmetoderne tilpassedes de mindre skibstyper. Netop i kraft af
skibenes og redskabernes mindre størrelse - og dermed lavere kapitalkrav
- blev regionens og især de danske fiskere mere fleksible over for foran
dringskrav af såvel biologisk/økologisk som markedsmæssig og statslig/politisk art. Set i et lidt længere perspektiv var det dog væsentligst det danske
fiskeri i regionen, der ved konstante og hurtigt udbredte innovationer
kunne tage konkurrencen op med den engelske rederkapitalisme, mens
fiskerne fra Halland og Færøerne i højere grad fandt nicheproduktioner
udført med forældet materiel, der ikke i længden kunne bære et rentabelt
og markedsfleksibelt fiskeri.
For Poul Holm er det således (s. 227) mere den teknologiske tilpasning
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til markedets krav (= smidig kapitalisme), der er det centrale for erhver
vets form og overlevelsesevne, og mindre den kulturelt-demokratiske fak
tor blandt kystbefolkningerne og fiskerne. Han finder altså, at kapitalis
me-kritikerne næsten har byttet om på årsag og virkning, fordi deres civili
sationskritiske afstandtagen til den engelske rederkapitalismes umenne
skelige træk krævede et positivt modbillede, som de så fandt i en romanti
seret opfattelse af det skandinaviske fiskeris »demokratiske« træk.
Under handlingen diskuteredes dette, og præses fremhævede, at når
kulturelle faktorer - som her - blev stillet over for materielle faktorer, så
måtte de vægtigste forhold være at finde i de materielle betingelser, bredt
forstået. Her overfor fremhævede jeg, at Danmark allerede fra tidligt i 19.
århundrede inden for landbruget og i den sekundære produktion (hånd
værk m.v.) var præget af netop de små og mellemstore bedrifter, og at især
landbruget allerede inden århundredeskiftet havde dokumenteret, at til
pasning til markedskravene via kooperativer og socialt tilpasset teknologi
var både mulig og effektiv. Det mentale og politiske »klima« var derfor i
Danmark helt anderledes forberedt til at acceptere og fremme netop fi
skernes faktiske valg af højteknologi i mindre enheder modsat det engel
ske »klimas« konstante samtænken af kapital, højteknologi og stordrift.
Teknologisk og kapitalmæssigt havde der intet været i vejen for, at eng
lænderne kunne have valgt den »danske vej«, der var netop »det kulturel
le« og klassestrukturen til forskel, - hvorved vi igen er tilbage til den kul
turelle dimensions betydning uden dog at have afklaret problemet med
hønen og ægget, med kulturens eller de materielle vilkårs primat. I den
konkrete sag var der dog tale om kvalificeret uenighed mellem præses og
opponenten.
Forfatterens mange analyser med tilgrænsning til dette problemfelt kan
for mig (men altså i modsætning til P. Holm) bedst fortolkes som, at det
vedrørende den totale historisk-samfundsmæssige »virkelighed« kun er i
det meget lange tidsperspektiv, at de materielle forhold har forrang over
de kulturelle faktorer - begge forstået bredt.
Styrken i samfundets opretholdelse og dynamikken i samfundets æn
dring ligger for mig at se i et flerdimensionalt spændingsfelt mellem dels
de materielle og de kulturelle faktorer, dels de indre samfundsmæssige og
kulturelle potentialer i relation til de ydre påvirkningsmomenter. At foku
sere ensidigt på det ene eller det andet sæt af faktorer vil ofte føre til skæ
ve opfattelser af totaliteten, af »virkeligheden«4).
4. Begrebet, virkeligheden, i anførselstegn hænger sammen med, at jeg mener, at den tota
le historiske, samfundsmæssige og kulturelle »virkelighed«, hvori menneskelivet faktisk
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Vedrørende den generelle teoretiske tilgang, så demonstrerer forfatte
ren en velgørende smidighed, forståelse og uimponerethed over for andre
discipliners teorier og metoder. Alligevel lades læseren ikke i tvivl om, at
forfatterens udgangspunkt er den solide historikers respekt for empirien
og hans forkærlighed for almindelig sund sans.

Komposition og stil
Sproget er klart og sætningerne er ligefremme og uden akademisk overlæs
ning med fremmedord. Trykfejlene er behageligt få og ubetydelige af ar
ten som f.eks. makel for makrel, s. 549 m.fl. De mange undertitler hjæl
per til at finde rundt i den umådeligt indholdsrige afhandling, der er pak
ket med informationer, beskrivelser og analyser. Kapiteloverskrifterne er
dækkende for indholdet.
Noterne er rene referencenoter og via et forkortelsessystem med hen
visning blot til forfatternavn og årstal minimale i omfang. Da der faktisk
kan være mere end én mening om flere af forfatterens synspunkter, og så
danne afvigelser findes i dele af materialet, havde det været ønskeligt, om
P. Holm i noterne havde åbnet op for adgang til de forskellige meninger
og fortolkninger, som ikke er medtaget i hans hovedtekst. S. 317 omtales
»Symposium«, der findes som henvisning til en række bidrag i litteraturli
sten, f.eks. Hartvig Dannevig, 1981, Skagerak-Kattegat-projektet ..., men P. Holm har glemt at fortælle læserne, hvor de kan få fat i omtalte
»Upublicerede bidrag til Kattegat-Skagerrak-projektets symposium«. En
henvendelse til Fiskeri- og Søfartsmuseets bibliotek (Esbjerg) vil nok via
Poul Holm selv give resultat, men en note om, at eksemplarer for både
1981 og 1982 var givet til f.eks. Statsbiblioteket og Kgl. Bibliotek med øn
ske om registreringshenvisning via »Meddelelser« eller lignende, ville
hjælpe den interesserede forsker, idet der faktisk er mange interessante
indlæg netop i disse »Bidrag«, bl.a. af mig selv (1982) sammen med A.-L.
Schou.
Bogen er sat i bredt format med per side 3 spalter å 1.600 enheder eller
foregår, er alt for kompleks og omfattende til nogen sinde at blive forstået eller beskre
vet. Den historiske - og andre kulturelle og samfundsmæssige videnskabers - virkelighed
handler om den mindre virkelighed inden for den langt bredere »virkelighed«, hvorom vi
med fornuft og rimelighed kan udsige noget meningsfuldt. Den videnskabelige og faglige
virkelighed er forpligtet på den totale »virkelighed«, men er ikke identisk med denne.
Det drejer sig for forskerne om en stadig tilnærmelse, om en stræben mod et mål, der
antagelig aldrig kan nås. Men denne uopnåelighed bør derfor ikke føre til, at alt derfor
er tilladt. Der er stadig forskel mellem løsagtighed og vås stillet over for struktureret
forskning og seriøs beskrivelse. P. Holm forsøger et ordentligt livtag med virkeligheden i
seriøs respekt for »virkeligheden«.
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omkring 4.800 enheder per side, svarende til ca. 2 normalsider per tekstsi
de. Så de 346 sider bliver trods de mange illustrationer til en ret kompakt
tekstmasse. De smalle spalter hjælper dog på læseligheden. I det hele er
der tale om et for en disputats sjældent gedigent og smukt stykke bogudgi
velsesarbejde, der bringer både forfatter og trykkeri ære.
De mange og gode illustrationer er smukt gengivet og velvalgte både for
deres oplysningsværdi og som åndehuller i tekstens og grafernes massive
informationsstrøm. Nogle svipsere i grundarbejdet omkring illustrationer
ne skal dog nævnes.
Billeder af den velkendte maler Martinus Christian Wesseltoft Rørbye
(17/5 1803-29/8 1848) benyttes med godt resultat flere gange. Men P.
Holm har et noget løst forhold til malerens data. S. 87 kaldes han Marinus
Rørby vedrørende et strandstykke fra 1848 og s. 280-81: Rørbye vedrø
rende et strandstykke fra 1834, skønt P. Holm ellers på dette sted i selve
billedets - let skjulte - signatur kunne have belæg for formen, Rørby. Lad
nu gå med det. Mere grund til at undre sig har læseren s. 67, hvor teksten
til billedet postulerer eksistensen af en kunstner, »Thorrestrup«, som
skulle have malet det i 1878. Et check i Poul Holms eget museums maga
sin - hvor billedet befinder sig - ville have vist, for det første, at der var
tale om Jens Christian Thorrestrup (1832-92), for det andet at billedet var
malet 20 år tidligere, nemlig i 1858. Disse data kan iøvrigt også ses af den
opmærksomme læser i gengivelsens nedre, højre hjørne.
Kortene er mange og gode. Med en noget indforstået selvfølgelighed
opgives i teksten forvirrende mange stednavne uden nærmere placering
for de nutidige læsere. De havde derfor været ønskeligt med et par detal
jerede kort bagest med reference til stikordsregisteret, hvor alle i teksten
anførte stednavne da kunne stedfæstes. En nordmand eller svensker ville
måske have svært ved uden hjælp at placere »Bygum« på Læsø eller ved at
gætte sig til, at omtalte Voerså s. 202, moderne staveform) og Vorså (s.
264) var et og samme fiskerleje ca. 25 km syd for Frederikshavn.
Kapitlerne og hoveddelene sluttes af med udmærkede opsummeringer
og oversigter, som hjælper læseren med at bevare overblikket blandt de
mange informationer.
De naturgivne klimatiske forholds variationer sammen med den »store«
politik og den »store« økonomi sætter i bogen rammebetingelserne for
kystkulturernes højst forskellige fremtrædelsesformer og udviklingslinier,
hvori hverdagslivet for regionens mennesker udfoldedes. Dette medfører
gennem afhandlingen konstante skift mellem mikro- og makroplaner,
mellem korte og lange tidsperspektiver og mellem tematisk og kronolo
gisk dominerede afsnit. Dette giver sig som forventelig udtryk i fremstil-
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lingsmæssige problemer, hvor en del overlapninger og gentagelser står
over for andre steder i bogen - især i lokalstudier og i tematiske afsnit hvor koblingen til de langtvirkende og overordnede faktorer, som jo hele
tiden er til stede og spiller ind, kan være svær at finde eller helt mangler.
Forfatteren redegør ikke derfor, men antagelig ligger hans problem delvis
i den historisk-kulturelle virkeligheds flerdimensionale natur. I forsk
ningen og fremstillingen (det, vi kan udsige noget om) fremtræder »virke
ligheden« som komplementære foreteelser, hvor vi ikke på én og samme
tid kan fokusere skarpt på både detaljen og på den »store« struktur og
ikke kan gribe klart i samme sætning både det korte og det lange tidsper
spektiv. Vi er nødt til at tage ét plan og ét perspektiv ad gangen, men der
ved sløres de andre og dog stadig medvirkende kræfter fra andre planer vekselvirkningen forsvinder mellem fingrene på os, når vi forsøger at gribe
den.
Når man som forfatteren vil medtage og begribe så meget, som bogen
gør, bliver de lige nævnte forhold også et fremstillingsmæssigt problem,
der antagelig ikke kan løses fuldt ud tilfredsstillende, men kun tillader os
en tilnærmelsesvis løsning. Forfatteren gør sit bedste - og det er som oftest
godt nok. Iblandt kan man ane en næsten desperat kamp med stoffet og
sproget og dispositionen, for at få tingene til at gå op. For den, som selv
har prøvet kræfter med at få mikro- og makro-planer samt lange og korte
linier og teori og empiri til at mødes foreligger der her en imponerende
fremstillingsmæssig indsats - selvom en vis uegalitet i teksten ikke har
kunnet undgås. Men hvem har også sagt, at historieskrivning skal være
nemt?

Nogle hovedtræk af bogens indhold
Værket er disponeret i 3 hoveddele og i 9 kapitler, hvortil kommer sam
menfatning og summary. Første del er:
Havskaber (s. 13-52), kap. I og II
hvor kap. I omfatter først problembeskrivelsen og det teoretiske opgør
med »civilisationskritikken«, dernæst følger de tre overordnede rammer
for kystkulturerne (de naturgivne vilkår, storhandelen fra Østersø til Ka
nal-egnene samt staternes storpolitik) samt til sidst en debat om kildema
teriale, metodik og forskningsredegørelse.
I kap. II beskrives nøjere først de naturgivne og økologisk/biologisk og
demografiske forhold, fulgt af en behandling af tre konkrete kystsamfunds
- et norsk, et hallandsk og et nordjysk - forskellige måder at sikre sig eksi
stensen og forme dagligdagen på. Dernæst gennemgås forskellige sider af
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det mangesysleri, der udfoldedes som økonomiske strategier i forhold til
husholdets fleksibilitet og den høje grad af situationsbestemthed, der var
betegnende for den faktiske arbejdsindsats i dagliglivet. Sluttelig vises
det, at næringsspecialisering under stadig hensyntagen til ressourcemulig
heder, teknologi og tilpasning til markedsbetingelserne ikke var et nyt fæ
nomen afledt af den moderne kapitalismes fremmarch. I stedet ses det
som en vekselvirkningsproces med en stigende (og altså ikke abrupt) in
tegrering i og tilpasning til markedsvilkårene og de overordnede rammer
(statsmagt, storhandel, natur) fra senmiddelalderen og frem til undersø
gelsens sluttidspunkt ved Første Verdenskrig.
Kontakter (s. 53-217), kap. III-VII
I dette andet hovedafsnit behandles overbevisende og grundigt fra vikin
getiden og fremefter i store kronologisk ordnede afsnit fiskeriets (mest
sild og torsk), handelens (særligt fisk, korn, tømmer - bondeskuder,
adelshandel og købstadshandel) samt skibsfartens udvikling.
I kap. III følges disse emner op til midten af 1600-tallet, hvor Sverige
magtpolitisk endelig brød den dansk-norske indkredsning og afskar den
tidligere lette adgang fra Sydnorge og Nordjylland til Bohuslen og Hal
land, regionens gamle dansk-norske kystlandskaber. I den store politik og
i fjernhandelen afløstes Hansestæderne med tiden af hollænderne og eng
lænderne, parallelt med at centralmagten for Danmark-Norge og for Sve
rige udviste stigende evne til og ønsker om at sætte rammerne for regio
nens interne kontakter med lovgivning, embedsmandskontrol og i sidste
ende flådemagt.
I kap. IV beskrives perioden fra midt i 1600-tallet og op til den dansk
norske sømagts nederlag til englænderne 1807-08 og Danmarks inddragel
se i Napoleonskrigene. Under disse krige var englænderne og hverken
Sverige eller Danmark herrer over regionens farvande og satte ret så ef
fektivt grænserne for det regionale kontaktnet. I løbet af 1700-tallet ud
vikledes den klassiske arbejdsdeling og handelsudveksling mellem især
Nordjylland og Sydnorge (det søndenfjeldske Norge) med norsk tømmer
og jern udvekslet med jysk korn som krumtappen i kontaktnettet. Sverige
hældede som Danmark i 1700-tallet til en nationalt accentueret merkanti
lisme og forsøgte sig bl.a. med støtte til fiskeriinnovationer, ligesom et
storfiskeri uden større held søgtes fremmet. Den dansk-norske stats mer
kantilistiske, men også nationalt prægede tankegang udtryktes i købstædernes handelsprivilegier og et monopoliseret handelssystem, som satte
rammer for, men også fremmede den interregionale handel over Skager
rak. Regionens interne handel var transportteknisk set præget af mindre
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fartøjer - skudehandelen - mens den stigende internationale handel gen
nem regionen førtes på større og mere kapitalkrævende fartøjer. Fiskeriet
var i perioden generelt stærkt svingende, hvilket bl.a. hang sammen med
ændrede spisevaner og en konkurrence på de større markeder fra bl.a.
Newfoundlands rige fiskebanker. Silden og torsken var fortsat vigtige i re
gionens fiskeri og næringsliv, men på tilbagegang. Derimod steg fiskeriet
af fladfisk, rødspætter og flyndere.
Kap. V dækker perioden fra 1808 til 1860 og omhandler dels en genop
tagelse af de gamle handels- og kontaktmønstre mellem Sydnorge og
Nordjylland, dels oprettelsen af nye forbindelser, hvor Sveriges Kattegatkyst bl.a. efter toldlempelser 1826 kom relativ aktivt ind i et fornyet interregionalt netværk. Danmarks interne provinshandel voksede støt og ten
densen gik klart frem mod en integreret national økonomi. I forhold til sin
tidligere dominerende stilling var København som økonomisk centrum ef
ter storhandelens sammenbrud 1808-14 relativt gået tilbage og genvandt
først efter midten af århundredet noget af sin tidligere styrke, - i stedet
overtog Hamborg rollen efter 1814 som Nordens vigtigste handels- og finanscentrum. Statsmagten involverede sig i stigende grad i regulering og
fremme af fiskeriet. Sildefiskeriet oplevede i perioden sin sidste storheds
tid - først i Limfjorden og senere ved Lister. Torskefiskeriet gik over til i
hovedsagen at være bakkefiskeri med langline. Makrellen kom til som en
væsentlig fisk både i forbrug og i lokal handel og her introduceredes et
betydningsfuldt drivgarnsfiskeri, medens rødspætten som frisk fisk blev en
vigtig afsætningsvare til de voksende befolkninger i købstæderne. Kvasen
blev som skibstype væsentlig i dette fangst- og distributionssystem.
I kap. VI (perioden ca. 1880-1920) blev England og Atlanterhavet do
minerende i den »store« økonomis netværk, medens sejlskibene - især de
norske - efter en længe holdt, solid position i transportsystemet måtte vige
for dampskibsfartens eksplosive udvikling. For Jylland var kontakterne til
Norge fortsat vigtige langt op i det 19. århundrede. Norske skibe overtog
her meget af denne dansk-norske transport, ligesom svenske skibe over
tog transporten til regionens svenske kystområder, hvor Göteborg fra
1860’erne sprængte de regionale rammer og blev centrum for en egentlig
storhandel. Hamborgs økonomiske indflydelse i Norden faldt relativt,
men København genvandt trods solid vækst ikke sin centrale placering fra
1700-tallet.
Nye produkter udspecialiseredes som væsentlige i den stigende nationa
le og internationale arbejdsdeling: havre fra Bohuslen til England, - sild,
tønder og uld fra Halland til Nordjylland og Sydnorge, - og senere smør
og flæsk fra Danmark til England.
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Småskibsfarten med sejl, skudehandelen, udkonkurreredes relativt i
forhold til faste dampskibsruter og den almindelige stærkt stigende handel
og transport på dampskibe. Men i provinshandelen og i dele af den regio
nale handel formåede sejlskuderne endnu en menneskealder at finde ni
cher for et rimeligt virke.
Sejlskibenes store antal og snart også det stigende antal dampskibe kræ
vede meget og i stigende grad professionaliseret mandskab. Mange fra re
gionen fandt som sømænd et virke inden for denne sektor. Kombinations
næringen holdt sig dog længe, dvs. at udkommet i dagliglivet grundede sig
på dels en jordlod med kartofler, får, en ko mv., dels i kombination her
med føde og penge hentet fra fiskeri og søfart af manden. Kvinderne blev
derved det stabiliserende element i kystlivets sociale systemer. Mændene
kunne veksle mellem søfartens længere ture, fjernfiskeriet under Island,
Grønland og Newfoundland eller det kystnære fiskeris nærmere tilknyt
ning til hjem og familie.
I kap. VII behandles havfiskeriets gennemslag fra 1880erne og fremef
ter. Englænderne og skotterne gik i stigende grad over til storfiskeri på
Atlanterhavet ved Færøerne, Island, Grønland og Newfoundland med ka
pitalkrævende damptrawlere. Herved blev en stor mængde sødygtige og
sejlførende, men mindre skibe billigt til salg for regionens og Nordens fi
skere. Kattegat-Skagerrak blev et fælles indhav og fiskeriet blev mere pro
fessionaliseret.
Det blev muligt at gå på egentligt havfiskeri, og fra århundredskiftet
forbedredes skibenes effektivitet dels ved en hurtig indførelse af petrole
umsmotoren som drivkraft, dels ved udvikling af forbedrede skibstyper.
Her fremstod kutteren som et særligt dansk innovativt bidrag. Tillige in
troduceredes og spredtes hurtigt i regionen nye fangstredskaber og nye
fangstteknikker, parallelt med at afsætningen voksede både for frisk fisk
til købstæderne og for fiskeindustriens stigende produktion af forarbejde
de varer. Den relativt simple klipfiskeproduktion fortsatte som en niche
produktion et stykke ind i det tyvende århundrede. Ud over de tidligere
kendte fiskearter, sild, torsk, makrel, og fladfisk udvidedes den fangst
mæssige og kommercielle interesse til hummer, ål, laks, hornfisk mv.
Generelt ses en stigende involvering i de større markeders sfære, hvor
den hårde konkurrence krævede førsteklasses varer og råprodukter. Her
ved blev regionens interne handel mellem kystsamfundene præget af en
udveksling af 2. sorterings produkter.
På alle felter skete der en ekspansion: Øget forbrug af professionalise
ret arbejdskraft, øget antal skibe, øget og specialiceret teknologi i
fangstprocessen, større havområder blev inddraget til fiskeri, et større an-
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tal fiskearter blev fanget og solgt, flere afsætningsmarkeder blev inddra
get, bearbejdningsgraden og kvaliteten af råvarerne blev forøget.

Mentaliteter (s. 219-294), kap. VIII, IX
I dette sidste hovedafsnit bevæger forfatteren sig fra de ydre havskaber og
de lange linier i økonomi og politik til de »indre« landskaber og ser på de
ikke-materielle sider af kystsamfundenes relationer og forandringer i den
sociale sfære og i kulturen.
I kap. VIII diskuteres først det centrale problem om forholdet mellem
individ og kollektiv, mellem selvforståelse og ansvarsfølelse over for næ
sten. Dette sker i relation til: de fattige, - vedrørende drikfældighed, over for det stigende antal fremmede fra nabokystområderne, - i den reli
giøse sfære vedrørende syndsoplevelse og aktivt kristenliv i Indre og Ydre
Mission, - i de sociale relationer mellem bønder og fiskere, - og endelig
kønsopdelt i forholdet mellem mænd og kvinder (debatten om det »demo
kratiske« kystsamfund er behandlet ovenfor).
I dette kapitel trækker forfatteren stærkt på den grundforskning han
selv har deltaget direkte i. De mange tabeller, figurer og kort er både in
formative og nødvendige. Alligevel er de kvalitative kilder og analyser na
turligvis centralt placeret i dette afsnit. Man kan følge forfatteren (s. 270) i
den betragtning, at netop kombinationsnæringen - med manden ofte til
havs - gav kvinden en central placering i familiens og hverdagens liv, ikke
blot i den manuelle praksis, men også i opfattelsen af hendes rolle. Dette
er antageligt medvirkende til, at fiskere og sømænd helt op til idag ikke
går ind for, at kvinder fungerer som udearbejdende lønmodtagere. Der
imod må det være en lapsus, når præses skriver, at »deres hustruer skal
friholdes fra det manuelle arbejde« - det var faktisk hårdt fysisk arbejde
at klare både hjem og dele af kombinationsnæringens manuelle arbejde.
Jeg er enig med forfatteren i (s. 272), at vi i det hele skal være forsigtige
med vore slutninger indenfor mentalitetshistoriens brede og diffuse felt.
Vi skal ikke vurdere datidens kvindeliv udfra »moderne kønspolitiske
holdninger«, siger forfatteren korrekt. Men er det ikke et brud herpå, for
fatteren selv er på vej til at gøre i dette afsnit ved at så tvivl om »ægthe
den« af de missionske kvinders accept af den »centrale rolle i familien«.
Sammesteds advarer P. Holm imod at vurdere fortidens menneskers mo
ralske opførsel ud fra deres egne idealer; jamen, hvad skal vi da ellers bru
ge, spørger jeg, - modstandernes? f.eks. Politikens skævvredne billede af
vestjyske missionske fiskere i 1890erne? Pointen er vel her at tage forti
dens mennesker alvorligt netop i religiøse og moralske spørgsmål uden
derfor at glemme, at de også er mennesker og »syndere« og falder i, som
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vi alle gør i forhold til vore idealer. Menneskerettighederne bliver som
rettesnor ikke ringere af, at de sjældent efterleves. Det vigtige er, om de
og andre etiske forskrifter tages så alvorligt, at de effektivt indadtil og ud
adtil kan medvirke til at påvirke adfærden hos mennesker. I den forstand
er vi nødt til at tage fortidens moral og etik alvorligt, og netop i den sam
menhæng er der med forfatteren ingen grund til at betvivle, at missionens
specielle udlægning af moralen for hverdagslivet faktisk havde stor betyd
ning for IM-samfundsmedlemmernes adfærdsmønstre og livsholdninger.
P. Holm har korrekt fremhævet den centralistiske statsmagts stærkt sti
gende indflydelse gennem det 19. århundrede, som bl.a. via transportnet
tets udvikling (jernbane og havne) knyttede rigets provinser tættere sam
men end tidligere. Denne centralisering og skabelse af den moderne na
tions-stat (jvf. Norges selvstændighed 1905) gik hånd i hånd med udviklin
gen af den nye nationalfølelse, der i Danmark blev bredt indoptaget om
kring 3-årskrigen 1848-50. Som de religiøse bevægelser og opfattelser får
også de nationale identiteter betydning i kystsamfundenes selvforståelse
(jvf. de mange flag i fotografierne s. 274, 289 m.fl.). Men denne del af nye
kollektive mentaliteter (den nationale forståelse) er helt udeladt i under
søgelsen.
I kap. IX behandles borgerskabets relationer til kystsamfundene ud fra
disses placering som pittoreske, som turistmål i den »vilde« natur og som
sundhedsfremmende med dyrkelse af havbade og frisk luft samt - ikke at
forglemme - som fristed for mennesker af samme velbjergede, sociale lag.
Hvad enten det drejer sig om turistens, om Krøyers og Michael Anchers
bravourstykker eller om Anna Anchers socialt fint indlevede billeder, så
er der tale om, at afstanden mellem »dem« og »os« synliggøres. Dette be
skrives udmærket, og kultursammenstødet er ofte flot skildret, men tillige
med et lunt glimt i øjet, hvor især billedsiden får dette fint frem.
For at den forudsætningsløse læser blandt de store mængder af informa
tioner ikke skal miste orienteringen i et braudelsk perspektiv eller blive
uhjælpeligt fanget i et nordjysk snorrevod, skal det til slut anbefales at be
gynde med afslutningen (kap. X, s. 295-296) og derefter læse summary el
ler de udmærkede sammenfatninger (jvf. indholdsfortegnelsen) efter
hvert af de 9 kapitler.

Afslutning
Næsten enhver kan vedrørende denne bog ud fra sit forskningsfelt pege på
områder, man gerne havde set nøjere behandlet. Tilsvarende vil mange
ikke uberettiget kunne anføre, at teorier eller metoder fra deres sagsom
råde er behandlet vel frimodigt. P. Holm har forsøgt og er langt hen ad
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vejen lykkedes med at give ikke blot en solid skildring og nogle spænden
de analyser, men har også her fremlagt en stort anlagt syntese. Dem har vi
ikke for mange af. Synteser er som denne afhandling åbne for kritik og
angreb fra den dag de er fremlagte; men de er nødvendige for at forsk
ningen kan komme videre - og det er den med P. Holms store og inspire
rende arbejde. Her er fremlagt viden, holdninger og fortolkninger til - pro
et contra - at sætte mange større og mindre forskningsarbejder igang. Det
er i bedste forstand ikke en lukket og færdig afhandling, men en åben bog,
der vækker til debat og eftertanke og ikke vil samle støv på reolen som så
mange andre doktorafhandlinger.
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Helheden
Vi skal være lykkelige for den store
bredde og spændvidde i moderne dansk
historisk videnskab, formaner værkets
hovedredaktør, rigsantikvar Olaf Olsen
i programerklæringen for det nye værk,
som er aftrykt i seriens første bind.
Holder man sig denne formaning efter
retteligt, opfyldes man uundgåeligt af
stor lykkefølelse efter læsning af de tre
bind, dækkende de tre århundreder
mellem 1500 og 1800. De er nemlig så
forskellige, som tænkes kan. De spæn
der fra Alex Wittendorffs udpræget
mentalitetshistoriske behandling af
1500-tallets historie over Benito Scocozzas klassekampbetonede skildring
af det forstemmende 1600-tal til Ole
Feldbæks stofmættede og velfunderede
fremstilling af oplysningsårhundredets

danske historie. Bindene repræsenterer
tre så forskellige grundopfattelser af,
hvad Danmarkshistorie er og bør være,
at det kan falde læseren svært at bringe
fremstillingerne i indbyrdes sammen
hæng og se dem som en fortløbende be
skrivelse af samme genstand, det dan
ske samfunds historie 1500-1800. Plura
litetens mest iøjnefaldende omkostning
er med andre ord tab af overblik og
sløring af lange perspektiver. Men det
bør vi altså ifølge hovedredaktøren ik
ke være så kede af.
Vi kan såmænd også ligeså godt gøre
en dyd af nødvendigheden, for alterna
tivet ville vel have været et enkelt
mandsværk som f.eks. Ludvig Holbergs
eller C.F. Allens, hvor ét konsistent
fortolkningssynspunkt kunne føres
igennem fra ende til anden. En sådan
tanke er i vores dage ikke blot ureali
stisk, men også i strid med historievi
denskabens nutidige struktur. Univer
sitetsansatte historikere - og forfatter
panelet er først og fremmest sammen
sat af sådanne - er jo nu om dage ikke
generalister med hele historien som
genstandsområde, men professionelle
specialister i enkelte aspekter af histori
en eller i særlige, afgrænsede perioder.
Derfor havde værkets hovedredaktion
heller ikke noget reelt alternativ til den
fremgangsmåde, som blev resultatet,
nemlig sammensætning af et stort, alsi
digt forfatterpanel af indsigtsfulde og
velskrivende specialister, som i tur og
følge kunne bage hver deres skive - ty
pisk med en tykkelse på 100 år - af
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Danmarkshistorien. Den uundgåelige
pris for denne løsning er så blot, at de
enkelte skiver ikke altid kan føjes sam
men, og at det samlede resultat i hvert
fald ikke kan lignes ved et formbrød.
Fælles for de tre her foreliggende
bind er imidlertid, at alle forfatterne
har en velartikuleret holdning til deres
stof, at de er dybt fortrolige med deres
respektive perioder, og at de formår at
formidle deres viden i et ukunstlet og
læse værdigt sprog. Fælles er også en
høj teknisk standard. Bøgerne er smuk
ke og velredigerede. Teksten er opdelt
i korte, rappe afsnit, og korrekturlæs
ningen er omhyggelig som sjældent set.
Billedmaterialet, som består af fremra
gende farve- og sort-hvide gengivelser,
er originalt og fantasifuldt valgt, såle
des at det på glimrende vis supplerer og
understøtter teksten. Det er righoldigt
og rigeligt - det sidste endda i en sådan
grad, at det undertiden truer med helt
at overskygge selve teksten. Nærværen
de anmelder har faktisk ofte under læs
ningen grebet sig selv i at udstøde et
puritansk suk over nu igen at måtte ta
ge øjnene fra teksten for at kigge bille
der og studere de kompakte billedtek
ster. Men sligt siger man selvfølgelig ik
ke højt, når man ved, hvilken endeløs
umage det store illustrationsmateriale
repræsenterer.
Dermed hører fællestrækkene op.
Tilbage står forskellighederne, som er
så dominerende, at bindene nødvendig
vis må karakteriseres hver for sig og i
deres egen ret.
1500-tallet
Alex Wittendorff indleder sit bind om
1500-tallet med at fundere over begre
bet middelalderen, som lige siden 1500tallet har været benyttet som led i argu
mentationen for et skarpt brud i Euro
pas historie netop omkring 1500. Dette
brud kendetegnes ved nøgleord som
opdagelser, reformation, renaissance
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og humanisme. I samklang med nyere
synsmåder er Wittendorffs opfattelse,
at der nok i en hel del henseender var
tale om et nybrud i årtierne omkring
1500, og at disse på langt sigt også fik
dybtgående indflydelse på den europæ
iske civilisations udvikling. Men bortset
derfra var de nye strømninger først og
fremmest intellektuelle overklassefæ
nomener, som kun langsomt og under
stor modstand trængte ud til den brede
befolkning. Derfor var der, fastslår
han, i mange henseender tale om en
udstrakt grad af kontinuitet hen over
brudfladen, ikke mindst når tingene an
skues fra almindelige menneskers syns
vinkel.
Dermed har han allerede fra starten
anslået sit hovedanliggende, som er at
afdække og følge århundredets store
kulturkamp mellem gamle traditionelle
værdier og den nye kulturelites normer,
således som disse formuleredes af den
lutherske øvrighed, gejstlig som verds
lig. Men først afslutningsvis formulerer
han klart sin opfattelse af århundredets
centrale problematik »som en kulturel
og politisk elites bestræbelse på at få sin
egen kultur gjort enerådende i tidens
almene forestillingsverden, og at få
statsmagtens dominans i stændersam
fundet til at slå igennem som en en
hedskultur« (s. 377). Hans konklusion
er, at disse bestræbelser aldrig lykkedes
fuldt ud. Gamle indgroede forestillin
ger og normer levede fortsat deres eget
stille, sejge liv blandt almindelige men
nesker, uanfægtet af disciplineringsbe
stræbelserne oven fra. Prisen derfor var
imidlertid, at den menige dansker i
1500-tallet på flere og flere af tilværel
sens områder måtte leve sit liv på Guds
og Herskabs nåde, som bindets titel
lyder.
Det er således ikke bagatelproble
mer eller historiske overfladefænome
ner, som bindet sætter på dagsordenen,
men derimod eksistentielle spørgsmål
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som selve tilværelsesfortolkningen og
kernen i tidens forestillingsverden. Ind
faldsvinklen er med andre ord mentali
tetshistorisk. Grundopfattelsen er, at
det vigtigste i historien er det, der sker i
folks hoveder, og at bevidsthedsforan
dringer repræsenterer en afgørende dy
namisk kraft i den historiske proces.
Wittendorffs fortolkning lægger der
med betydelig afstand til den ældre ra
dikale historikertradition, som var til
bøjelig til at placere hovedvægten på
materielle faktorer som drivkraft. Der
med være ikke sagt, at Wittendorff ig
norerer sådanne faktorer, blot at de un
derordnes det mentalitetshistoriske
grundsynspunkt.
Fokuseringen på det bevidst
hedsmæssige gør bindet til spændende
og underholdende læsning. Fremstillin
gen er formet pædagogisk og i et sprog,
som lader pointer træde klart frem.
Den virker derfor ikke fortænkt, selv
om det er åbenbart, at den er frugten af
dyb indsigt og årelang kamp med det
svært tilgængelige stof. Teksten har ty
deligvis vundet betydeligt ved, at forf. i
årenes løb har haft lejlighed til at frem
lægge sit stof i talrige foredrag og folke
universitetskurser.
I betragtning deraf kan det måske
godt virke en anelse småligt at besvære
sig over nogle få trykfejl, som har und
draget sig korrekturlæserens skarpe
blik. Men alligevel. Tre steder i teksten
(s. 33, 108 og 379) forekommer det af
journalister så yndede udtryk »grund
liggende«, hvor der burde have stået
»grundlæggende«. Den gamle fynske
landsby, som nu er opslugt af Odense,
hedder altså ikke Hjalle/se som anført
s. 181, men Hjallese, og »tømmervær
kerne« i billedteksten s. 336 skal vel
være »tømmermærkerne«, hvis der skal
være mening i sætningen. Man finder
desuden et par huskefejl om udenland
ske anliggender, som forf. tilsyneladen
de ikke har et helt fortroligt forhold til.
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På s. 19 nævnes, at »Henrik 8. af Eng
land var begyndt at bygge sådanne
krigsskibe omkring 1490.« Det har han
nu haft svært ved, eftersom han først
blev født året efter og ikke blev konge
før i 1509. Der menes naturligvis Hen
rik 7. Franz l.s konkordat med Pave
stolen blev indgået 1516 og ikke, som
anført s. 102, i 1517. Endelig er det
svært at genkende Caspar PaludanMüller på billedet s. 380. - Sådanne
småting forstyrrer dog ikke hovedind
trykket af et omhyggeligt gennemarbej
det værk, som rummer en sand rigdom
af ny information om stort og småt.
Man belæres således også om, at ordet
kusk har sin oprindelse i det ungarske
bynavn Koes, hvor der fremstilledes
Koes- eller kuskvogne (billedteksten s.
350). Så blev man så klog.
Selve fremstillingen falder i to næ
sten lige store dele, hver opdelt i min
dre kapitler og underafsnit. Første del
har overskriften »Den nødvendige Re
formation« og dækker tiden fra 1500 til
og med statskuppet 1536. Den omfatter
siderne 11-206. Anden del hedder »En
bedre Ordning og Reformation« og
omhandler resten af århundredet. Side
talsmæssigt går den fra s. 209 til s. 377.
Alene disse sidetalsangivelser viser en
klar overprioritering af århundredets
første del, hvorimod sidste del behand
les mere stedmoderligt. Deri er der i og
for sig intet forunderligt, for det var jo
netop i 1500-tallets første halvdel, at
det nye bevidsthedsparadigme satte sig
igennem over for det gamle middelal
derlige og manifesterede sig i den lu
therske reformation og den nye stats
opfattelse. Det kræver selvfølgelig al
buerum at beskrive denne indviklede
omformningsproces. Sidste del af år
hundredet var ifølge forf. s helhedssyn
derimod nærmest disciplineringens tid
salder, hvor den herskende elite, konge
og rigsråd, bistået af den lutherske
gejstlighed søgte at påtvinge hele be-
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folkningen den nye omverdensopfattel
se. Denne disciplinering kan naturligvis
beskrives kortere.
Der er således - trods den tilsynela
dende omfangsmæssige skævhed - gan
ske god overensstemmelse mellem
forf.s helhedssyn, værkets hovedtese og
fremstillingens disposition. Samtidig
får vi for første gang præsenteret en
bred og indtrængende behandling af
1500-tallets store bevidsthedsmæssige
brydninger. Denne behandling fører
læseren langt ind i realiteterne bag de
lidt stereotype etiketter - reformation,
renaissance, humanisme og folkereligiøsitet - som almindeligvis hæftes på
dette turbulente århundrede. Det er en
betydelig intellektuel præstation.
Som omkostning ved denne konse
kvente fortolkning må vi tage med i kø
bet, at forhold, som med god ret også
kan betragtes som væsentlige, nedtones
eller helt fortaber sig. Det gælder såle
des udenrigs- og sikkerhedspolitiske
forhold, som kun behandles perifert og i forbindelse med omtalen af Syvårs
krigen svinder ind til nærmest arupske
dimensioner. Det gælder videre perio
den under formynderregeringen samt i
nogen grad også beskrivelsen af statens
finanser og det formelle magtapparat.
Dog noterede nærværende anmelder
sig med interesse oplysningen s. 320
om, at arverigetanken blev luftet i
skuespilform allerede ved hertug Chri
stians hyldning på Viborg Landsting
1584. Dermed er denne tankes rødder
på dansk grund sporet 12 år længere
bagud end hidtil konstateret.
Wittendorff har langt hen bygget sin
fremstilling op om Poul Helgesens, Pe
der Palladius’ og Niels Hemmingsens
skriftlige efterlandenskaber. De tre
lærde teologer afløser så at sige hinan
den som vore ciceroner på turen gen
nem 1500-tallets mentale danske land
skab, og fremstillingen former sig langt
hen som fortolkninger af disses udsagn.
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Det giver en ganske god balance mel
lem empiri og fortolkning i fremstillin
gen, som yderligere uderstøttes af det
fine billedmateriale - hvoriblandt man
ge motiver fra kalkmalerier - samlet og
systematiseret af Charlotte Appel.
Med Wittendorffs bind har vi fået
den hidtil mest konsistente fremstilling
af 1500-tallets usynlige historie - den
mentale - baseret på indsigtsfuld og ef
tertænksom fortolkning af dens synlige
levn. Vi har tillige fået en fremstilling
af reformationsårhundredet, hvor det
for en gangs skyld ikke er skrivebordsteologien, som er i centrum, men der
imod den lange, sejge kamp om sjælene
ude i sognene - en kamp, som på ingen
måde var slut i 1536. Da begyndte den
faktisk først for alvor. I denne kamp
spillede de for historikeren ellers usyn
lige befolkningsgrupper - bønderne,
kvinderne og de fattige - en vigtig rolle.
De var nemlig de egentlige bærere af
folkereligiøsiteten, af den vigende
mundtlige kultur over for den lutherske
øvrigheds anmasselser og magtelitens
nye skriftlighed. Det er Danmarkshi
storie fra en uvant, men spændende
synsvinkel. Så må man tage med, at
fremstillingen med sin fokusering på
folkekultur og dagligliv og sin neglige
ring af udenrigske forhold undertiden
godt kan virke lidt indeklemt og pro
vinsiel. Provinsialisme med indsigter
som i denne fremstilling er der ikke no
get ondt i.
1600-tallet
Det er sjældent, at man får et så vel
skrevet bind som Scocozzas i hånden.
Han behersker suverænt kunsten at
holde læserens opmærksomhed fangen
fra først til sidst. Med dygtig anvendel
se af stilistiske virkemidler fører han os
på en varieret og oplevelsesrig rejse
gennem 1600-tallets omskriftelige hi
storie fra de lykkelige og fremgangsrige
år i den unge Christian 4.s tid til ar-
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modsårene under de første enevolds
konger. Uanset at emnet ikke i sig selv
indbyder til større morskab, er der
sprogligt set tale om én lang lystrejse.
Sprogdragten er ukunstlet, nærmest ke
misk renset for fremmedord, præget af
nogen ironisk distance til stoffet, men
alligevel fyldt med rammende formule
ringer. Højst når forf. stilistisk set nok i
det korte afsnit om Den tornekronede
konge (s. 179-81), som rummer en be
tagende smuk og indfølt karakteristik
af Christian 4. - dets lige skal man lede
længe efter. Det er ikke forgæves, at
Scocozza har stået i skrivelære hos
Svend Ellehøj.
Fremstillingens indholdsmæssige for
billede er imidlertid i højere grad at fin
de hos Erik Arup end hos Ellehøj. Arup veg aldrig uden om at forholde sig
personligt til sit stof, og han forblev al
tid tro mod sit grundsynspunkt, som
var, at Bjørn, der ryddede skov i Suserup, betød mere for Danmarks historie
end nok så mange konger og krige.
Samme materialistiske grundsyn gen
finder vi i Scocozzas fremstilling, hvor
det tillige er udbygget med et klasse
kampskema - ikke af den forenklede,
firkantede slags, men i form af en sofi
stikeret model, som indfanger det 17.
århundredes brutale undertrykkelses
mekanismer fra top til bund i sam
fundet.
I en vis forstand er Scocozzas
egentlige hovedanliggende blotlæggelse
af disse indviklede, men effektive un
dertrykkelsesmønstre, som prægede
det danske samfund i 1600-tallet: Den
ortodokse lutherdoms hårdhændede
disciplinering af livsudfoldelsen, kon
gemagtens udnyttelse og undertrykkel
se af undersåtterne, godsejernes under
trykkelse af bønderne, undertrykkelsen
i lokalsamfundene, mandens under
trykkelse af kvinden etc. Med den
energiske fokusering på så megen elen
dighed og tvang er det ikke forunder
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ligt, at fremstillingens undertone er misantropisk og konklusionen dyster:
»For flertallet af befolkningen blev
1600-tallet armodens århundrede, et
koldt århundrede, hvor alt frøs til, som
sundene og bælterne gjorde det vinter
efter vinter. Ingen hofpragt og intet
herligt selskab på herresæderne kunne
skjule stilstanden i landsbyerne og i de
fleste af rigets købstæder.« (s. 349).
Scocozzas sympati ligger klart hos
den lidende og undertrykte befolkning,
hvis hårde og slidsomme dagligdag han
belyser med mange velvalgte eksemp
ler hentet fra tingbøger, kirkebøger o.lign. Samtidig har han et skarpt blik
for den magtbrynde, naragtighed og
tomhed, som ofte prægede livet og ad
færdsmønstrene i de højere cirkler.
Kun få af magtens mænd undgår derfor
at blive spiddet på Scocozzas spidse,
ironiske pen. Eneste bemærkelsesvær
dige undtagelser er faktisk Christian 4.,
som er genstand for en vis nuanceret
sympati, og dennes svigersøn og ærke
rival Corfitz Ulfeldt - den nye tids
mand, hvis valgsprog lød: »Tout le
monde est une farce et se gouverne par
opinions.« Valgsprogets ironiske di
stance til omgivelserne finder tydeligvis
en vis genklang hos Scocozza, og det er
måske baggrunden for den relativt ud
førlige beskrivelse af rigshofmesterens
storhed og fald og også for den fascina
tion, som kan anes i karakteristikken af
ham. I kontrast dertil karakteriseres
Hannibal Sehested blot som »en me
sterlig vejrhane« (s. 259). Der er for
skel på folk.
I kontrast til de modsvarende bind i
Gyldendals universitetslærebog i Dan
marks historie anskuer Scocozza det
danske samfund fra neden, fra under
såtternes synsvinkel. Deraf følger, at
skildringer af dagligliv og basale livs
vilkår spiller en fremtrædende rolle,
mens magtapparatets formelle indret
ning ikke ofres synderlig opmærksom-
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hed. Det er én af fremstillingens asym
metrier. Men der er også andre, som
har mindre indlysende årsager. Det
gælder eksempelvis den omfangsmæssi
ge disponering af stoffet, som er tem
melig skæv. Beskrivelsen af tiden inden
1660 optager således omkring 220 af
værkets i alt 340 tekstsider. Selve stats
omvæltningen af de dertil knyttede om
stændigheder optager omkring 30 sider,
mens de resterende 40 år af århundre
det afhandles på kun 90 sider. Fremstil
lingen har med andre ord stærk slagside
til fordel for Christian 4.s tid, mens den
unge enevælde med dens mange betyd
ningsfulde nyskabelser i magtapparatet
får en temmelig overfladisk behand
ling. Det er naturligvis ikke heldigt for
balancen, selvom forf. i tråd med sit
udgangspunkt godt kan hævde, at ene
vældens indførelse ikke ændrede syn
derligt på den menige danskers hver
dag. Det skitseagtige i fremstillingen af
tiden 1660-1700 understreges imidlertid
af, at det gottorpske spørgsmål, som unægteligt var et af tidens mest centrale
politiske problemer, slet ikke behand
les, men kun nævnes i en billedtekst s.
296.
Dermed er vi fremme ved den tredie
iøjnefaldende skævhed i fremstillingen,
nemlig den næsten totale negligering af
udenrigspolitikken. I den programer
klæring, hvormed værkets hovedredak
tør indledte seriens første bind, står at
læse, at den ny Danmarkshistorie skal
»lægge vægt på at forklare den nordiske
og europæiske baggrund for udviklin
gen og begivenhederne i fortidens og
nutidens Danmark.« Det er jo en pris
værdig målsætning i vore europæiske
tider; men den er nu langt fra opfyldt i
Scocozzas bind. Den storpolitiske kon
tekst berøres stort set ikke og østersøproblematikken knap nok. Nederland
ske flåder manifesterer sig med mel
lemrum i danske farvande, men de
kunne ligeså godt være kommet sejlen
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de ud af den blå luft. Scocozza gør
nemlig intet forsøg på at forklare de
storpolitiske sammenhænge, som lå
bag.
Efterhånden som fremstillingen nær
mer sig århundredets slutning bliver tå
gesløret over udenrigspolitikken nær
mest uigennemtrængeligt, hvilket alene
fremgår af den ovenfor påpegede tavs
hed om det gottorpske spørgsmål. Det
er heller ikke særlig velanbragt, at der
s. 127 bruges betegnelsen »den europæ
iske koncert« til karakteristik af den
storpolistiske situation omkring 1625.
Dette udtryk leder tanken hen på det
stormagtssystem, som først langt sene
re kom til at slå takten i staternes samog modspil. Det får så være; det afgø
rende er imidlertid, at Danmark i Sco
cozzas udlægning nærmest kommer til
at fremstå som en isoleret ø. Derfor
lykkes det ham heller ikke at indfange
ét af de mere betydningsfulde aspekter
af 1600-tallets historie, nemlig Dan
marks og Nordens stadig tættere inte
gration i det øvrige Europa, økono
misk, politisk og militært. Netop denne
proces var, om noget, afgørende for
landet og dets indbyggere helt ud i den
fjerneste landsby.
Denne berøringsangst over for Euro
pa eller væren sig selv nok-holdning gi
ver hele bindet et sært anstrøg af sogne
historie, og det kan undertiden være
ganske vanskeligt at acceptere en sådan
fremstilling som en dækkende fortolk
ning af Danmarks historie i den spiren
de statsræsons tidsalder. Lukketheden
er imidlertid en logisk konsekvens af
Scocozzas prioriteringer, som også i
det stykke minder en del om Erik Arups.
Fremstillingen er båret af sproglig
snilde og faglig omhu. Konkrete fejl er
derfor sjældne, uanset at der, som an
ført, godt kan udpeges stofmæssige
mangler. Det er imidlertid svært at for
stå, hvorfor Købstadsforordningen
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1619 ikke skal nævnes i forbindelse
med Christian 4.s merkantilistiske eks
perimenter (omkring s. 90). Den erob
rede bjergside med Tillys kanoner,
som omtales i billedteksten s. 137,
skyldes en fejloversættelse af den tyske
tekst. Tillys kanoner stod på samme
højdedrag under hele slaget ved Lutter
am Barenberg. Kongens ret til frit at
vælge rigsråder var allerede i 1645 ble
vet begrænset, således som det rigtigt
fremgår s. 164. Derfor er det misvisen
de, når det s. 188 formuleres, som om
der først skete indskrænkninger med
1648-håndfæstningen. Det er heller ik
ke korrekt, at »den danske adel« som det udtrykkes s. 189 - med hånd
fæstningen 1648 havde skaffet sig en
enestående fortrinsstilling. Sejrherrer
ne var standens øvre echeloner, hvor
imod den menige adel mistede indfly
delse. Det gælder i det hele, at Scocozza nok er for tilbøjelig til at opfatte
adelen som en homogen gruppe. Rea
liteten var tværtimod, at standen ved
århundredets midte var spaltet i flere
indbyrdes stridende økonomisk-politiske interessegrupper. Skildringen af
Sehesteds fald (s. 190-93) hænger ikke
alt for godt sammen. Scocozza kan til
syneladende ikke rigtig bestemme sig
for, om angrebet mod Norges stathol
der førtes af kongen eller af rigsrådet.
I beskrivelsen af den bornholmske op
stand mod den svenske besættelses
magt (s. 225) ses helt bort fra Ebbe
Gert Rasmussens ganske vist ikke up
roblematiske nyfortolkning i Dette ga
vebrev fra 1982. Det burde vel også
være nævnt s. 227, at Karl 10. Gustav
døde, hvilket trods alt havde en vis be
tydning for fredsprocessen. Indkaldel
serne til stændermødet 1660 udgik den
5. august og ikke den 2. som nævnt s.
234. Det er vel også lidt af en tilsnigel
se at henregne Kancelliet til de nyop
rettede kollegier, således som det sker
s. 249, og endelig er det uklart, hvilket
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hyldestdigt, der hentydes til i billed
teksten s. 318.
Ovenstående bemærkninger skal ik
ke skjule, at Scocozzas bind i mange
henseender er spændende og interes
sant. I stilistisk henseende er det emi
nent. Det rummer mange nye indsigter
og tolkninger - ikke mindst om den
begyndende kapitalmagts rolle - men
om det også kan betragtes som en
dækkende beskrivelse af Danmarks hi
storie i det 17. århundrede, er straks
mere tvivlsomt. Læst sammen med de
modsvarende bind af universitetslære
bogen, som præsenterer de grundlæg
gende strukturanalyser, er det imidler
tid udbytterigt og givende. Læst for sig
selv er det især fornøjeligt.
Illustrationsmaterialet, som Charlot
te Appel også her har stået for, er
fremragende - mange nye og smukke
illustrationer, som fint understøtter
teksten. Eneste indvending er, at bil
ledmaterialet er så righoldigt, så smukt
og så rigeligt, at det undertiden truer
med helt at stjæle opmærksomheden
fra teksten. Men den skal Charlotte
Appel ikke klandres for - tværtimod.
1700-tallet
Om Ole Feldbæks bind kunne man for
så vidt indskænke sig til at konstatere,
at det bare er fremragende - en re
spektindgydende tour de force gennem
oplysningsårhundredet. Den righoldige
fremstilling kan imidlertid nok fortjene
en mere indgående vurdering end den,
der kan rummes i et sådant summarisk
smagsdommerudsagn.
Der er tale om en populær oversigts
fremstilling i dette udtryks bedste for
stand. Den bæres vel ikke af en enkelt
grundtese som Wittendorffs, og sprog
ligt set løfter den sig kun sjældent som
Scocozzas; men den bærer til gengæld
alle de kendemærker, som tilsammen
udmærker god populær historieskriv
ning: Suverænt overblik, respekt for
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detaljen, velbegrundede konklusioner
og total beherskelse af stoffet i dets
mange facetter - alt fremlagt i en saglig
og nøgtern sprogstil. Bindet viser det
professionelle håndværk, når det er
bedst, og man færdes fuldkommen tryg
i Feldbæks selskab på rejsen gennem
1700-tallets på én gang velkendte og al
ligevel mærkeligt fremmedartede ver
den. Dette bind har ikke haft særskilt
billedredaktør, idet Feldbæk selv har
stået for fremskaffelsen af illustrations
materialet, som i kvalitet og originalitet
ligger fuldt på højde med de to foregå
ende binds billedstof.
Selv om bindet vel ikke kan siges at
have en egentlig grundlæggende tese,
bygger det alligevel på en bærende idé
om, hvad der repræsenterede foran
dringens dynamik. Grundtanken for
muleres allerede s. 14 således: »Denne
fremstilling har ikke til hensigt at igno
rere de fremtrædende skikkelser og de
markante begivenheder, der altid vil
være en del af historien. Men den søger
at forskyde vægten, for i højere grad at
give plads for de materielle vilkår og
muligheder. Og den søger at forstå
1700-tallets mennesker i et langt og sejt
udviklingsforløb, der grundlæggende
bestemte deres liv og muligheder, men
som de ikke selv magtede at overskue
og forstå.« Omdrejningspunktet i Feld
bæks fortolkning er med andre ord de
materielle vilkår, og grundopfattelsen
er, at det var ændringer i disse - natur
bestemte eller menneskeskabte - som
forandrede samfundet. Årsagerne til
samfundsforandringer er først og frem
mest ændringer i produktionsvilkårene.
Fremstillingen er opbygget i nøje
overensstemmelse med denne grund
opfattelse. På det helt overordnede ni
veau falder den i to hoveddele, nemlig
en præsentation af det danske samfund,
som det tog sig ud i århundredets første
halvdel (»Det gamle samfund«, s. 15204), og en karakteristik af det nye
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samfund, som gradvis tog form i løbet
af århundredets sidste halvdel (»Det
nye samfund«, s. 205-358). Første ho
vedafsnit indledes med en beskrivelse
af produktionsgrundlaget - landskabet
- hvorefter produktionsforholdene og
samfundsstrukturen behandles. Der
næst karakteriseres de politiske magt
strukturer, og disses indflydelse på pro
duktionsvilkårene vurderes. Der run
des af med et par mentalitetshistoriske
afsnit om kirke, skole, oplysningstan
ker og kulturpolitik med solidt udblik
til Europa. Hovedsagen i andet hoved
afsnit er naturligvis landboreformerne
og den florissante handel, som vurderes
i snæver årsagsmæssig sammenhæng
med den økonomiske højkonjunktur
og væksten i befolkningstallet fra mid
ten af århundredet.
Kort udtrykt er Feldbæks samlede
konklusion (s. 359-65), at det nye, for
andrede samfund, som tonede frem ved
århundredets slutning, kun i begrænset
omfang kan forklares ved, at »kongen
bød«. I langt højere grad var det resul
tat af forandringer nede fra og ude fra af højkonjunktur, befolkningspres og
langsomt ændrede organisationsformer
i det altdominerende landbrugser
hverv. Det enevældige styres vigtigste
indsats i dette forløb var ikke, at det
»bød«, men tværtimod at det udviste
klog tilbageholdenhed, skabte rimelig
retssikkerhed og sikrede fred. I mod
sætning til megen ældre mytologi teg
nes altså her billedet af et ikke-interventionslystent enevældigt styre. Efter
bedste evne - og den var ganske stor red det med på den store forandringens
bølge, som i sidste halvdel af 1700-tallet
rullede hen over det danske samfund.
Med denne tolkning opsummerer Feld
bæk stort set alle de mange delresulta
ter, som de seneste årtiers landbo-,
handels- og administrationshistoriske
forskning har frembragt, og som han
selv har ydet væsentlige bidrag til. Der-
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med lever bindet på det smukkeste op
til den programerklæring for hele vær
ket, som hovedredaktøren formulerede
i første bind.
Omsider har vi her en populær frem
stilling af 1700-tallets historie, som har
frigjort sig helt fra den klassiske land
bohistories myter om den undertrykte
fæstebonde og den tyranniske herre
mand. Med stor sanerende virkning er
udgangspunktet tværtimod, at både
bønder og godsejere som hovedregel
opførte sig økonomisk rationelt, og at
relationerne mellem de to parter bedst
forstås under denne forudsætning. Bin
det fremlægger derfor omfattende re
vurderinger af vilkårene i det danske
landbosamfund, men udpeger samtidig
to nye tabergrupper, nemlig husmændene og de jordløse landarbejdere. Det
var især dem, som kom til at betale re
formernes tunge pris. Vi får også punk
teret myten om Norges undertrykte
stilling i Helstaten, og ikke mindst brin
ges den florissante handel og dens intri
kate finansielle mekanismer for alvor
ind i billedet. Det samlede resultat er et
i bedste forstand nyt og sammenhæn
gende billede af 1700-tallets danske hi
storie, hvori også de omfattende be
vidsthedsmæssige forandringer indgår
som et naturligt led.
Under de valgte indfaldsvinkler er
Feldbæks fremstilling så overbevisende
gennemført, at man vanskeligt kan er
klære sig uenig i dens hovedlinier hvilket dog ikke udelukker, at det trods
alt er muligt at gribe ham i mindre
unøjagtigheder. Det må vel således be
tragtes som lidt af en tilsnigelse, når det
i billedteksten s. 9 anføres, at den dan
ske enevælde efter Kongeloven skulle
»vare til tidernes ende.« Den deri inde
holdte magtoverdragelse gjaldt vel kun
den kongestamme, som udsprang fra
Frederik 3. S. 29 anføres, at vornedska
bet herskede »På øerne«, andre steder
præciseres det korrekt, at ordningen
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udelukkende omfattede den sjælland
ske øgruppe. Et par sider længere frem
me anføres »Christian 5.s rangforord
ning fra 1680«, som om det var den før
ste i sin art - den første rangforordning
daterer sig til 1671. Det er nu at sætte
sagen meget på spidsen, når det s. 41
hævdes, at 1700-tallets Danmark be
stod af 700 private godser, som blot
havde fyrste og forsvar fælles, og når
det i forlængelse deraf (s. 124) påstås,
at der reelt ikke eksisterede en lokalad
ministration i Danmark ved 1700-tallets
begyndelse. Selv i mindre tilspidset
form holder dette synspunkt vist ikke
for en nærmere efterprøvning. I forbin
delse med omtale af Kongeloven (s.
109) forekommer nogle betragtninger
om lovens manglende hensyntagen til,
at en tronfølger kunne være sindssyg.
De genfindes med næsten samme ord
valg i Scocozzas bind (s. 284), hvorfor
redaktøren uden skade kunne have
strøget dem et af stederne. Vurderin
gen af Frederik 4.s testamente s. 120 er
forældet efter Birgit Bjerre Jensens ny
lige omdatering af det.
Egentlige fejl, herunder trykfejl, er
der kun få af. Derfor er det dobbelt
ærgerligt, at den fede afsnitstitel s. 15
lyder »Den gamle samfund«. De gode
Aabenraa-borgere vil sikkert være ke
de af at se deres by stavet Åbenrå s. 46.
Det er slet ikke så ligetil at se, at den s.
153 afbildede pengeseddel er en femrigsdalerseddel, sådan som billedtek
sten hævder. Billedet viser grangiveligt
en énrigsdalerseddel. Det må ligeledes
være en lapsus, når der s. 200 omtales
udbruddet af Den spanske Arvefølge
krig 1740 - det er den østrigske ditto.
Endelig er det ikke nemt at få ordentlig
sammenhæng mellem signaturforkla
ring og korttegning s. 75.
Når man som anmelder forfalder til
at opnotere bagateller som ovenståen
de, er det som regel et sikkert tegn på,
at der ikke er noget særligt at udsætte
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på substansen i fremstillingen. Det gæl
der ganske rigtigt også i dette tilfælde.
Feldbæk har efter nærværende anmel
ders vurdering leveret en forbilledlig
klar og vel tilrettelagt fremstilling af
1700-tallets historie. Den udmærker sig
ved afklarethed på det overordnede
fortolkningsplan og nøjagtighed i detal
jen og tager desuden behørigt hensyn
til, at Danmark også den gang var en
del af Europa. - I billedteksten på s.
368 betegner Feldbæk Edvard Holm
som grundlæggeren af det videnskabeli
ge studium af 1700-tallets Danmark.
Sammenholdt med Feldbæks øvrige
omfattende produktion viser det fore
liggende bind, at Holm nu har fået sig
en værdig afløser.

Tre Danmarkshistorier
De her omtalte bind repræsenterer tre
vidt forskellige bud på, hvad Dan
markshistorie er for en størrelse. Re
daktionen har givet forfatterne relativt
frie hænder og har ikke opstillet noget
emnemæssigt minimumskrav til en danmarkshistorisk fremstilling, hvorfor
forfatterne har kunnet prioritere - og
også bortvælge - stofområder efter eget
skøn.
Denne frihed har de, som det vil væ
re fremgået, administreret meget for
skelligt. Wittendorff har benyttet den
til en hidtil uset opprioritering af men
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talitetshistoriske aspekter på bekost
ning af andre, mere traditionelle sider
af Danmarkshistorien med en deraf føl
gende underbelysning af det 16. århun
dredes sidste halvdel som resultat. Sco
cozza har haft frie hænder til med stor
konsekvens at lægge sin moderniserede
arupske fortolkningsmodel til grund med det resultat, at udenrigs- og sik
kerhedspolitik nærmest lades ubehand
let. Også han har fået lov at overbetone
sit århundredes første halvdel på be
kostning af sidste. Kun i Feldbæks dis
ciplinerede fremstilling tilgodeses også
alle de aspekter, som traditionelt anses
for at høre med i en Danmarkshistorie,
og kun her finder man en ordentlig ba
lance i den kronologiske disponering af
stoffet. Hans bind er derfor nok det af
de tre, som kommer nærmest på den
traditionelle, afbalancerede fremstil
ling. For alle tre bind gælder det imid
lertid, at deres forfattere har noget på
hjerte, og at de evner at formulere de
res tanker og ideer på læseværdig må
de. Alene derfor er der god grund til at
glæde sig over disse tre kvalificerede
bud på vort lands historie, selv om de
ifølge sagens natur kun kan blive bud.
Sådan må det imidlertid nødvendigvis
være i en pluralistisk tidsalder som vor.
Vi kan så med hovedredaktøren glæde
os over, at budene er blevet så kvalifi
cerede og tankevækkende som her.
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Mønt, mål og vægt i dansk middelalder
Af Svend Gissel

L. E. Fauerholdt Jensen: Mark Sølv.
Mark Penninge - Mark Korn. Mønt.
Mål og Vægt i Danmark 1000-1340.
(Odense University Press, 1990).
120 s.
I løbet af seks år har landinspektør
L. E. Fauerholdt Jensen udsendt fire
metrologiske værker, en bemærkelses
værdig præstation, der tillige betyder et
metodisk nybrud i dansk og norsk me
trologisk forskning - et nybrud, der
kræver en stillingtagen, ikke mindst fra
historisk hold.
Det norske indslag, Mål, Vægt og
Landskyld i Norge fra 1270 til 1683. Akershuslisten, Oslo 1989, falder lidt
uden for nærværende kontekst, hvorfor
denne bog ikke vil blive behandlet her.
Det samme gælder forfatterens nyeste
arbejde, Mark Guld. Mark Jord - Le
ding. Jordinddeling i Danmark 12001340, Aalborg 1991. Det i disse linjer
anmeldte værk er imidlertid så nært for
bundet med Fauerholdt Jensens grund
læggende skrift, doktorafhandlingen
Danske Kornmål i 1600-tallet. Korn
skæpper og korntønder før 1683 med
tilbageblik til middelalderen, Odense
1986, at det falder naturligt i denne
sammenhæng at tage principiel stilling
også til det ældre værk.
Fauerholdt Jensen (i det følgende
F. J.) har fra starten fundet sikker støt
te ved Odense Universitet1, på hvis for
lag han har fået udgivet begge de skrif
ter, der her især interesserer os. Me
dens de to Odense-professorer E. La
de wig Petersen og John W. Perram har
bedømt doktorafhandlingen overvejen
de positivt2, har bogen mødt stærk kri

tik i en anmeldelse af fhv. landsarkivar
Jens Holmgaard3. Som det tredje med
lem af det udvalg, der var nedsat til be
dømmelse af F. J.’s afhandling fra 1986
- de to andre var Ladewig Petersen og
Perram, indtog anmelderen fra starten
en særdeles kritisk holdning. Jeg lod
imidlertid den intrikate problematik og
afhandlingens originale tænkning kom
me doktoranden til gode og tilsluttede
mig derfor det standpunkt, at afhand
lingen burde antages til forsvar for dok
torgraden.
Jeg mener fortsat, at min stillingta
gen i 1986 var rigtig, men har arbejdet
videre med problemerne og har allere
de ytret mig om bogen flere steder4. De
bemærkninger, jeg herved har ladet fal
de, er ganske vist ikke tilfældige, men
dog så spredte og parentetiske, at såvel
F. J. som også andre har krav på en me
re samlet vurdering fra min side.
Da professor E. Ladewig Petersen i
sin anmeldelse5 konfronterede F. J.’s
doktorafhandling med Svend Aakjærs
Maal, Vægt og Taxter i Danmark,
19366, mente jeg at måtte bringe en
kort replik7, som skal uddybes her:
Det blev af Ladewig Petersen frem
hævet, at F. J.’s arbejde havde to for
trin frem for Aakjærs, nemlig dels et
principielt homogent materiale og dels
en teknisk-homogen behandling. Dette
giver (if. Ladewig Petersen) F. J.’s bog
»en absolut gevinst, som må være af
handlingens bærende og blivende resul
tat«. Det må hertil bemærkes, at F. J.’s
1500- og 1600-tals materiale godt nok
kan karakteriseres som ensartet, men
ikke i sig selv bringer noget resultat,
der løser de problemer, som undersø-
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ges i afhandlingen8. Grundlaget for
F.J.’s skæppekonstruktioner er ikke
det »principielt homogene materiale«,
men en i relation til de danske korn
målssystemer i nyere tid særdeles frem
medartet og uhåndterlig kilde, Anders
Sunesens skæppebeskrivelse, hvis an
vendelighed i de senere perioder heller
ikke Ladewig Petersen finder doku
menteret - og da slet ikke Jens Holmgaard9 eller jeg. Personlig mener jeg, at
F.J.’s anvendelse af dette kildested
som strukturelt paradigme for senere
perioder er forfejlet10, og at virkelighe
den må søges nærmere ved det »princi
pielt homogene materiale«11. Derimod
må jeg komplimentere Svend Aakjær,
fordi han stort set nøjes med at lade
Anders Sunesen tale for sig selv12.
Omend Anders Sunesens skæppe
struktur er uigennemsigtig13 og måske
kan anses for lærd teori14, kunne F. J.’s
beregninger af skæppestrukturen i
1500- og 1600-tallet jo imidlertid godt
være rigtige. E. Ladewig Petersen me
ner15, at de kan have noget for sig og
støtter sig herved bl.a. på John W. Perram’s sandsynlighedsberegninger. Der
er imidlertid to små, men ikke uinteres
sante forskelle på de to Odenseprofessorers argumentation. Perram mener li
gesom F. J., at den nyere skånske
skæppe »bedst lader sig tilpasse en cy
linder, hvis diameter er lig med høj
den«16. Perram vælger altså her form
len V = 77 x % x h3 i stedet for den
sædvanlige (V = n/4 x h3 x (A2 - 1),
hvorved han tillige (som s. 61 F. J.)
fastholder den rhinske fod17. De to ikke-historikere indtager her samme
standpunkt medens E. Ladewig Peter
sen15 på sin side finder det »metodisk
højst uheldigt og iøvrigt matematisk
unødvendigt« her at fravige den for
mel, som F. J. ellers anvender overalt i
datidens Danmark. Ladewig Petersen
fastholder altså diagonalen18 i formlen
V = n/4 x h3 x (A2 - 1) også for det
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nyere Skånes vedkommende, hvorved
han må opgive den rhinske fod og ac
cepterer den, der passer bedst med den
foretrukne formel. Såvel Ladewig Pe
tersen som Perram går let henover dis
se meningsforskelle; men Ladewig Pe
tersen og jeg er formentlig enige om, at
hvis blot muligheden for en anden be
regning end Anders Sunesens er til ste
de, er det begyndelsen til enden for
F. J.’s teori. Det kan undre, at netop de
to matematikere ikke har været de før
ste til at drage denne slutning. Når an
melderen har været skeptisk over for
F. J.’s strukturering af skæpperne, skyl
des det fra først af, at den strider imod
de skæppestrukturer, som vi kender fra
bevarede skæppemål, dels fra Skåne i
nyere tid, dels fra de middelalderlige
Hansebyer. Det er nu min hensigt så
langt kræfterne rækker at gå videre
med sagen, indtil jeg - forhåbentlig har kunnet fremsætte en begrundet op
fattelse af den danske skæppestruktur i
ældre tid.
I »Mark Sølv« har F. J. gentaget sit
kunststykke. Medens Aakjær nøjes
med at lade middelalderkilderne ytre
sig om de danske mk. sølv og deres in
ternationale relationer i datiden19, sø
ger F. J. - denne gang åbenlyst uden
bevis - sit paradigme i det engelske Towerpund20.
Når man forsker i mål, vægt og mønt,
kommer man ofte ud for at skulle tage
stilling til marginalværdier, og dette
ved F. J. så godt som nogen. For skæp
pernes og tøndernes vedkommende
gælder det topmålet. Problemerne er
imidlertid mere komplicerede i forbin
delse med mk. sølv, fordi man her har
såvel interne usikkerhedsmomenter21
som eksterne22.
På denne baggrund finder anmelde
ren det beklageligt, at forfatteren lige
som i sit arbejde om de danske kommål
går konsekvent uden om det betydelige
materiale, som findes i museerne, her
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møntsamlingerne23; ved studiet af de
gamle mønter finder man ganske vist
andre marginalværdier (slid), men ikke
de ovennævnte.
Da der i kildematerialet på flere
punkter er en indbygget unøjagtighed,
føler forfatteren sig ved sin eksklusive
benyttelse af skriftlige kilder tvunget til
at indtage en utraditionel subjektiv
holdning, som ikke lader de eksisteren
de kilder vederfares fuld retfærdighed.
F. J. opstiller derfor indledningsvis to
aksiomer, der dominerer bogen, men
som han ikke har undersøgt fyldestgø
rende, og som bør nøjere efterprøves,
nemlig:
1) At den uomgængelige Kölnermark i
ældre tid ikke havde den »klassiske«
tyske vægt 233,85 g., men var lig
med Towermarken (1 mk. sterling)
på 233,28 g. (s. 8), samt
2) at man derfor kan udlede den (de)
danske mk. sølv af den tilsvarende
engelske mk. under Vikingekonger
ne Svend I Tveskæg og Knud II den
Store, »der begge anvendte engel
ske møntmestre først i England og
senere i Danmark« (s. 8).
Hertil kan føjes:
3) At »den officielle mønt på landsplan
i opløsningsperioden24 igen blev
sterling« (s. 14 f., 21).
Ved »definitionsvalget« af Towervægten (grundlæggende Towerpundet)
som udgangspunkt undgår F. J. den til
knytning til det tyske møntsystem, som
det skriftlige kildemateriale, bl. det
ældste fra 1224-25, indicerer.
Ligesom i »Danske Kornmål« er
F. J.’s synspunkter særdeles interessan
te og konsekvent gennemførte, hvorfor
anmelderen nødig ville have været dem
foruden; men trods analoge træk mel
lem Towermarken og Kölnermarken,
som gør forfatterens hovedopfattelse
forståelig, mener jeg ikke, at man kan
se bort fra den klare terminologiske ta
le i 1200-tallets diplomer, hvori der i
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dansk sammenhæng udelukkende hen
vises til Kölnermarken (og Troyesmarken). F. J.’s manglende klarlæggelse og
dokumentation af sine grundbegreber
(s. 7-8) er naturligvis utilstedelig i et
seriøst forskningsarbejde, og valget af
Towermarken fører til kedelige talmæs
sige bivirkninger. Det er endvidere en
svaghed hos F. J., at han som ikke-historiker ikke altid forstår at skille klin
ten fra hveden og derfor i sine videre
udredninger undertiden kommer i me
todisk uføre. Formentlig kunne F. J.
have undgået nogle af bogens skavan
ker, hvis han havde været mere belæst.
Hans Litteraturfortegnelse s. 118 er
som i andre arbejder armodig, hvilket
rammer ham hårdt i netop dette arbej
de, for hvis emne den omfattende inter
nationale litteratur er særdeles rele
vant. Især den nye litteratur er svagt
repræsenteret, hvoraf man dog ikke al
tid kan slutte, at forfatteren ikke har
kendt den. Blandt de forskere, hvis
værker F. J. med udbytte kunne have
gjort sig fortrolig med, kan nævnes Sø
ren Balle25, Kjell Runquist26 og Harald
Witthöft27. Sådanne huller er medvir
kende til den betydelige grad af usik
kerhed, som læsningen af F. J.’s værker
fremkalder.
Anmelderen, som også i denne sam
menhæng melder mig som positivist,
må søge at konfrontere F. J.’s aksiomer
med de skriftlige kilder. Møntmateria
let selv kender jeg beklageligvis ikke,
hvorfor jeg må finde det særdeles øn
skeligt, at det på anden måde inddrages
i debatten28.
F. J. Har uomtvistelig ret, når han
som en grundpille for sin opfattelse
fremfører, »at det engelske møntvæsen
må betragtes som et af de mest stabile i
Europa, og at man har en ganske klar
viden om dets udvikling lige fra dets
start i 700-tallet og til dato«29. F. J. på
pegede dette allerede 198630 - det føl
gende år efterfulgt af Søren Balle med
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en fyldig og velargumenteret redegø
relse for den engelske vægttradition31,
som Balle præsenterede som »stamfa
der til det danske møntvæsen under
Svend Tveskæg og Knud den Store«32.
Hvad angår dette sidste punkt må det
understreges, at anvendelsen af engelsk
vægttradition i Danmark ikke kan an
ses for historisk dokumenteret, da der
ikke foreligger en moderne analyse af
det danske møntmateriale og åbenbart
heller ikke er bevaret skriftlige vidnes
byrd om engelsk-danske møntrelatio
ner i Vikingetiden eller den følgende
tid33. Disse metodiske krav - især kra
vet om eksistensen af relative værdier er for senere perioder præciseret af den
nyeste forskning34, og jeg mener, at der
i konsekvens heraf må stilles tilsvaren
de garantikrav m.h.t. årtierne omkring
år 1000; ellers må man lade emnet ligge
med et non licet. F. J., der ellers selv
anvender relativitetskriteriet35, fraviger
det netop på dette afgørende punkt36.
Som Søren Balle og F. J. begge anta
ger, viser det sig ved udredning af de
engelsk-tyske møntforhold, at den en
gelske mk. sølv ikke eksklusivt havde
gyldighed i Nordsøimperiets tidligere
område (her tager jeg forbehold), men
var nært knyttet til førende møntstan
darder i det nordvestlige Kontinentaleuropa, således at hele denne økono
misk højt udviklede region i den davæ
rende periode (1200-1300-tallet) havde
fælles sølvvaluta hvilket - med eller
uden foregående indsats fra Knud den
Store - også fik indflydelse på vore
hjemlige forhold, som det første gang
ses 1224-1225.
Det er i denne forbindelse afgørende
for forskningen, at den faste engelske
vægttradition gør det muligt at finbe
regne også Kölnermarken - og dermed
Troyesmarken37.
Kjell Runquist øvede nok sin væsent
ligste indsats i studiet af dansk mønthi
storie, da han i sit sidste arbejde (se
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ovenfor, note 26) introducerede og be
handlede den florentinske bankmand
Francesco Balducci Pegolotti’s skrift La
Pratica della Mercatura fra ca. 1340,
som ikke tidligere havde spillet nogen
rolle for kendskabet til de middelalder
lige mk. sølv i Danmark38. Pegolotti li
gestiller utvetydigt den store Kölnermark med Towermarken39. Da »det til
enhver tid har kostet at få vekslet valu
ta«40, kunne man nok have sine tvivl
om nøjagtigheden af denne identifika
tion, og det har anmelderen også haft;
men da Harald Witthöft med inddra
gelse af Troyesmarken når til samme
resultat i større sammenhæng, mener
jeg ikke, at det er muligt for nærværen
de at nå til større sikkerhed, og tilslut
ter mig Søren Balle - samt F. J.’s udo
kumenterede vurdering - når de sætter
såvel Towermarken som Kölnermar
ken (i 1200-1300-tallet) lig med 233,28
g.41 Witthöft påviser videre42, at Köl
nermarken var 19/20 af Troyesmarken,
som dermed kommer på 245,56 g43.
Med sit kvalificerede gæt om Kölnermarkens størrelse har F. J. imidlertid
ikke »løst« alle herhenhørende proble
mer, for han vil videre og giver sig i
kast med møntsølvets finhed. Dette
sker særdeles påfaldende under hans
behandling af diplommaterialet vedrø
rende de dansk-tyske forhandlinger
1224-1225.
De tre diplomer (af hvilke to to date
res til 1224 4/7 og 1225 17/11 og det
tredje - omend udateret - kan placeres
i det tidlige efterår 1224), som opstiller
betingelser for frigivelsen af de danske
konger Valdemar II Sejr og Valdemar
III den Unge, findes i original i Schwe
rin og har flere gange været benyttet44.
F. J. citerer dem fra Diplomatarium
Danicum og Danmarks Riges Breve45.
Efter F. J.’s opfattelse betyder æn
dringen fra 40.000 mk. sølv i løsesum i
det første brev til 45.000 mk. sølv i de
to sidste breve46, at der i den danske
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mark var mindre rent sølv end i Kölnermarken (d.v.s. Towermarken!), at den
altså var mindre lødig47. Når E J. såle
des forudsætter, at de to summer i rea
liteten var identiske, kan jeg ikke følge
ham. Det er her vigtigt at påpege, at
der i den stipulerede aftale indgik en
række andre faktorer48, som gør regne
stykket som helhed uoverskueligt,
hvorfor det er metodisk forkert af F. J.
at opstille den isolerede ligning 40.000
= 45.000 mk. sølv47.1 stedet slutter jeg
af den klare formulering i kilderne46, at
1 dansk mk. sølv på det anførte tids
punkt var lig med 1 Kölnermark eller
233,28 x 15/16 = 218,7 g49.
Omend F.J.’s kildegrundlag svigter,
når han alligevel frem til vægten 218,7 g
for 1 dansk mk. sølv; men det sker ved,
at han som grundlag vælger det engel
ske møntsølvs lødighed (suppleret med
en møntforringelse omtalt i Slesvigs
stadsret ca. 1150). At F J. således ved
sammenligning med de 45.000 mk. sølv
når en »eksakt overensstemmelse med
indholdet af rent sølv i de 40.000 mk.
kølnsk« (s. 12), frikender ham ikke for
den historisk set problematiske frem
gangsmåde, at han analyserer en sølv
mark, der i kilderne utvetydigt identifi
ceres som mk. kölnsk, som om det var
en Towermark; vi møder altså her et
dobbelt kildemisbrug50.
At F. J. i denne sammenhæng sætter
tallenes tale over, hvad der kan anses
for historisk forsvarligt, svarer til hans
holdning ved bestemmelsen af skæppe
struktureringen i Danske Kornmål.
Det er bemærkelsesværdigt, at Witthöfts mere præcise fastlæggelse af
Troyesmarken51 gør det muligt at fore
tage en mere korrekt beregning af 1
dansk mk. sølv anno 1282 end F.J.’s,
nemlig således: 246,08 x 4,58x 2 = 218,7
g52. Der tegner sig herved et klarere bil
lede af den danske mk. sølvs status i
1200-tallet. At niveauet 1334 var dalet
til 209,95 g eller mindre53, kan næppe
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overraske; vi har her at gøre med den
såkaldte Roskildevægt54, hvis udbredel
se og nærmere betydning er ukendt.
I sin beregning af markværdieme
1224-25 sætter F. J. lødigheden af det
engelske møntsølv til 25/27 og dermed
af det danske til 8/947. Disse lødighedsprincipper gennemfører han så i resten
af sin undersøgelse55; men det må un
derstreges, at de således tilvejebragte
danske møntværdier hviler på et vil
kårligt grundlag, som ikke har støtte i
kilderne56. Jeg må derfor tage afstand
fra denne finberegning af de danske
sølvmønter.
Forekomsten af engelske sterlinge i
Danmark er interessant, men rejser og
så nogle spørgsmål. F. J. introducerer
dem med en toldrulle fra 1316, »her
gengivet efter Hvitfeld« (s. 15). Faktisk
er Huitfeldt vor eneste kilde til rullen,
hvorfor F. J. for så vidt overspiller tolk
ningen af den, når han præciserer, at de
deri omtalte sterlinge er engelske - og
ikke franske eller lybske (s. 19, 21);
men til alt held er der bevaret et han
delsprivilegium af 1316 10/8 til byen
Zutphen i Holland, hvoraf det udtryk
keligt fremgår, at der skulle betales 32
engelske sterlinge i told af hver kogge57,
og jeg tilslutter mig derfor F.J.’s tolk
ning af sterlingene i Huitfeldts tekst.
F. J. medgiver anvendelsen af sterlin
gene som toldafgifter den karakteristik,
at »den officielle mønt på landsplan i
opløsningstiden igen blev sterling« (s.
14-15).
F. J.’s bemærkning er i flere henseen
der uheldig: Det er ikke bevist, at
dansk møntvægt i Vikingetiden var identisk med den engelske (se ovenfor),
men da slet ikke, at der fra 1316 skulle
være en forbindelse tilbage til Knud
den Store - hvilket ordet »igen« kunne
antyde. Endvidere er der al grund til at
mene, at det ikke først var i 1300-tallet,
at sterlingene slog igennem i Danmark.
Tværtimod er det tænkeligt, at sterlin-
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gene havde endnu større gennemslag
skraft i sidste halvdel af 1200-tallet.
Dette svarer til, hvad vi ved fra Wittliöft (s. 93) for Nordvesteuropas ved
kommende, og det stemmer også over
ens med, hvad vi kan udlæse af diplo
mer og møntfund i Danmark og
Slesvig-Holsten58.
I løbet af 1300-tallet fandt sterlinge
ne så deres plads i det lybsk-baltiske
system, der rådede herhjemme i det
næste par århundreder, og hvorefter 1
kölnsk sølvmark sattes lig med 5 sk.
grot eller 15 sk. sterling59.1 sin tolkning
af 1316-rullen har F. J. imidlertid ret på
et væsentligt punkt, nemlig når han
skriver, at rullen viser en »officiel« an
vendelse af sterlingene »på landsplan«.
Toldrullen omfatter småtold eller styk
told, nemlig af såvel danske varer (he
ste, øksne, smør, fisk m.v.) som uden
landske - omtalen af klæde fra Leyden
viser sterlingenes anvendelighed også i
Nederlandene; men hvor langt brugen
af sterlinge var trængt ind i det danske
samfund, ses af, at enhver bonde, som
havde krohold, skulle betale 6 sterlinge
af hver tønde øl. Det var ved hjælp af
handelen - og ved siden af Skånemarkedet må vi især nævne Ribemarkedet
med heste og øksne60, at danskerne fik
sterlinge til landet.
Hvorledes forholdene har udviklet
sig efter 1316, kan vi endnu ikke vide i
detailler, og det ville være halsløs ger
ning at forsøge en analyse deraf, så læn
ge Nationalmuseets store værk Dan
marks Middelalderlige Skattefund ca.
1050 - ca. 155061 ikke er fulgt op med
repræsentative undersøgelser af møn
ternes vægt og lødighed, hvilket godt
nok vil være et herkulisk arbejde. Bille
det ser imidlertid ud til at blive mere
broget ind i 1300-tallet, end det havde
været i 1200-tallet, hvis man skal døm
me efter provenuet af den 1311 igang
satte indsamling af Viennetienden62.
Møntsorterne varierer her kraftigt fra
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stift til stift; mest karakteristisk - og
repræsentativ - virker brugen af mk.
skånsk i Lunde stift, af mk. kölnsk i
Roskilde stift og af grot tournois i Ribe
stift. Møntfundene, vel især det store
Kirialfund fra ca. 1365, viser imidlertid,
at engelsk mønt fortsat spillede en me
get betydelig rolle i Danmark.
F. J. har sandsynliggjort, at den fran
ske grot tournois på 3,888 gr. = 3 fastlandssterlinge å 1,296 g i en årrække,
nemlig 1333-1352, fungerede som norm
for det danske møntsystem, idet 5 sk.
grot i kilderne sættes lig med 1 mk. sølv
i kölnsk vægt. F. J. antager dog stadig,
uden at jeg kan se det berettigede heri,
at Kölnermarken i realiteten var en To
wermark, hvis lødighed (25/27) han
derfor fortsat regner med (s. 16-17).
Det er korrekt (F. J., s. 21), at der i
1350’erne var nogen usikkerhed m.h.t.
kursen af grot tournois63, og at man
derfor - i alt fald til tider64 - »igen«
anvendte engelsk mønt som standard;
men som helhed sattes i den følgende
tid 1 mk. sølv lig med 5 sk. grot, 15 sk.
sterling eller 45 sk. lybsk - og således,
at 1 sk. lybsk var lig 2 sk. skånsk (F. J.,
s. 23-27).
Denne »grottakst«, som jeg65 har
kaldt den, benyttedes helt frem til ca.
1560 - altså i ca. 200 år66. Men hvilken
status har udgangspunktet 1 mk. sølv
haft? Når der taltes om mk. sølv i Dan
mark fra og med 1350’erne, blev den
ret sjældent defineret som Kölnermark.
Som oftest var den ubenævnt og har alt
så ikke behøvet nogen ekstra betegnel
se; Kölnermark var den i alt fald ikke.
F. J. regner sig (s. 22-23) via sterling
kursen frem til, at 1 sk. lybsk var lig
med 4,86 g og 1 dansk mk. sølv følgelig
218,7 g sølv (8/9). Jeg går forsøgsvis en
anden vej: Jeg bruger 1 Kölnermark på
233,28 g sølv = 3 mk. lybsk å 16 sk. I
Danmark var 1 mk. sølv imidlertid ikke
lig med 48 sk. lybsk, men kun med 45
sk. lybsk eller 218,7 g sølv. I konklusio-
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nen er jeg således enig med F. J., idet
jeg dog udelader lødighedsbestemmelsen; jeg anser derfor heller ikke denne
mark for specielt vestdansk (EJ., s.
80).
Det ser da ud til, at man i det genop
rettede danske monarki vendte tilbage
til den danske mk. sølv, som fandtes i
1200-tallets Danmark, men kun som
regneenhed - den blev ikke udmøn
tet67. Genindførelsen - i princippet - af
Valdemar IPs mk. sølv må være årsa
gen til, at kilderne ikke længere præci
serer marken som Kölnermark.
Som det ses - nok engang, var det
især fastlandsvalutaer, der konstituere
de den danske sølvmark, altså 5 sk.
grot tournois, 15 sk. (fastlands(?))sterlinge og 45 sk. lybsk.
Efter udredningen af de forskellige
mk. sølv tager E J. penge- og kornvær
dierne op. Medens han til sin behand
ling af sølvvalutaerne på en enkelt und
tagelse nær (Witthöft) råder over alle
væsentlige holdepunkter til deres be
dømmelse, fremgår det tydeligt af hans
gennemgang af tidens danske pengefor
hold, at han mangler et vigtigt træk i
den pengehistoriske udvikling, nemlig
den af møntskatten betingede ansættel
se af 1 mk. sølv til 2 mk. penge i Dan
mark ved år 1240 (jfr. nedenfor). Han
sætter derfor konsekvent værdien af 1
mk. sølv til 3 mk. penge i hele første
halvdel af 1200-tallet, hvilket er bekla
geligt. Det fører nemlig til, at han får
en dårlig udgangsposition til sin vurde
ring af kornmålene i Kong Valdemars
Jordebog, der er hans hovedkilde til
klarlæggelse af udviklingen i kommålene fra Valdemar IPs tid frem til 1600tallet - en udvikling, som det vel er
hans inderste og sidste hensigt med bo
gen Mark Sølv at redegøre for, da
kornmålene jo var udgangspunktet for
hans metrologiske forskning.
Det kan ikke være stedet her at gå
ind på alle detailler i de danske penge
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værdier ca. 1250-1340 (EJ., s. 28-63),
så meget mindre, som de er behæftede
med betydelige huller og usikkerheds
momenter68. Det må imidlertid under
streges, at E J. ikke sjældent løber sur i
begreber som f.eks. skyldjord og bry
deafgift (se s. 48-51), hvorfor det må
frarådes læsere, som ikke er kyndige på
området, uden videre at tage hans tal
for gode varer.
Forholdet (d.v.s. forholdene) mel
lem mk. sølv, mk. penge og mk. korn i
Kong Valdemars Jordebog er - som det
vil vides - meget væsentligt for dansk
økonomisk historie. »Jordebogen« da
teres som bekendt summarisk til 1231,
hvilket kan være misvisende for den ukyndige benytter, da året 1231 kun er
een blandt en række mere eller mindre
eksakte dateringer af forskellige partier
i håndskriftet69, hvilket F. J. i sin analy
se70 ikke synes at have bemærket.
F. J. sætter derfor 1 dansk mk. sølv
til 3 mk. penge i hele Kong Valdemars
Jordebog71 - uanset at dette håndskrift
består af særdeles uensartede elemen
ter hidrørende fra en temmelig lang pe
riode (jfr. n. 69). Det er korrekt, at der
i begyndelsen af 1200-tallet gik 3 mk.
penge på 1 mk. sølv72; men når F.J.
med sin alt for præcise datering af
Skånske lov til ca. 1202, »Eriks Sjæl
landske Lov« til ca. 1215 og »Valde
mars Sjællandske Lov« til ca. 124173 alt uden hensyn til overleveringen - be
nytter disse love74 til at godtgøre denne
pengekurs (se s. 65), er han på vild
spor, idet der er klare indicier for, at 1
mk. sølv ca. 1240 var lig med 2 mk.
penge, hvilket bl.a. fremgår af en sam
menstilling af Indkomstlisten og Ho
vedstykket i »jordebogen«75.
Forbedringen af pengenes værdi fra 3
til 2 mk. pr. mk. sølv senest 1240 er så
evident, at historikerne Arup og Ulsig
har tilskrevet fastsættelsen af fredkøbs
bøden i tillæg B III til Skånske lov til
26,67 mk. (i st. f. 40 mk.) netop denne
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møntforandring (Jfr. Skånske lov §
175). Omend dette lovtillæg ikke er
umiddelbart daterbart76, virker Arups
og Ulsigs tolkning overbevisende77.
Møntforbedringen blev som ovenfor
berørt finansielt muliggjort ved en
møntskat, der ca. 1231 tildels var gen
nemført i Jylland, især i Ribe stift, og i
løbet af 1230’erne blev det på Øerne,
men vist først 1249 i Skåne. Allerede i
1250’erne forringedes mønten imidler
tid igen78; men 2 mk. penge har altså i
Vestdanmark i en periode af uvis læng
de været lig med 1 mk. sølv79. Dette
dokumenterer F. J. iøvrigt selv (s. 88)
med henvisning til hertug Abels privile
gium af 1240 3/8, men forklarer det (s.
89) med, at den omtalte pengeværdi var
den gamle fra 1100-tallet, hvilket altså
ikke holder stik. 1 mk. sølv var faktisk
lig med 2 mk. penge i 1240. F. J.’s tolk
ning af landskabslovenes ældste bøder
kan heller ikke opretholdes - ikke ale
ne fordi hans lovcitater ikke kan date
res, men desuden fordi paragraffernes
retsgyldighed er usikker80.
Som ovenfor antydet svinger mønt
kursen i Kong Valdemars Jordebog,
p.gr.a. »jordebogens« sammensatte ka
rakter, og F. J. har derfor undertiden
ret i sin benyttelse af kursen 1 mk. sølv
= 3 mk. penge - således i en notits om
Odense81, der formentlig stammer fra
tiden, inden møntskatten blev pålagt.
Paralleller hertil foreligger i flere andre
eksempler fra 1200-tallet (F. J., s. 65),
der hovedsagelig stammer fra tiden før
møntforhøjelsen.
I sin behandling af kornmålenes for
hold til pengeværdierne tager F. J. selv
sagt sit udgangspunkt i sin fremstilling
af Danske Kornmål i 1600-tallet, 1986,
hvorfra han henter sin oversigt (s. 6770) over de regionale kommål. Des
værre påbegynder han derpå denne del
af sin undersøgelse med en præsenta
tion (s. 70-71) af et tvivlsomt citat fra
Jacob Bircherod82, der sætter 1 mk.
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korn lig med 16 tdr. korn ca. 1308. F. J.
erkender ganske vist (s. 72), at der her
er tale om et mål, »der er ganske ukendt som rumfang for nogen dansk
tønde«, men mener det alligevel brug
bart, da han i ligningen 1 mk. korn =
16 tdr. øj ner »den eneste oplysning fra
samtlige dokumenter om hvilken fysisk
mængde korn, der var forbundet med
et af mark kornbegreberne« (s. 70 ff)83.
Atter her sætter F. J. sin lid til en ek
sakt talmæssig identitet, som imidlertid
ikke er uden lyde. F.J.’s tolkning byg
ger nemlig på en identifikation af korn
tønden i Rise herred ved Åbenrå84 med
Odense- eller Åbotønden - vel at mær
ke sådan, at der ikke regnes med selve
Åbotønden på 144,408 1. (F. J.’s bereg
ning), men med en »havnetønde« på
162,459 1. - på 9 skpr. i st. for 885. Når
Åbotønden ca. 1308 så fordobles, pas
ser pengene!
Til syvende og sidst grunder F. J. sin
opfattelse på, at Åboskæppen på
18,0511. dominerede i området, såvel i
Haderslevhus len som i Flensborghus
len (Danske Kornmål, s. 46), som Rise
herred hørte til; men dette har han ikke
ført bevis for - tværtimod foreligger der
mulighed for, at andre skæpper også
har gjort sig gældende86, ligesom det er
en kendsgerning, at lighed i mønt, mål
og vægt endnu ved år 1700 ikke var
gennemført i Sønderjylland. Byskæp
pen anvendtes langt ned i 1700-tallet,
bl.a. i Flensborg amt87. F.J.’s udnyttel
se af Bircherods notat hviler derfor helt
igennem på et utilladeligt løst grundlag,
og når han ud fra sin sammenligning
mellem Odense- og Rise-målene slut
ter, at Åbolæsten, der ca. 1308 var
2599,344 (!) 1. byg, 1683 var fordoblet
til 5198, 688 1., kan jeg umuligt følge
ham. F. J.’s antagelse bliver ikke bedre
af, at han derefter konverterer den til
sjællandske forhold88, såvel som til
vestjyske og nordjyske89.
Da disse teorier så åbenbart må for-
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kastes, skal jeg ikke her beskæftige mig
med dateringen af forandringerne, der
(s. 78-80) fører E J. ud i yderligere uholdbare spekulationer.
Til ovenstående skal videre blot be
mærkes, at F.J. fører fordoblingen af
Åbomålet helt ned på skæppeniveau,
nemlig fra Anders Sunesens antagne
(skånske) skæppe på 9,105 1. til den se
nere dobbelt så store skæppe (s. 71-72).
»Penningskæppen« identificerer F. J. så
(s. 72-73) med den bekendte »debitus
modius« i Kong Valdemars Jordebogs
Falsterliste, der imidlertid indgår i en
langt mere kompliceret sammen
hæng90.
F. J. har endnu en trumf i bag
hånden:
Forfatteren afslutter sin undersøgel
se af Mark Sølv med en beregning af
svensk valuta (om den norske se oven
for, s. 538 note 50) ud fra det tidligere
benyttede tienderegnskab 1282 (Dipi.
Dan. 2. række 3. bind nr. 33), hvorudfra 1 svensk mk. sølv kan sættes til
209,952 (25/27) eller 209,98 g91. Denne
vægt svarer til Roskildevægten (jfr. s.
74), hvorfor »det ikke vil være muligt at
bevise, at Sjælland og øerne øst for Sto
rebælt samt Skåne oprindeligt er dan
ske, tværtimod er der bevis for at må de
(!) være svenske« (F. J., s. 100). Sådan!
F. J.’s Mark Sølv er et væsentligt og
tankevækkende arbejde - på godt og
ondt. Ellers ville anmelderen ikke have
brugt så megen tid og plads på det. Jeg
mener ikke, at F. J. i ret mange hense
ender får det sidste ord, hvilket på ingen
måde er ment som noget nedsættende.
Jeg ser først og fremmest Mark Sølv som
en elegant matematisk etude, som viser
historikeren hans begrænsninger, men
også maner til genmæle. Som historisk
værktøj bør den ikke benyttes.
Jeg er Søren Balle taknemlig for usel
visk hjælp. Museumsoverinspektør Jør

Kommentar
gen Steen Jensen har beredvilligt gen
nemlæst anmeldelsen i manuskript og
har - især ud fra møntfundene - frem
sat en række velkomne kommentarer
dertil, bl.a. med henvisning til direktør,
cand. polit. K. G. Kaabers forsk
ningsindsats. Som kendt i mønthistori
ske kredse har hr. Kaaber et stort værk
under udarbejdelse, nemlig Introduk
tion til en nyordning af de danske ud
møntninger i tiden fra Valdemar den 2.
Sejr’s senere regeringsår til Valdemar
den 4. Atterdag (jfr. Aarbøger for Nor
disk Oldkyndighed og Historie 1986, s.
213-238), som vil bringe en revision af
P. Haubergs publikation 1884-1914 af
de da kendte danske udmøntninger fra
tiden indtil 1481. Kaabers værk vil ven
teligt imødekomme nogle af historiker
nes behov. Foruden henvisningerne til
Kaaber (se også note 78) har jeg i til
slutning til Jørgen Steen Jensens be
mærkninger, som jeg takker meget for,
foretaget enkelte modifikationer, men
ikke nogen ændring af grundholdnin
gerne i anmeldelsen.
Det er mit håb, at der fremover mere
generelt må kunne findes udveje for
anvendelse af det omfattende møntma
teriale i nærværende sammenhænge,
hvilket vil kunne blive til uvurderlig
gavn for dansk økonomisk historie i
middelalderen.

1. Det kan endvidere noteres, at såvel Sta
tens humanistiske Forskningsråd som
Carlsbergfondet har støttet F. J.’s udgi
velser.
2. Se den historisk-matematiske dobbelt
anmeldelse i Historisk Tidsskrift bd.
88,1, 1988, s. 149-161.
3. Historie Ny række 17, 1987-89, s. 299303.
4. Kongemagt og Samfund i Middelalde
ren. Festskrift til Erik Ulsig, 1988, s.
441-452. - Falsterundersøgelsen bd. 2,
1989, s. 198-203. - Historie Ny række
18,3, 1990, s. 487-491: Anmeldelse af
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5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

Søren Balle: Mønt, vægt og kornmål i
Danmark i 1500-tallet.
S. 151.
Nordisk Kultur XXX, s. 175-284.
Historie 18,3, s. 478.
Dette så meget mindre, som F. J. ikke
kender mageskiftebesigtigelseme, som
sikrest viser relationerne mellem de
danske regionale kommål.
Historie 17, s. 300 ff.
Se herom Historie 18,3, s. 489.
Jeg tænker herved bl.a. på det museale
materiale, hvis muligheder langtfra er
udtømt, men finder det tillige overve
jende sandsynligt, at relevant skriftligt
materiale med tiden vil dukke op, da der
ikke er foretaget nogen systematisk ef
tersøgning derefter. Jeg har påbegyndt
arbejdet med at indsamle og bearbejde
eksisterende oplysninger; men det skri
der langsomt frem, dels p.gr.a. materia
lets spredte karakter, dels p.gr.a. andre
faglige forpligtelser.
Maal, Vægt og Taxter; se s. 209 med
omtalen af skæppens konstruktion.
Se herom Historie 18,3, s. 489.
Søren Balle: Mønt, vægt og kommål, s.
43.
Fortsat s. 151.
S. 158.
S. 158 f. - Der findes ingen historisk
dokumentation for anvendelsen af den
rhinske fod i denne forbindelse; en så
dan dokumentation foreligger heller ik
ke hos Svend Aakjær (Maal, Vægt og
Taxter, s. 209), fra hvem F. J. har over
taget aksiomet om, at netop denne fod
har været benyttet.
Hvorimod Perram (s. 160 f.) når til den
slutning, at det vil være mest hensigts
mæssigt at arbejde med en skæppe, hvor
fejlen i diagonalens længde er af mindre
betydning. Perram går således i realite
ten imod F. J.’s skæppeberegninger
uden for Skåne.
Maal, Vægt og Taxter, s. 179 f.
S. 8. - Jfr. forfatterens tanker om an
vendelse af gamle dansk-engelske mål i
doktorafhandlingen fra 1986 (s. 42-43,
74). - Sammesteds behandler F. J. den
danske smørvægts forhold til Kölnervægten efter reformerne 1683 og 1698
(s. 63-64) og fastsætter, da »man ikke
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21.
22.

23.
24.
25.

26.

27.

kender den eksakte vægt for 1 kølner
mark i Danmark i middelalderen«, alle
rede her Kölnermarken i forhold til »en
af de mest stabile vægte i Nordeuropa:
det engelske pund = 349,92 g som følge
af det danske møntvæsens tilknytning til
det engelske. - Heraf følger 1 kølner
mark = 160/240 • 1 eng. pund ä 349,92 g =
233,28 g, der kun afviger: 0,2 % fra den
sidenhen normalt fikserede vægt for kølnermarken: 233,81 g ...« (s. 65 f. - un
der henvisning til bl.a. C. H. V. Suther
land’s arbejde fra 1973 (English Coinage
600-1900, se bl.a. s. 48), der optræder i
F. J.’s Litteraturfortegnelse i Mark Sølv,
s. 118). Bortset fra, at F. J. 1990 sætter
den »klassiske« Kölnermark til 233,85 g,
svarer hans formulering 1986 i alle de
tailler til den senere. F. J. anerkender
således i princippet den danske vægts af
hængighed af Kölnermarken, men be
stemmer den i realiteten efter Tower
marken. Emnet vil blive uddybet i det
følgende.
F. J., s. 19, om møntsølvets finhed.
F.J., s. 7 etc. om købsomkostninger.
Blandt usikkerhedsmomenterne må
endvidere omtales afvigende kurser for
efterligninger af originalvalutaer (F. J.,
s. 19).
F.J., s. 9.
I 1300-tallet.
Se titlen på dennes arbejde i note 4; bo
gen udkom 1987. - Søren Balle står F. J.
nær i sit syn på det nordiske Nordsøimperiums rolle for udmøntningen, og da
han er uddannet historiker, må hans ar
gumentation og resultater afgjort have
interesse for vor forfatter.
Mest dennes posthume arbejde Medel
tidens Unsvikter, 1982, der takket være
fondsbestyrelsers uforstand aldrig er
blevet bogtrykt, men desuagtet er kendt
viden om (Se H. Witthöft: Münzfuss,
Kleingewichte, Pondus Caroli und die
Grundlegung des nordeuropäischen
Mass- und Gewichtswesens in fränkischer Zeit, 1984, s. 46 note 143). F. J.
må formentlig have kendt bogen; men
han nævner den ikke.
Blandt Witthöfts omfattende mønthi
storiske og metrologiske produktion
skal her fremhæves Münzfuss .. (se note
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28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.

26), samt Die Markgewichte von Köln
und von Troyes im Spiegel der Regio
nal- und Reichsgeschichte vom 11. bis
ins 19. Jahrhundert. Historische Zeitschrift 1991, 4, s. 51-100. Sidstnævnte
afhandling har F. J. naturligvis af gode
grunde været afskåret fra at benytte.
Se foreløbig Gert Posselt i Fortid og
Nutid 1991, s. 52-53.
S. 8.
Jfr. note 20 ovenfor.
Balle bygger fortrinsvis på A. E. Berriman: Historical Metrology, 1953.
Mønt, vægt og kommål, s. 26-28, 33.
Jeg ser her bort fra det »ydre« slægt
skab, som møntmestre og mønternes
udseende - foruden naturligvis rigsfæl
lesskabet - indicerer. - Identiteten af
lundensiske og engelske møntstandar
der, som fremførtes af P. Hauberg
(Myntforhold og Udmyntninger i Dan
mark indtil 1146. Det Kongelige Dan
ske Videnskabernes Selskabs Skrifter
6. Række. Historisk og Filosofisk Af
deling V,l, 1900, s. 141-148), hvis re
sultater al dansk mønthistorisk forsk
ning - også Balles og F. J.’s - siden har
bygget på, må efter C. J. Beckers 1981
(The Coinage of Harthacnut and Mag
nus the Good at Lund c. 1040-1046.
Studies in Northern Coinage of the Eleventh Century. Det Kongelige Dan
ske Videnskabernes Selskab. Historisk
filosofiske Skrifter 9:4, s. 151) fremsat
te opfattelse være moden til revision,
og gennemførelsen af en sådan er na
turligvis en langstrakt proces, som
imidlertid må være en væsentlig forud
sætning for, at det fundamentale
spørgsmål om dansk møntvægts afhæn
gighed af den engelske kan afgøres
med sikkerhed.
Jeg tillader mig her for kommålenes
vedkommende at henvise til min arti
kel Fra skæppe til læst. Studier i kom
mål anvendt i Danmark i middelalder
og nyere tid. Kongemagt og Samfund i
Middelalderen. Festskrift til Erik Ulsig, 1988, s. 444-447.
S. 10-12 (Forholdet mellem kölnsk og
dansk vægt); 29 f. (Troyesvægt og
dansk vægt).
S. 7-8 (Forholdet mellem engelsk og

37.

38.

39.
40.
41.
42.

kölnsk vægt). - Også for Søren Balle
spiller de relative forhold en stor meto
disk rolle (s. 37, 45), og han kan
komplimenteres for, at han gennem
Runquist har fundet frem til Pegolottirelationeme og dermed til et væsentlig
belæg for en Kölnermark på ca.
233,2760 g (s. 32 f.).
F. J. foretager ikke sådanne beregnin
ger og har vel helt eller delvis været ubekendt med grundlaget for dem, men
sætter Kölnermarken lig med Tower
marken, »idet vi endnu ikke med sik
kerhed kender den oprindelige vægt,
der meget vel kan være den anførte
nordiske (Towervægten!), og fordi af
vigelsen i det foreliggende tilfælde kun
er på: 0,2% (s. 8). - Troyesmarken
ansætter F. J. efter Hauberg (s. 147).
(Nemlig efter P. A. Munchs udg. 1864,
s. 6) traditionelt til 244, 75 g (s. 29).
Det viser sig imidlertid, at denne vægt
var Ludvig IX’s Pariservægt, som afveg
fra Troyesvægten (Witthöft 1991, s. 65
f., 73 f.). Denne forskydning får betyd
ning for F. J.’s beregning af den dan
ske sølvmark (s. 29-33), men herom
nedenfor.
Pegolotti’s tekst kendes i afskrift fra et
stateligt håndskrift fra 1400-tallet i Bib
lioteca Riccardiana i Firenze med be
tegnelsen Codice Riccardiano 2441,
fol., udgivet og kommenteret af Allan
Evans i Cambridge, Mass., 1936. Den
ne standardudgave, som findes på Det
kongelige Bibliotek og er benyttet her,
har Runquist tilsyneladende ikke
kendt, men henholder sig til den ud
førlige gengivelse hos Bålint Hörnan:
Magyar Pénztörténet 1000-1325, Buda
pest 1916, som jeg ligeledes har kunnet
gøre mig bekendt med, hvorimod jeg
ikke har set Pagnini: Delia decima e
delle altre gravezzi III, Lisbona e Luc
ca 1766, der ligesom Evans-udgaven
indeholder en fuldstændig publikation,
men naturligvis ikke efter moderne
regler (Medeltidens Unsvikter, s. 6).
Evans’ udgave, s. 151, 255.
Se F. J., s. 7, om vekslingskurser.
Se Witthöft 1991, s. s. 93; Balle, s. 33;
F.J., s. 8.
1991, s. 65ff., 73.
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43. Vægten svinger dog noget; Witthöft
sætter den vigtige nederlandske Troyesmark til 246,08 g (s. 69) - eller 20,04/19.
44. Her skal nævnes Kjell Runquists omtale
(jfr. nedenfor) i Medeltidens Unsvikter
(s. 85) med henvisning til P. Guilhiermoz: Note sur les poids du Moyen
Åge. Bibliothéque de l’École des Chartes LXVI, 1906, s. 201 f.
45. I Niels Skyum-Nielsens udgave 1. række
6. bind, 1979, nr. 16, 17 og 42.
46. I 1. og 3. brev betegnes marken som
mk. kölnsk, men med den vigtige tilfø
jelse, at der på hver mark gik 1 lod min
dre end normalt {uno lothone minus ualente in unaquaque marca, unaquaque
marca lotone minus ualente. - I 1. brev
tales om examinatum argentum, i 3. brev
om purum argentum).
47. F.J., s. 10-12.
48. Mest tungtvejende er nok, at tyskerne i
det første brev krævede, at kongen (Val
demar II) skulle tage på korstog til Det
hellige Land med 100 skibe - eller i til
fælde af lovligt forfald - skulle betale
25.000 mk. sølv! Dette krav blev i de to
sidste breve opgivet og afløst af forskel
lige andre krav, nemlig om nogle af den
afdøde dronnings guldsmykker, kostba
re klædninger til 100 riddere og 100 he
ste - fordringer, der formentlig ikke kan
komme op på 25.000 mk. sølv.
49. Således også Runquist; se note 44.
50. At den til den danske svarende norske
mk. sølv havde samme lødighed som en
gelsk mønt, er derimod veldokumente
ret (F. J., s. 86-87).
51. 1991, s. 64.
52. Dipi. Dan. 2. række 3. bind, 1933, nr.
33. - Da denne - nederlandske Troyesvægt synes sikrest i en relativt sen
periode, kan man i stedet vælge vægten
245,56 g, hvorved den danske mk. sølv
(8/9) kommer på 218,3 g. - Da F. J. (no
te 37) regner med Parisermarken 244,75
g, får han (s. 30, 33) 217,56 g, 216,156 g,
hvilket altså er lidt for lavt.
53. Dipi. Dan. 2. række 11. bind, 1950, nr.
152.
54. Først nævnt 1308 (1297); må især have
haft tilknytning til Roskilde by og stift.
55. Se s. 15; jfr. s. 20 om Roskildevægt og
Dansk vægt.
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56. Jfr. ovenfor.
57. Dipi. Dan. 2. række 7. bind, 1956, nr.
385. - Tolden på 32 sterlinge af hver
kogge skulle allerede 1251 24/9 svares af
ummelandsfareme. 1304 13/3 pålagdes
der eksporttold i sterlinge, 6 pr. stk.
(Dip. Dan.).
58. G. Hatz: Finds of English medieval
coins in Schleswig-Holstein. Studies in
Numismatic Method presented to Philip
Grierson, 1983, s. 212-213. For Dan
marks vedkommende kan bl.a. henvises
til Dipl. Dan. 1251 1/9, 24/9, 1267 10/9
(F. J., s. 32), men vel især 1298 7/4
(F. J., s. 55), samt til de af Nationalmu
seet analyserede møntfund. 1 pd. ster
ling bestod som bekendt af et helt antal
shillings, nemlig 20, hvorimod 1 mk.
sterlings shillingtal var brudent (13 sh. 4
pence - se 1267 10/9), hvilket jo viser, at
Towermarken var et sekundært fæno
men, medens Kölnermarken havde en
klar underinddeling i 16 lodder. - En
enkelt bemærkning til 1298 7/4: Det er
fejlagtigt, når F. J. konverterer fra penninge her til mk. sølv 1367 5/8 (s. 55);
den første sum angår patronatsrettigheder, den anden landgilde.
59. Hvorvidt disse sterlinge har været konti
nentale efterligninger (F. J., s. 17 ff.),
synes særdeles tvivlsomt; foreløbig kan
det noteres, at N. J. Mayhew’s tolkning
af »kronede« sterlinge (Edwardian Mo
netary Affairs, 1974, s. 125-146. - Jfr.
Hatz, s. 221 n. 45) ikke falder sammen
med det af F. J. fremførte.
60. G. Hatz, anf. afh., s. 213. - Jfr. Dipi.
Dan. Maj 1252.
61. Nordiske Fortidsminder Serie B bind
12, 1-2, 1992.
62. Dipi. Dan. 1334 30/8.
63. Dipi. Dan. 1353 18/9.
64. Dipi. Dan. 1357 22/11.
65. Landgilde og Udsæd, 1968, s. 130.
66. Jeg er naturligvis enig med F. J. (s. 26)
i, at taksten efterhånden fik en ren for
mularkarakter; de absolutte værdier har
været vigende (Se Søren Balle 1987, s.
12 f.).
67. For anmelderen har det siden ca. 1960
været en gåde, hvorfor 1 mk. sølv i sen
middelalderen sattes til det skæve tal 45
sk. lybsk; men den traditionelle danske
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68.
69.

70.
71.
72.
73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

markkurs må formentlig være forkla
ringen.
Svend Gissel: Landgilde og Udsæd,
1968, s. 261. - Samme i Hornsherredun
dersøgelsen, 1977, s. 293.
Svend Gissel: Kong Valdemars Jorde
bog. - Falsterundersøgelsen bd. 1,1989,
s. 51-53.
S. 64-80.
Se s. 66.
Således i Anders Sunesens parafrase
over Skånske lov - se § 65 (F. J., s. 64).
Med Jyske lov fra 1241 er det jo en an
den sag.
Som F. J. påstår at være officielle og da
terbare. Dette står i modstrid med den
samlede sagkundskabs opfattelse - se
sidst Ole Fenger i Gyldendal og Politi
kens Danmarkshistorie bd. 4, 1989, s.
278.
Indtægterne af Ribe, samt af flere land
distrikter og ejendomme. Kursen 1 mk
sølv = 2 mk. penge påpeges af Erik Arup: Danmarks Historie I, 1925, s. 295,
og Svend Aakjær: Maal, 1936, s. 242 f.,
samt sidst og bedst af Erik Ulsig og Axel
Kjær Sørensen: Studier i Kong Valde
mars Jordebog - Plovtalsliste og Mønt
skat. Historisk Tidsskrift bd. 81,1,1981,
s. 19-20. - Jfr. tillige Sture Bolin: Skattpenning och plogpenning i medeltidens
Danmark, 1952, s. 62-64.
Poul Johs. Jørgensen: Manddrabsfor
brydelsen, 1922, s. 25. - Erik Kroman
og Stig Iuul: Danmarks gamle Love på
Nutidsdansk bd. 3, 1948, s. 39.
Jeg tilslutter mig Ulsig og ikke den mere
tvivlende Niels Skyum-Nielsen, som hel
ler ikke totalt afviser indførelsen af en
mere stabil og lødig mønt omkring 1240
(se hans noter til Danmarks Riges Breve
1. rk. 6. bd., 1979, nr. 182 og203 (1234).
Se herom Ulsig 1981, s. 16-21. - Om
dansk møntpolitik 1234-45 henvises tilli
ge til K. G. Kaaber: Niels Stigsens møn
treform af 1234/35 og dens skæbne indtil
hans fald i 1245. Aarbøger for Nordisk
Oldkyndighed og Historie 1986, se især
s. 224-237. Møntforandringens metrolo
giske hovedtræk er endnu ikke belyst på
tryk på grundlag af møntmaterialet.
Problematikken omkring den »Jyllandsmark«, som Kjell Runquist kalkulerer

80.

81.
82.
83.

84.

85.

86.
87.
88.

89.

90.
91.

med til forskel fra »Valdemarsmarken«
(Rymdmått, vikter och kronovärderingsvärden i Kung Valdemars jordebok, 1950 (Hallands Hembygdsförbunds
skriftserie III), s. 18-20, 87) eller andre
tilsvarende fænomener, omtales ikke af
F. J. og skal heller ikke behandles her.
Herved ses naturligvis bort fra Jyske
lov, som ganske vist også rummer over
leveringsproblemer (Se Svend Gissel i
Falsterundersøgelsen bd. 1, s. 55-56).
Håndskriftets fol. 19 v. :- Se F. J., s. 40.
Ny kgl. Saml. 404 2°, s. 185, trykt i Dipi.
Dan. 2. rk. 8. bd. nr. 131.
Bortset fra, at jeg ikke ville have ventet
tønden anvendt så tidligt på dansk om
råde, finder jeg, at et sådant tøndemål
324,918 1. (!) måtte kræve en gedigen
samtidig originaltekst, hvis det skulle ta
ges for gode varer af en historiker.
Håndskriftet af Kong Valdemars Jorde
bog, fol. 14 v.
F. J. introducerede i Danske Kommål,
1986, s. 36-37, det ladede begreb »hav
netønde« svarende til 9 skpr. rug, der if.
Jyske lov III,3 ydedes styresmanden af
hver havne, men ganske vist uden at be
tegnelsen »tønde« blev heftet på ydelsen
på 9 skpr. »Havnetønden« er altså en godt nok kvalificeret - konstruktion.
Se herom Aakjær: Maal, s. 208, 213. Runquist: Rymdmått, s, 45-46.
Se herom Holger Hjelholt i Sønderjyl
lands Historie III, 1942, s. 341.
F. J.: Mark Sølv, s. 73-74. - De sjæl
landske mål anses af F. J. for uændrede
fra 1231 til 1683.
S. 74-76. - Der postuleres her en for
øgelse med henholdsvis 33 og 100%. Se endvidere oversigterne s. 76-78.
Se herom Svend Gissel i Falsterunder
søgelsen, 1989, bd. 1, s. 283, og bd. 2, s.
201.
F. J., s. 81-84. - Bemærk hertil Witthöfts afvigende ansættelse af Troyes
marken. - Det skal til F. J.’s distinktion
mellem vestdansk og østdansk mk. sølv
(218,7 og 209,952 g) bemærkes, at den
er afhængig af F. J.’s lødighedsberegninger (F. J., s. 59, 66, 74 og 80), hvorfor
den ikke kan godtages af nærværende
anmelder.
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SAMLEDE FREMSTILLINGER OG STØRRE TIDSPERIODER
Niels Thomsen og Jette D. Söllinge: De
danske aviser 1634-1991. Bind 3
1918-1991. (Udgivet af Dagspres
sens Fond, 1991. I kommission hos
Odense Universitetsforlag). 836 s.

Trebindsværket om de danske avisers
historie fra det første privilegium til at
udgive aviser i 1634 og helt frem til de
store omvæltninger i efterkrigstidens
presse er fuldendt med udsendelsen af
sidste bind af Niels Thomsens og Jette
Söllinges værk De danske aviser 16341991.
Første bind er stort set Enevældens
pressehistorie på 356 sider. Andet bind
er koncentreret omkring Folkestyrets
indførelse og partipressen. Det svulme
de dramatisk op til 727 sider. Tredie

bind om partipressens sammenbrud og
skabelsen af et helt nyt pressesystem er
blevet til en fremstilling på 836 sider,
ført frem til 1. oktober 1991. Slutafsnit
tene vil måske her kunne virke abrup
te. De er skrevet midt i et udviklings
forløb og har ikke som de analyserende
afsnit i de to første bind en afsluttet
proces eller begivenhed at slutte på.
Den konkrete deadline for værket har
pragmatisk afgjort, hvornår der blev
sat punktum for denne del af fremstil
lingen.
Værket har været længere undervejs,
end det fremgår af udgivelsesårene
1988-1991.1 virkeligheden blev en »før
steudgave« færdiggjort allerede i 1963.
Denne version blev blot aldrig trykt.
Den var udarbejdet af Niels Thomsen
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med udgangspunkt i et materiale, der
var tilvejebragt i forbindelse med etab
leringen af det første danske pressemu
seum i Århus, der åbnedes for publi
kum i 1960. Manuskriptet fra 1963 kom
i stedet til at udgøre grundlaget for di
sputatsen
»Dagbladskonkurrencen
1870-1970«, der udkom som et tobinds
værk i 1972.
Først ti år efter disputatsens fremlæg
gelse fik Niels Thomsen fra 1982 igen
mulighed for at arbejde med oversigtsog opslagsværket om de danske aviser,
nu med kultursociologen og pressehi
storikeren Jette D. Söllinge knyttet til
projektet.
Arbejdsdelingen for trebindsværket
har været, at Söllinge har stået for de
bibliografiske data, litteraturhenvisnin
gerne og håndbogsafsnittenes færdiggø
relse, medens Thomsen har stået for de
økonomiske og statistiske data samt for
de sammenfattende afsnit, herunder de
omfattende generelle indledninger til
tidsperioderne.
Værkets sidste bind udsendes to år
senere end planlagt. Arbejdet med ajourføring og kontrol af de mange data
har været langt mere tidskrævende, end
tilfældet var med de første to bind. Men
forfatterne har med stor konsekvens
modsat sig pression udefra for at få det
sidste bind færdiggjort uden fornøden
kontrol. I kraft af denne faglige stædig
hed er det lykkedes at føre værket helt
frem til oktober 1991.
Dermed er også den sidste halve snes
års begivenheder, der i så høj grad har
omformet dansk presse, kommet på
plads med samme minutiøse omhu som
et egentligt historisk materiale, der al
lerede tidligere var bragt på overskue
lig og ordnet form.
Denne sidste, nærmest journalisti
ske, sonde gennem turbulente me
diebegivenheder i samtiden giver tredie
bind en aktualitetsdimension, der vir
ker fascinerende nu, men som senere
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utvivlsomt vil vige for respekt for, at
det så tæt på deadline lykkedes at få
både det historiske og det aktuelle ma
teriale på ret plads side om side - og
stort set i de rette proportioner, hvor
omdebatterede disse end kan være for
ikke mindst det samtidshistoriske mate
riales vedkommende.
Titlen kan måske for en første be
tragtning antyde et moment af over
mod. For hvem formår at få alle i perio
den udkomne aviser og avislignende
publikationer indfanget og portrætte
ret? Næppe andre end akkurat disse to
forfattere, for hvem 350 års pressehi
storie og ét tusinde aviser blot har væ
ret et incitament til at fremelske en sy
stematik, der er imponerende i sin kon
sekvens, samtidig med at den er udfor
met på en forbrugervenlig måde. Her
er virkelig tale om en nøgle til den dan
ske avisbestand, der åbner for helt nye
muligheder for at udnytte det pressehi
storiske materiale med et realistisk tids
forbrug.
Uanset om læseren går efter avisty
per, tidsperioder eller særlige geografi
ske områder, herunder også de tidlige
re danske områder, er værket en indfø
ring, der gør det lettere at udnytte det
overvældende materiale på en forstan
dig måde. Værket er desuden et fint ud
tryk for, hvor intimt pressens eget liv er
forbundet med livet i det omgivende
samfund. Vekselvirkningerne er så tal
rige og mangeartede, at det let bliver
fatalt at skildre pressens udvikling uden
at inddrage i det mindste hovedtræk af
den almene historiske udvikling. I Niels
Thomsens 300 sider lange indledende
analyser af de enkelte tidsperioders og
de enkelte bladdistrikters karakteristi
ka kommer dette samspil frem på en
pædagogisk fortræffelig måde, der også
gør det muligt at anvende værket til un
dervisningsbrug i udlandet i forhold til
målgrupper, som ikke har det store
kendskab til dansk historie.
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Den danske avis kommer under lup
på en ny måde, både hvad angår avi
sens ydre og indre liv, især fordi værket
ikke kender til »udkantsområder«. Alle
provinsens bladdistrikter er trukket
frem og behandlet med samme indsigt
og interesse som hovedstadsaviseme.
Ikke mindst i kraft af dette er værket en
guldgrube for enhver lokalhistoriker.
Pressens egne folk har ret naturligt
først og fremmest hæftet sig ved, at det
te er et meget aktuelt værk, der også
indfanger de sidste 20 års udvikling og
det »hamskifte«, denne udvikling har
medført i dansk presse. Men pressefolk
burde også tage ved lære af de lange
linier i værket. Her bliver det klart, at
enhver avisindsats må indrettes efter
tidens specifikke vilkår, og at frem
komsten af talrige elektroniske medier
gør det nødvendigt, at redaktionerne
finder mere velovervejede og mere
konsekvente koncepter for avisindsat
sen, end da aviserne stort set var ene
om nyheds-, opinions- og underhold
ningsmarkedet.
Erik Lund

Hans Chr. Bjerg: »Til fædrelandets for
svar«. Værnepligten i Danmark gen
nem tiderne. (Værnepligtsstyrelsen,
1991). 107 s.
Værnepligtsstyrelsen har fået den gode
idé at bede Hans Chr. Bjerg skrive om
værnepligtens og udskrivningsvæsenets
historie. Det er der kommet en kontant
og instruktiv oversigt ud af.
Bjerg præsenterer de forskellige vær
nesystemer fra det tidlige, ret uorgani
serede folkeopbud til det moderne,
langt mere komplekse system sammen
sat af en professionel stående hær, en
kadre-hær baseret på værnepligt og et
militsforsvar i form af et hjemmeværn.
Bogen følger værnepligten fra dens
tidligste form, ledingen, i 1000-tallet
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over forskellige former for konskription til indførelsen af den almindelige
værnepligt i midten af forrige århundre
de. Undervejs tages den tilbagevenden
de diskussion om værnepligt kontra
hvervning op til drøftelse bl.a. set i ly
set af den våbenteknologiske udvikling
og kongemagtens politiske og militære
ambitioner.
Den almindelige værnepligt indførtes
som en midlertidig krigsforanstaltning
ved anordning af 23. september 1848 og
blev lovfæstet året efter umiddelbart
før udstedelsen af Grundloven. Det er
værd at bemærke, at der trods Grund
lovens ord om, at »enhver våbenfør
mand er forpligtet til med sin person at
bidrage til fædrelandets forsvar«, helt
op til 1912 eksisterede undtagelsesbe
stemmelser, der tilgodeså bestemte
grupper (især gejstlige). Og allerede fra
1917 begyndte en ny type undtagelser
at gøre sig gældende i form af »civil
værnepligt«, senere fulgt op af et
egentligt Civilforsvar og tjeneste i ud
viklingslande. Det er m.a.o. kun i det
korte tidsrum 1912-17, at vi i Danmark
har haft »den ægte vare«, den alminde
lige værnepligt!
Bogen slutter med en status omkring
1990. Medens 1970’eme og 1980’erne
karakteriseredes af bestræbelserne på
at professionalisere forsvaret gennem
etablering af et hvervet stampersonel,
lægges der nu ved indgangen til
1990’eme vægt på at øge antallet af ud
skrevne værnepligtige og reducere
stampersonellet. Det skyldes naturlig
vis ikke alene ønsket om at skabe en
tættere kontakt mellem folk og værn,
men også at det alt i alt er en væsentlig
billigere model!
Bjerg kommer godt rundt om sit em
ne, der slet ikke er så tørt, som man
måske umiddelbart skulle tro. Bogens
litteraturoversigt giver læseren gode
opfølgningsmuligheder, derimod er der
ikke blevet råd til registre, og også illu-
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strationsmaterialet har tydeligvis fået
sparekniven at mærke.
Per Willemoes Jørgensen

H.C. Petersen (red): Grønlændernes
Historie fra urtiden til 1925. (Nuuk,
1991), 273 s.

Denne bog er en oversættelse til dansk
fra den grønlandske udgave, der kom i
1987. Redaktionsgruppens intention
har været, at grønlændere skulle skrive
grønlændernes historie for grønlænder
ne. Som sådan er den den første af sin
art. Denne fremgangsmåde er næppe
valgt fordi man mistroede den eksiste
rende historiske litteratur for at være
forkert, men for at få den grønlandske
synsvinkel fremhævet og ikke mindst
for at få udviklingen i 20. århundrede
beskrevet udfra dets grønlandske aktø
rers synsvinkel. Resultatet kan grøn
lænderne være tilfreds med, og vi andre
kan være taknemmelige for at få lov at
kigge med.
Bogen har en række bidragydere.
Redaktionsgruppen kalder sig beske
dent amatørhistorikere. På den bag
grund har vi store forventninger til de
grønlandske faghistorikere, som p.t. er
under uddannelse. Selv har gruppen og
redaktøren især trukket det store læs.
Således har redaktøren præsteret på
godt 30 sider at beskrive den kendte
udvikling fra den første eskimoiske ind
vandring til omkring år 1900. Den hi
storie er skrevet mange gange før, men
sjældent så elegant og stramt dispone
ret som her. Teksten er gennemsyret af
den underfundige grønlandske fortælle
tradition, hvor forskellen mellem egen
holdning og de fremmedes fremtræder
som en stille undren over deres gøre
mål. Den omstændighed, at Danmark i
moderne tid byggede sin ret til Grøn
land på kongefællesskabet med Norge
og dettes erhvervelse af skatteretten i
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Grønland i Middelalderen, tages til ef
terretning med følgende bemærkning:
»Med nordboernes uddøen i Grøn
land burde man vel have anset aftalen
med den norske konge af 1261 for op
hævet afsig selv.« (s. 24)
Mere behøves ikke for at give grøn
lænderen en plads i den historie, som
såvel i sit reale indhold som i sin beskri
velse har tyngdepunktet helt andre ste
der. (Argumentet om automatisk bort
fald blev faktisk anerkendt af den inter
nationale domstol i Haag 1933, meget
til nordmændenes tilfredshed, for så
skulle den danske adkomst godtgøres
ud fra gøremålene efter kolonisationen
1721). Der behøves heller ikke meget
plads for at beskrive og forklare de
komplicerede dominansforhold i slut
ningen af det 19. århundrede, som føl
gende prøve viser:
»Samtidig var det dog endnu dansker
ne, der udformede og ledede admini
strationen af det grønlandske samfund.
Datidens koloniherrer mente endog at
kende den endegyldige sandhed om alle
verdens indfødte udenfor de hvides Eu
ropa og Amerika: Blot de kunne bevare
deres traditionelle levevis intakt, var de
res lykke gjort. Tanken var i og for sig
akceptabel i det omfang man også have
sørget for, at forholdene rundtom i ver
denforblev uforandrede. Men det var jo
ikke tilfældet: Inden for teknik, politik,
økonomi og videnskab skete der ustand
selig fornyelser i både Europa og Ame
rika. Og begge steder gav teknisk over
legenhed europæeren og amerikaneren
den overbevisning, at han havde fri ad
gang til alle egne af kloden, hvor han
efter forgodtbefindende kunne tjene sine
egne interesser.«
Bortset fra, at bevarelse af den tradi
tionelle levevis nok var et særligt træk i
den danske grønlandspolitik, så kan
den overordnede karakteristik, og år
sagsforklaring næppe anfægtes.
Fangererhvervets udvikling omkring
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århundredeskiftet tager redaktør H. C.
Petersen sig også af. Udfra en gennem
gang af fangstbøger 1880-1920 kan han
konkludere, at såvel antallet af fanger
som antallet af fangne dyr var forbav
sende konstant i den periode. Det er et
nyt resultat, som udfordrer såvel samti
dens selektive udsagn om forringet
fangst som eftertidens forsøg på at for
klare det. Det, der var problemet, var
den samtidige stærke vækst i befolknin
gens størrelse. Den mærkbare fangst
nedgang efter 1920 forklares ved kon
kurrencen fra fiskeriet. Der blev færre
kajakmænd, ikke nødvendigvis færre
sæler.
Peter Egede har beskrevet fiskeriets
udvikling i begyndelsen af dette århun
drede. Det får vi kort og klar besked
om. Emnet er velbelyst tidligere såvel i
samtidige rapporter som i senere viden
skabelig bearbejdning (Wiliam G. Mat
tox: Fishing in Westgreenland 19101966. The Development of a new nati
ve Industry, København 1973).
Magnus Larsen og Hans A. Lynge
behandler den åndelige vækkelse »Peqatigiinniat«, der så visselig havde en
materiel og national side såvel som den
udtalte kristelige. Med rette er denne
bevægelse fremhævet som det væsent
ligste fænomen i grønlændernes historie
i denne periode, da den ikke blot blev
startet af grønlændere, men også drevet
af dem med velvillig opbakning af de
danske præster i Grønland og det
grundtvigianske »Udvalget for den
grønlandske kirkesag« i Danmark. Det
handlede om selv at gøre noget, såvel
at hjælpe hinanden til et rigere liv i Kri
stus som at hjælpe hinanden med de
materielle ting. Inden for bevægelsen
diskuterede man også sin nationale
egenart.
Peqatigiinniat blev grundlagt i 1907/
08. Forfatterne har haft dels samtidige
offentliggjorte kilder og dels erindrin
ger fra senere faser at støtte sig på.
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Fremstillingen er skrevet samtidig med
det grundige studie i bevægelsen, som
Søren Thuesen udgav på forlaget Rho
dos i 1988: »Fremad, opad.«, og som
forfatterne derfor ikke har kunnet
trække på. De er dog i hovedsagen enig
med Thuesen om bevægelsens nationa
le betydning, og så har de den lille god
bid, at den første Peqatigiinniat-forening blev startet i Sukkertoppen i 1907,
og ikke i Godthåb i 1908, som man hid
til ellers havde troet.
I de øvrige kapitler om den mate
rielle udvikling, politik og kulturliv
(fyldigt behandlet), skole og sundheds
forhold har forfatterne kunnet relatere
den i øvrigt kendte udvikling til den i de
grønlandske blade samtidigt førte de
bat. Det giver indtryk af en stærkere
grønlandsk
deltagelse
end
de
dansksprogede kilder kan afsløre. Også
inden for disse emner bliver betydnin
gen af Peqatigiinniats igangsættende in
spiration trukket frem.
Redaktionsgruppen har accepteret,
at bidragyderne har haft hver deres må
de at skrive på. Det har resulteret i vis
se tilfælde i forfriskende forskellige ind
gangsvinkler, men også i andre tilfælde
i lidt for summariske redegørelser ud
fra de kendte kilder. Tidspresset på
færdiggørelsen af den politiske historie
frem til 1925 har øjensynlig været stort,
idet det sidste kapitel XI alene behand
ler starten i 1921 på den lovrevision,
der førte frem til loven af 1925. Det er
forbavsende, at forfatteren her frem
drager overgang fra fangst til fiskeri
som en væsentligt begrundelse, idet det
netop er karakteristisk for 1920-udvalget, at det ikke havde øje for dette skif
te, der ganske vist også først slog igen
nem i midten af tyverne. Lige så for
bavsende er citatet af udvalgets progra
mudtalelse, der side 257 gengives så
ledes:
»Efter udvalgsmedlemmernes mening
vil følgende blive prioriteret: At grøn-
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lænderne udvikles til selvstændighed, og
at de, både i kraft af deres moral og evne
til fornuftig anvendelse af goderne vil
modnes til engang, når landets nuvæ
rende afsondring fra omverdenen ophø
rer, at kunne knytte forbindelse med ud
lændinge som ligemænd«.
Hvis dette er en tilbageoversættelse
fra grønlandsk til dansk af den danske
original, så er det interessant, idet den
lyder. (Betænkning 1921 s. 15):
»Det Hovedformaal, som efter Ud
valgets Mening bør sættes, er Grønlæn
dernes Udvikling til Selvstændighed, det
vil sige en saadan Modenhed i moralsk
og økonomisk Henseende, at de kan bli
ve i Stand til at leve i fri Forbindelse
med den øvrige Verden, naar Landets
Afsondringstilstand engang i Fremtiden
ophører.«
Det springende punkt er, om grøn
lænderne skal udvikles til større mo
ralsk og økonomisk modenhed (origi
nalen) eller om det netop er i kraft af

den moral og den økonomisk evne, de i
forvejen har, at modningen til en fri
forbindelse til omverdenen kan komme
i stand. Selvom grønlænderne stadig
væk skal ‘udvikles’ og ‘modnes’, så in
deholder passagen s. 257 en langt mere
positiv vurdering af deres egenskaber i
så henseende end betænkningen giver
udtryk for. Desværre mangler der kil
dehenvisning til citatet side 257, så pro
blemet må ligge indtil videre. Noter er
der ellers mange af, især af biografisk
art. Der er virkelig gjort en indsats for
at fremskaffe persondata om de omtal
te aktører.
Trods svingende dybde og grundig
hed i de enkelte kapitler er der med
dette bind fremlagt såvel vurderinger
som tørre facts, der vil være uomgæn
gelig for en fremtidig beskæftigelse
med periodens grønlandske historie.
Der er grund til at ønske tillykke og se
frem til fortsættelsen.
Axel Kjær Sørensen

OLDTID OG MIDDELALDER
Poul Skaaning: Harald Blåtands sidste
kamp. Trelleborgene og brydninger
ne i danske vikingetid 979-983.
(Dansk Historisk Håndbogsforlag,
1992), 209 s.

Svend Ellehøj publicerede i 1953 en ar
tikel om »Olav Tryggvesons fald og
venderne« i Historisk Tidsskrift, hvori
han forelagde en teori om formålet
med »trelleborgene«. Ellehøj proteste
rede mod Lauritz Weibull, der med
sædvanlig ubarmhjertig kildekritisk ra
dikalisme havde manet »jomsvikingerne« i jorden og erklæret, at disse kun
eksisterede i sagaens og krønikens fikti
ve verden. Med udgangspunkt i tyske
arkæologers fund af Jumne = Joms-

borg på Wollin hævdede Ellehøj, at
den store handelsplads i Venden havde
spillet en stor rolle i Nordens historie
omkring år 1000; ved denne tid skulle
Svend Tveskæg have bygget Trelleborg
på Sjælland: »velegnet som bastion
mod fjenderne og som udfaldsport
imod dem«. Man kan godt kalde denne
teori for »borgerkrigsteorien«: kampen
mellem kong Harald og hans søn Svend
med j omsvikingerne som aktivt delta
gende er forklaringen på borgbygge
riet.
Inspireret af Ellehøj har lektor Poul
Skaaning, Odense, arbejdet videre
med hypotesen om borgerkrigen som
baggrund for de fire storstilede anlæg
Aggersborg, Fyrkat, Nonnebakken (O-
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dense) og Trelleborg. Ambitionen er
naturligtvis at inddrage alt for ham re
levant skriftligt og arkæologisk kilde
materiale for at skabe et nyt helheds
billede af den politiske krise, der førte
til bygningen af de storartede borgan
læg, der ikke har deres lige i Europa.
Baggrund for den nye tolkning er de
fantastiske arkæologiske fund i senere
år, især »Ravningebroen« øst for Jel
ling og skibsspærringerne, de eksakte
dendrokronologisk dateringer af bor
gene til ca. 980, altså med Harald som
bygherre samt sidst men ikke mindst
det nye syn på den slavisk/vendiske
kultur som en yderst vigtig faktor i
magtkampen ved Jyllands rod og i
den sydlige del af Østersøen - arkæo
logiske fund i Danmark af ting med
slavisk oprindelse er legio.
Både Saxo og Sven Aggesen beskri
ver gæringsprocessen før oprøret mod
kong Harald og »Gesta Cnutonis« be
kræfter Saxo på et vigtigt punkt.
Svend var ikke som hos Adam af Bre
men oprørsstifter. Initiativtagere var i
stedet styresmændene i ledingsflåden i
opposition mod Haraids usædvanligt
tunge byrder på befolkningen - her
under store bygningsværker, læs Rav
ningebroen. De konspirerende styresmænd ville, at Svend skulle overtage
tronen. Hos Saxo er Svend Tveskæg
et magtmenneske og brobyggeriet, da
teret til 980, var anledning til oprøret
siger Skaaning, som mener at Saxos
troværdighed bekræftes af den måde,
han omtaler flåden og hæren. For
yderligere at belyse modsætningerne
mellem Harald og Svend inddrager
han Jomsvikingesagaen. Kulminatio
nen i striden kom i år 979: Haraids
hensigt var at straffe de oppositionelle
styresmænd og genvinde magten i ri
get, men han lod folket - danerne bære omkostningerne. Ikke mindre
end fire reportere fortæller om oprø
ret: Saxo, Gesta Cnutonis, Sven Ag
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gesen og et »øjenvidne«: en af le
dingskrigerne var skjald. Harald blev
berøvet land og folk i maj 980 og flyg
tede til jomsvikingerne. Som modtræk
byggede Svend de store trelleborge
som værn mod jomsvikingerne.
Borgene kunne også beskytte vikin
geskibene simpelthen på den måde, at
man trak langskibene indenfor volde
ne gennem de usædvanligt brede
borgporte i hvert verdenshjørne. Der
kunne mellem husene stå 16 skibe på
Fyrkat, 48 på Aggersborg. Fund af en
hel mængde klinkenagler ved vejene
indenfor voldene og mellem portene
indicerer at »skibsborgene« har huset
ledingsflådens skibe.
Kampen mellem jomsvikingerne og
Svend stod ved Trelleborg: Harald
tabte slaget og flygtede for anden
gang til Wollin - gravene ved borgen
taler sit tydelige sprog ligesom spore
ne af brand. Kong Harald døde den
1. november 980 (sic!) og Svend ud
bød leding til krigstogt i maj 981. I
Grønsund blev han kidnappet af dri
stige jomsvikinger - Saxos skildring
kan der ikke pilles ved! Så kunne
Svend begynde sin storstilede udenrig
spolitik: erobre Hedeby, konstruere
Kovirke, slå jomsvikingerne, pacifice
re nordmændene og erobre England.
Den strenge kildekritiker Lauritz
Weibull udryddede sagaens jomsvikin
ger og erklærede skråsikkert, at »Trel
leborg« var bygget af nogle selvstæn
dige sørøvere (Scandia XX, 1950).
Med udgangspunkt i Adam af Bremen
konstaterede Lauritz Weibull at Trel
leborg formodentlig var bygget af »de
hövdingar som med sina flottor och
sitt manskap ännu i Svend Estridsens
tid dominerade de danska farvatt
nen«. Curt Weibull, der i modsætning
til Arup havde en udtalt mistro til al
arkæologi og forsvarede broderen
Lauritz Weibulls teser indtil sin død
fornylig, ville blive rystet ved læsnin-
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gen af Skaanings bog som mange andre
historikere, der har lært historisk me
tode.
Poul Skaaning kaster sig nemlig over
i den anden grøft: han inddrager alt det
skriftlige kildemateriale, som kildekri
tikken rensede ud. Han udnævner de
lærde skrivebordskrønikører til »repor
tere« og skjaldene til »øjenvidner« med
faktiske oplysninger, der gør det muligt
for ham - men næppe mange andre - at
datere konflikten mellem Harald og
Svend ned til nogle dramatiske måne
der i årene 980-81. Skaaning glemmer
helt at sætte de nødvendige spørgs
målstegn, grebet som han er af sin hy
potese, men spændende, vitalt og fan
tasifuldt er hans indlæg i denne debat,
der ligesom diskussionen om Kalmaru
nionens grundlæggelse 1397 åbenbart
ikke har nogen ende.
Michael Linton

Lene Rold: 1300-tallets Stridsdragt i
Danmark. Set på baggrund af den
militære organisation (Afd. f. Mid
delalderarkæologi og Middelalder

arkæologisk Nyhedsbrev, 1990). 108
s 4- 115 plancher.

Den foreliggene ‘publikation’ er et spe
ciale i middelalderarkæologi afleveret i
1981 og nedkopieret til halv størrelse
inden mangfoldiggørelsen. Sidstnævnte
processer har medført, at de 115 plan
cher med i hovedsagen afbildninger af
kildemateriale stort set kun har værdi
takket være henvisningerne til, hvorfra
illustrationerne stammer. Specialet er i
hovedsagen en registrering af relevant
kildemateriale af forskellig type, og da
denne ikke er fuldstændig, har det nok
mest interesse for folk, der vil arbejde
videre med problematikken. Det bærer
præg af en del begynderfejl: Mest slå
ende er det nok, at forfatteren diskute
rer de skriftlige kilders terminologi
uden at afsløre nogen bevidsthed om,
at der findes noget, der hedder ordbø
ger. I øvrigt fører denne diskussion til
endnu en advarsel mod blindt at forla
de sig på oversættelserne af tekniske
termer i Danmarks Riges Breve.
Anders Bøgh

NYERE TID
Karl Nielsen: Vor mand og råd. Bjørn
Andersen til Stenalt, Bjørnsholm og
Vår 1532-1583. (Udgiverselskabet
ved Landsarkivet for Nørrejylland,
1991). 192 s., 294 kr.

Uden at nå helt frem i forreste række
var Bjørn Andersen af slægten Bjørn
en af de højadelsmænd, der gjorde sig
stærkt gældende på Frederik 2.s tid.
Han blev landsdommer på Sjælland i
1562, under Syvårskrigens første år
spillede han som sjællandsk proviant
mester en central rolle for leverancen

af forsyninger til hæren, og da han ind
lagde sig stor fortjeneste på denne post,
udnævntes han til lensmand på Køben
havns slot i 1566 og optoges i rigsrådet i
1567. Efter krigen forlagdes hans virke
felt til Jylland. Han sad som lensmand
på Århusgård 1572-80 og derefter på
Ålborghus 1580-83, han var en af de
mest benyttede besigtigelsesmænd ved
de store mageskifter, og selv erhverve
de han sig Vitskøl kloster - som deref
ter blev til herregården Bjørnsholm.
Bjørn Andersen har dog ikke blot
indskrevet sit navn i den politiske histo-
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rie, han er også kendt som en af tidens
historisk interesserede adelsmænd. An
ders Sørensen Vedel nævner ham som
hjemmelsmand for folkelige overleve
ringer, og det var Bjørn Andersen, der
satte Hans Mogensen i gang med den
bemærkelsesværdige oversættelse af
Philippe de Commines’ memoirer. Et
udslag af Bjørn Andersens historiske
interesse er, at han lod liget af marsk
Stig Andersen den yngre, som han reg
nede blandt sine forfædre, føre fra Essenbæk kloster til sin egen familiebe
gravelse i Ørsted kirke ved den fædrene
hovedgård Stenalt.
Bjørn Andersen er ikke tidligere bio
graferet; men flere forskere har inddra
get ham som eksempel i deres behand
ling af periodens historie. Frede P. Jen
sen nævner ham som ét af en række
eksempler på, at udnævnelserne til rigs
rådet under og efter Syvårskrigen var
direkte afhængige af de pågældende adelsmænds indsats under krigen (Dan
marks konflikt med Sverige 1563-1570,
1982, s. 208f, jf. 156f og 196f). Bjørn
Andersens videre karriereforløb har
Svend Gissel sat i forbindelse med den
jyske højadels dominans i dansk politik
i 1570’erne og 1580’eme. Det ligner for
Gissel »mere en tanke end et tilfælde«,
at Bjørn Andersen i 1572 ombyttede si
ne sjællandske len med Århusgård og i
1573 tilmageskiftede sig Vitskøl kloster
mod at afhænde sine sjællandske besid
delser. Også flytningen af marsk Stig
Andersens lig ses af Gissel som udtryk
for eksistensen af en særlig jysk adelsselvstændighed, idet den kan opfattes
som en symbolsk tilknytning til en gam
mel høj adelsslægt med traditioner for
selvstændig handlen i forhold til konge
magten (»Frederik II.s jyske råder«,
Festskrift til Astrid Friis, 1963, s. 101 og
120). - Opfordringen til Hans Mogen
sen om at oversætte Commines kan for
øvrigt nævnes i samme forbindelse, ef
tersom Poul Nørlund i sin udgave har
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gjort opmærksom på den tydelige poli
tiske tendens bag den danske adels in
teresse for netop Commines (Hans Mogensens Oversættelse af Philippe de
Commines Memoirer, udg. Poul Nør
lund, III, 1919, s. XV).
Som lokalhistorisk engageret semi
narielektor i Ranum er Karl Nielsen
kommet til at interessere sig for Bjørn
Andersen på grund af hans besiddelse
af Vitskøl kloster. Den foreliggende
bog har dog et videre sigte end det rent
lokalhistoriske, ja, i og for sig også end
det rent biografiske. Karl Nielsen vil
bruge materialet om Bjørn Andersen
til at give en fremstilling af »mere al
men gyldighed«, han håber at kaste lys
»både over tiden og manden« (s. 10).
Der lægges op til en skildring af en
dansk rigsråd og hans virke på Frederik
2.s tid, og den foreliggende forskning
antyder, at valget af case study til en
sådan skildring slet ikke er så dårligt:
Med sin foretagsomhed og sin histori
ske interesse i kombination med et
samtidigt politisk engagement synes
Bjørn Andersen at træde frem som en
smuk repræsentant for den danske re
næssances høj adel.
At Karl Nielsen har stillet sig en be
tydeligt mere ambitiøs opgave, end lo
kalhistorikere almindeligvis gør, er al
ære værd. Der er da heller ingen tvivl
om, at Karl Nielsen er i stand til at gen
nemføre historiske undersøgelser på
kompetent vis. Han kender den littera
tur, der har behandlet Bjørn Ander
sens virke i forskellige sammenhænge,
og han har selv været igennem et om
fattende, både trykt og utrykt kildema
teriale, som han håndterer uden spor af
usikkerhed og med kun ganske enkelte
misforståelser. Der er derfor heller in
gen grund til at tro, at han ikke skulle
have fremdraget hovedparten af de en
keltoplysninger, som kildematerialet
giver om Bjørn Andersen. Alligevel er
den bog, der er blevet resultatet af Karl
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Nielsens studier, som helhed en skuf
felse. Det skyldes først og fremmest, at
den i fatal grad mangler en problemstil
ling.
Karl Nielsens bog om Bjørn Ander
sen følger en strengt kronologisk dispo
sition. Der startes med Bjørn Ander
sens slægt, så følger et par afsnit viet de
temmelig sparsomme oplysninger, der
haves om henholdsvis barndomsårene
og tiden som ung godsejer, og derefter
går det så fremad igennem karrierefor
løbet, med embedstitleme som over
skrifter på de enkelte afsnit: »Lands
dommer på Sjælland«, »Proviantme
ster«, »Lensmand på København slot«,
»Sjællandsk rigsråd« osv. Inden for den
kronologiske ramme tages enkelte epi
soder i Bjørn Andersens liv, enkelte si
der af hans virke, ud til behandling i
særskilte afsnit. Linder overskriften
»Blandt standsfæller og højlærde« får vi
således en omtale af nogle af de »man
ge forskellige mennesker«, f.eks. Niels
Hemmingsen og Anders Sørensen Ve
del, som årene i København gav Bjørn
Andersen lejlighed til at møde (s. 67).
Da Bjørn Andersen var gift med en
niece af kansler Johan Friis, får arvesa
gen efter Johan Friis’ død i 1570, som
Bjørn Andersen rejste på vegne af hu
struen og hendes søskende, en særlig
behandling. Det samme gælder den
kommission, bestående af Bjørn An
dersen og to andre adelsmænd, som
kongen i 1572 sendte til Bornholm for
at undersøge klager over lybækkernes
foged på øen. Karl Nielsen slutter med
Bjørn Andersens tid som jysk rigsråd
og lensmand og afsætter her særlige af
snit til behandling af Bjørn Andersens
medvirken i den kongelige mageskifte
politik, herunder hans egne private ma
geskifter med kronen. Under overskrif
ten »Ved vejs ende« følger det sidste
afsnit Bjørn Andersens enke og hans
fire sønner, men giver tillige afslut
ningsvis en ultrakort konklusion.

Anmeldelser og litteraturnyt
I denne hedder det om Bjørn Ander
sen: »Baggrunden for hans placering i
samfundet var utvivlsomt hans slægts
forhold og hans godsrigdom; men det
har ikke været uden betydning, at han
vandt både kongens og sine standsfæl
lers tillid og forstod at fastholde den«
(s. 171). At bogen således slutter med
en commonplace, der kunne være ud
talt om stribevis af danske adelsmænd,
forekommer at være en logisk konse
kvens af den manglende problemstil
ling: Når man ikke stiller sig et klart
spørgsmål, får man heller ikke noget
klart svar. Karl Nielsen har ikke taget
sit udgangspunkt i de spørgsmål, der
har været diskuteret af danske histori
kere i forbindelse med Frederik 2.s
tid, eksempelvis forholdet mellem
konge og rigsråd eller lensreformerne,
og han har ikke forsøgt at formulere
egne problemstillinger. Det skal ikke
benægtes, at Karl Nielsens bog om
Bjørn Andersen indeholder gode en
keltafsnit, men i store partier er den
blot en gennemgang i kronologisk or
den af de forskellige kilders oplysnin
ger om hovedpersonen - en gennem
gang, hvor fraværet af en styrende pro
blemstilling bevirker, at alt får lige stor
opmærksomhed, uanset om det er
stort eller småt, væsentligt eller uvæ
sentligt.
Det har naturligvis til følge, at vi
hverken får tegnet noget markant bille
de af tiden eller nogen egentlig profil af
manden. Karl Nielsen mener, at vi
igennem hans bog får »et kig ind i det
16. århundredes verden« (s. 57), og det
er på en måde også rigtigt. Men det er
som at kigge i et kalejdoskop, hvor far
verige brudstykker danner stadigt skif
tende mønstre - aldrig noget egentligt
billede.
Per Ingesman

Bo Fritzbøger: Skove og skovbrug på
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Falster 1652-1685. (Landbohisto
risk Selskab, 1989). 311 s.
^enne omhyggelige og grundige gen
nemgang af skovbruget på Falster i pe
rioden 1652-1685 er ikke just mor
skabslæsning; men for den, der giver
sig i kast med opgaven og får kæmpet
sig igennem den i sproglig og typogra
fisk henseende svært tilgængelige
tekst, giver gennemgangen en række
nye og spændende indsigter i skovbru
get i ældre tid krydret med kildekriti
ske nyvurderinger og en overbevisende
omvurdering af den traditionelle vur
dering af skovbrugets forhold i ældre
tid.
Fremstillingen bygger på et konfe
rensspeciale i historie, og dette ud
gangspunkt må det nok tilskrives, at
en række i sammenhængen overflødige
detaljer f.eks. vedrørende livgedingets
administration og den lokale forvalt
ning er medtaget, og at en række ud
mærkede kildekritiske betragtninger i
en række tilfælde ikke fører til nye
vurderinger, men alene resulterer i en
række forsigtige vage forbehold. Spe
cielt det sidste forhold er en skam, da
det er med til at tilsløre de nye vigtige
indsigter, som fremstillingen rent fak
tisk giver.
Falster er som undersøgelsesområde
vel nok i agrarhistorisk henseende den
mest gennemtrawledle af de danske re
gioner, og den udmærker sig for 1600tallets vedkommende ved at have et
righoldigt skriftligt kildemateriale så
vel i form af godsadministrative kilder
som i form af kortmateriale. Dette for
hold udnytter forfatteren til fulde, og
det er særdeles vigtigt, da han i afslut
ningen hævder, at udviklingen på Fal
ster i det 16.-18. århundrede i det store
og hele svarer til den almene udvikling
i Danmark.
Blandt de mange spændende enkelt
heder i fremstillingen har det været
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nødvendigt at begrænse omtalen i det
følgende til nogle få hovedpunkter.
I et hovedafsnit om Falsters skove i
det 17. århundrede rekonstrueres om
fanget af de falsterske skove i slutnin
gen af 1600-tallet og indtegnes på en
række grundkort med ejerlavsgrænserne i 1682 ifølge Karl-Erik Frandsens
administrative atlas over Danmark.
Her har forfatteren kunnet udnytte et
håndtegnet kort over Falster fra 1692,
»der med overdådig detaljerigdom og
usædvanlig præcision gengiver kultur
landskabets karakteristika på dette
tidspunkt kun ti år efter opmålingerne
til Matriklen 1682.«
Kortet er yderligere sammenholdt
med yngre kort, først og fremmest kon
ceptkortene fra Videnskabernes Sel
skabs opmålinger i 1772, samt en række
synsforretninger fra det 18. århundrede
til nøjere angivelse af skovenes dimen
sioner og rumlige orientering.
I forbindelse med denne rekonstruk
tion finder vi en række væsentlige kil
dekritiske observationer.
Først bliver slået fast, at den gængse
størrelsesangivelse i en række kilder
som mageskifter, jordebøger og ma
triklerne 1662 og 1664 i »antal svins ol
den« er ganske usikker, »da der er tale
om sædvanemæssige skøn på baggrund
af kendskab til skovens generelle yde
evne, »når fuld olden er« og ikke om
konkrete vurderinger af oldenprodukti
onen.«
For Chr. V’s Matrikels vedkommen
de påpeger Fritzbøger, at ikke alene
vendes der her definitivt op og ned på
de traditionelle taksationer, men det er
også særdeles uklart, hvad angivelserne
for skovtaksationerne i denne matrikel
egentlig dækker. Hans overbevisende
konklusion på den nøjere analyse bli
ver derfor, at skovtaksationerne i Chr.
V’s Matrikel er det dårligst tænkelige
grundlag for en vurdering af skovenes
absolutte størrelse, men at de dog kan
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give rimelige mål for oldenskovenes re
lative størrelser.
Som hjælp til de kildekritiske overve
jelser omkring de ovennævnte kilders
skovtaksationer har Bo Fritzbøger en
række årlige skovtaksationer over den
faktiske oldenmængde i de falsterske
skove for årene 1652 til 1685, samt en
række regnskabstal over det faktiske
antal indbrændte svin i de samme år.
Disse væsentlige kilder behandles sene
re i fremstillingen side 169ff, og de to
talrækker er opstillet i det centrale søj
lediagram nr. 73. Forfatteren lader til
at acceptere begge talrækker som tro
værdige uden større kildekritiske over
vejelser, og dette på trods af store for
skelle i tallene for den årlige oldentak
sation og de samme år indebrændte
svin. Det sidste tal overstiger langt det
første, hvad der senere bliver et hoved
argument hos Fritzbøger, når han skal
plædere for en overudnyttelse af skov
ressourcerne.
At begge talrækker er mere pålideli
ge end de øvrige kilder forekommer
umiddelbart plausibelt, specielt da for
skellen kan forklares med den senere
fremførte iagttagelse (s. 186 f.) om, at
der er en manglende klar sammenhæng
mellem svinehold og skovrigdom, lige
som samtidige kilder taler om at sætte
svin på græs, således at olden kun har
været en del af svinenes næring, men
hvis andet end olden, i teksten foreslås
således hasselnødder, har udgjort en
væsentlig del af de indbrændte svins
næring, falder jo også argumentationen
om overudnyttelse af oldenskovens res
sourcer bort.
Fremstillingens andet tyngdepunkt
er at finde i afsnittene 5 og 6 om hen
holdsvis det lovlige og det ulovlige
skovbrug. På baggrund af en lang ræk
ke forskellige godsadministrative og
retlige kilder tegnes i disse afsnit et
overbevisende billede af, hvorledes alle
skovbrugets ressourcer indgik i drifts
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fællesskabets dyrkningssystem på en
lang række forskellige niveauer som
tømmer til bygninger og redskaber,
gærdselsmateriale, brændsel, olden,
græsning m.m. Der tegnes et overbevi
sende billede af skovens betydning for
hele dyrkningssystemets opretholdelse.
Mere tvivlende må man stille sig til
forfatterens tese om, at der løbende i
undersøgelsesperioden fandt en over
udnyttelse sted, specielt med hensyn til
godsadministrationens krav om brænd
sel, ønske om pengeindtægter af sko
ven samt ønske om vildtpleje, således
at der løbende opstod større og større
mangel på træ og skov i Falsterområdet.
For brændets vedkommende bereg
ner forfatteren således, at der skete et
så stort salg af brænde fra goddsadministrationens side, at der kun blev meget
lidt tilbage til opvarmning af gårdbru
gernes boliger. Årligt blev der udvist
ca. 2000 læs brænde á ca. 0,7 rumme
ter; dette sammenholdes med, at der i
1677 skulle betales skat af ialt 3.847 ild
steder på Falster. Disse tal får forfatte
ren til at konkludere, at »meget taler
således for, at bønderne næsten natur
nødvendigt må have skaffet sig brænd
sel udenom udvisningerne - ved sankebrænde og ulovlig hugst.« Som læser
ville man gerne for at godtage dette ar
gument have noget mere at vide om,
hvorvidt muligheden for at benytte an
det brændsel forelå, f.eks. omfanget af
adgangen til tørveskær.
For gavntømmerets vedkommende
interesserer Fritzbøger sig specielt for
bygningstømmeret. Han udnytter her
på en meget spændende måde tre syns
forretninger fra 1660, 1671 og 1685 til i
kartografisk form at påpege en stigende
bygfæld i perioden. Da oplysninger om
tømmerudvisningeme kun findes for
nogle få af disse år (opgjort i tabel 7),
er det umuligt at påvise et større og
større ophobet efterslæb i perioden på
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grund af manglende udvisninger. Fritz
bøger peger endvidere på, at det ikke
var nok, at bønderne fik udvist det nød
vendige træ til bygningsvedligeholdel
sen, men at de også måtte være villige
til at anvende det udviste træ til formå
let, herunder være villige og i stand til
at bekoste opskæringen af træet. Her
foranledigede godsejeren, dronning
Sophie Amalie, i 1674 undersøgt, hvor
ledes det i 1672 og 1673 udviste byg
ningstømmer var anvendt. Undersøgel
sen viste, at 61 % af træet blev fundet
liggende i skoven eller på bondens bo
lig uden at være brugt, mens 7 % af det
udviste træ var forsvundet. Dette resul
tat viser, såvidt jeg kan skønne, ikke
mangel på vilje eller evne til at foretage
bygningsreparationer, men blot at man
også dengang ønskede at lade træet tør
re et par år, før det blev anvendt som
gavntømmer til bygninger og redska
ber. I givet fald kan dette undersøgel
sesresultat ikke anvendes som under
bygning af en påstand om en løbende
overudnyttelse af skoven og en forar
melse af gårdmændene.
Vedrørende gærdselsbehovet mener
Fritzbøger ligeledes at kunne påvise, at
der udviklede sig en mangelsituation,
der udviklede sig katastrofalt, fordi
kvæg og vildt efterhånden uhindret
kunne gå ind og græsse i kornmarker
ne. Hovedbeviset for denne mangel fin
der Fritzbøger i forsøgene på at afskaf
fe de særhegnede løkker i brakmarken,
som falstringerne anvendte til ærteavl.
Nu er det formentlig givet, at det krav
til opretholdelse af hegnene, som lå i
dyrkningssystemerne, under alle om
stændigheder var en stor belastning for
landbrugsdriften i ældre tid, så »ærtekrigen« kan meget vel være et udslag af
den almindelige mangelsituation. Den
postulerede katastrofale situation for
hegnene på Falster hviler alene på en
kelte berettende kilder som rejseiagtta
gelser, klager og retssager vedrørende
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krybskytteri og dårligt vedligeholdte
hegn. Repræsentativiteten af sådanne
enkeltstående kildeudsagn er jo ihvertfald vanskelig at vurdere. Imidlertid er
det klart, som jo også alle bevarede
landsbyvedtægter er vidnesbyrd om, at
hegnssystemets opretholdelse og effek
tivitet var af afgørende betydning for
landsbyfællesskabets driftssystem.
Vedrørende udnyttelsen af oldensko
ven, mener Fritzbøger, således som det
allerede er nævnt, at forskellen mellem
de årlige oldentaksationer til fuldt svins
olden og det faktiske antal indebrændte
svin må tages som udtryk for en over
udnyttelse af denne del af skovens res
sourcer. Som nævnt kan forskellen også
forklares med, at olden kun var en min
dre del af svinenes føde, således at der
ikke behøver at være tale om overud
nyttelse. I forbindelse med dette afsnit
gennemføres en spændende undersø
gelse af det gennemsnitlige svinehold
på gårdene på Falster ud fra indbrændingslisternes aldersopgivelser. Det
gennemsnitlige svinehold bliver her 4,9
svin pr. gård, et tal, der ligger to til tre
gange over den tidligere forsknings be
regninger over forholdene i andre
landsdele ud fra kvægskattetallene.
Fritzbøger påpeger nu, at havde han
beregnet det gennemsnitlige svinehold
ud fra de samme kvægskattelister, ville
resultatet for Falster være blevet 0,6
svin pr. gård i gennemsnit.
Forklaringen finder Fritzbøger an
detsteds ved at se nærmere på reglerne
for udarbejdelsen af kvægskattemandtallene, hvorved han mener at kunne
konstatere, at kun egentlige sosvin og
orner blev talt med ved skatteansættel
serne.
Dette spændende nye bevis på kvægskattemandtallenes utilstrækkelighed
som kilder til omfanget af husdyrholdet
i 1600-tallet, fører jo så igen til spørgs
målet om, hvorvidt vi skal til at gange
kvægskattemandtallenes gennemsnit i
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det øvrige land op med fem eller seks,
for at nå til et reelt gennemsnit af svi
neholdet her. Her holder forfatteren
sig tilbage fra at drage så vidtgående
slutninger vedrørende svineholdets be
tydning i ældre tid, men påvisningen
lægger op til en nyvurdering på dette
område.
Endelig påpeges til sidst i afsnittet
skovgræsningens betydning ved siden
af græsningen iøvrigt på gadejord, tof
ter og løkker, fælled, høstede vange
og overdrev.
Jeg synes som nævnt, at den økolo
giske katastrofe, som forfatteren læg
ger op til på grund af en overudnyttel
se af skovenes ressourcer ud fra her
skabets krav og købstadborgemes fri
stende økonomiske tilbud, er mere
udokumenteret end den øvrige del af
undersøgelsen, til gengæld argumente
rer Bo Fritzbøger overbevisende for
skovbrugets betydning som led i den
almindelige landbrugsdrift og hushold
ning, og dermed må det jo så medgi
ves, at skovene i lighed med de øvrige
dele af fællesskabstidens landbrugssy
stem kom under pres i første halvdel
af 1700-tallet. Et pres der foranledige
de godsejere og statsmagt til at søge
nye veje gennem den centrale landbo
lovgivning i sidste halvdel af 1700tallet.
Finn Stendal Pedersen

Biskop Hans Mikkelsens dagbøger
1626-41. Ved Anne Riising og Mo
gens Seidelin. Redigeret af Finn
Stendal Pedersen. (Udgiverselska
bet for Historisk Samfund for Fyns
Stift, 1991). xv + 303 s.
De efterreformatoriske fynske bispers
- eller superintendenters - optegnel
ser er i vid udstrækning publiceret.
Fra Jacob Madsen Veiles embedspe
riode (1588-1606) foreligger hans visi-
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tatsbog, der er kendt for de mange
tegninger af stiftets kirker. Optegnel
serne blev udgivet i 1853 og genudgi
vet 1929-32. Biskop Laurids Jacobsen
Hindsholms optegnelser fra embedså
rene 1651-1663 blev udgivet 1779 og
genudgivet i Kirkehistoriske Samlin
ger (1891-93 og 1905-07). Også biskop
Hans Mikkelsens dagbøger fra årene
1626-41 har tidligere været udgivet.
I 1757 foretog historikeren Christi
an Brandt og året efter slotspræst Jør
gen Karstens Bloch uddrag af de dag
bøger, der ikke længere eksisterer i original. Allerede da var der lakuner i
optegnelserne. Brandts optegnelser er
de fyldigste, selv om han synes at ha
ve slået flere dages begivenheder sam
men. Medens Blochs uddrag nøjere
følger datoerne, er der omvendt op
stået fejl i kronologien. Bloch uddrog
oplysninger om gejstlighed og skole
forhold, der supplerer Brandts ud
drag. I øvrigt er der ikke altid verbal
overensstemmelse mellem Brandts og
Blochs uddrag, skønt der næppe kan
have foreligget to forskellige forlæg.
Provst Erik Høyer Møller udgav i
1870’erne Brandts manuskript supple
ret med Blochs, som han i sidste øje
blik blev opmærksom på. Der er imid
lertid god grund til atter at udgive bi
skop Hans Mikkelsens dagbøger
(oversat fra latin); dels overså Høyer
Møller fejldateringerne hos Bloch
samt nogle oplysninger i begge manu
skripter, dels rummede Møllers udgi
velse nogle fejllæsninger. Den forelig
gende udgave baserer sig på Brandts
manuskript, suppleret med Blochs,
hvis de bringer noget nyt. Genudgi
velsen er forsynet med en kort indled
ning om biskoppens livsforløb samt
om enkelte embedsforretninger - ek
sempelvis proceduren ved besættelse
af præsteembeder. Indledningen er
nok blevet for kort - f.eks. havde det
været nyttigt at sætte bispens mange
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forskelligartede gøremål ind i en større
ramme. Udgaven rummer et særdeles
fyldigt person- og stedregister.
Gennem dagbøgerne får man indtryk
af en utrolig flittig biskop, der samvit
tighedsfuldt søgte at varetage alle bispeembedets mange opgaver. Visitatser optog en stor del af biskoppens tid,
og også de mere afsidesliggende dele af
stiftet såsom Askø, Femø og Fejø blev
besøgt, og såvel elever som underviser
blev bedømt og enten rost eller påmin
det om at forbedre sig. Hans Mikkelsens forgænger blev afsat p.g.a. ankla
ger om kryptocalvinisme, og Mikkelsen
værnede nidkært om den rene lære
samt om en sømmelig livsførelse. Un
der en visitats i Fåborg modtog han
klokkeren med en ferie, fordi denne
beruset var trængt ind i skolen og havde
opført sig uforskammet. Han revidere
de regnskaber, uddelte legater, mægle
de i stridigheder og medvirkede ved be
sættelse af stillinger. I den forbindelse
henvendte flere sig om befordring af
deres sønner; men det fremgår også, at
menighedens medvirken ved præsteansættelse ikke var en ren formalitet, og
at ansøgeres kvalifikationer blev efter
prøvet. Intet under at den travle bisp
irriteredes over den snakkesalige Anne
Brahe, der kunne spilde hans formid
dag. Dagbøgernes mange oplysninger
om modtagne gaver giver et vist indtryk
af bispens indtægter, der desuden blev
suppleret ved hans mange ligprædike
ner over adelige. Mikkelsens hyppige
deltagelse i gæstebud og frokoster med
adelige, den kongelige familie og rege
ringsmedlemmer afspejler hans sociale
kontaktflade. I dagbøgerne findes
spredte notitser om vejret, om nyheder
fra den store verden samt rene kuriosi
teter, såsom hvornår han lærte at fiske.
Dagbøgerne belyser andet og mere end
bispens gejstlige opgaver og hans per
sonlige forhold. De rummer ikke
mindst et væld af personalhistoriske op

561
lysninger, lige som eksempelvis stridig
heder om rækkefølgen ved processio
ner og m.h.t. stolestader samt vanske
lighederne ved at sende penge og breve
til en søn i udlandet giver indblik i dati
dens samfundsforhold. Det er netop
kombinationen
af
oplysningernes
mangfoldighed og forskelligartethed,
der gør dagbøgerne anvendelige til en
række formål.
Leon Jespersen

Mads Lidegaard: Glahns Anmærknin
ger. (Det Grønlandske Selskabs
Skrifter XXX, 1991). 205 s.

Henric Christoffer Glahn, der 1769 var
kommet tilbage efter 6 års fortjenstfuld
missionærgerning på Grønland, fik fra
allerhøjeste sted anmodning om at til
stille samme sted de anmærkninger,
han måtte have gjort ved gennemlæs
ningen af David Crantz’s Historie von
Grönland, der udkom i 1765. Glahn var
en grundig mand med god forstand på
Grønland, så hans notater blev om
fangsrige. De blev anonymt udgivet i
1771. Det er denne udgave, som Det
Grønlandske Selskab nu genudgiver
med en introduktion om Glahn. Den er
også nyskrevet i et mere mundret dansk
med ny retskrivning og med forklaren
de noter til især de grønlandske ord og
forsynet med biografiske noter.
Så langt så godt. 1771-udgaven var
ikke let at kommet til, idet Det kongeli
ge Biblioteks eksemplar kun må benyt
tes på læsesalen. Den valgte udgivelses
metode gør det selvsagt ikke muligt at
studere Glahn uden originaludgaven,
men nok at sætte sig ind i tankegangen
og argumenterne i noterne. Enhver
genudgivelse behøver ikke at være for
emnets specialister, men kan i stedet
som denne henvende sig til et bredere
publikum. Dette bredere publikum,
som anmelderen så vist er en del af,
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bliver alligevel undertiden ladt i stik
ken. Latinske fraser er omhyggeligt
oversat, men med »kat exokæ en grøn
lænder« (s. 89 f) er man overladt til sig
selv. Ihærdigt ordbogsarbejde og for
styrrelse af lærde folk afslørede udtryk
ket som det græske xax e^o/tjv, der be
tyder vedrørende især.
Også 1700-tallets stilfigurer kan vol
de vanskeligheder. Hvad har Crantz
egentlig bedrevet, når det om ham hæv
des, at han har stået i nært venskab
med hr. Larsen »og ofte pløjet med
hans kalv«? (s. 192). Ordbog over det
danske sprog kan afsløre, at det bety
der at udlægge andens arbejde for sit
eget. Samme værk kan også forklare
det lidt uforståelige »hans fortællere

har taget ham med fordel og udstoppet
ham med fordomme« (s. 165), hvilket
skulle betyde, at have overlistet ham.
At Hr. foran et mandsnavn også i 1771
betød hr. tager vi for givet, men hvad
betød Mr. (s. 20)? Nogen systematik
synes ikke tilstede. Det kan Lidegaard
ikke gøre for, men han kunne godt ha
ve givet forklaringen eller fortalt, at der
ikke er nogen.
Disse indvendinger skal dog ikke
overskygge værdien af de noter, der er
sat. Her kommer udgiverens fortid som
præst i Grønland og langvarige beskæf
tigelse med grønlandske forhold be
stemt læserne til gode.
Axel Kjær Sørensen

DET 19. ÅRHUNDREDE
Bo Bramsen: Huset Glücksborg. Euro
pas svigerfader og hans efterslægt. 2.
udg. 1-2. (Forum, 1992). 400, 494 s.

Bogens 1. udgave kom i 1975 (se Histo
rie XI, 420), og kom til 1978 i fire oplag
med i alt 42.000 eksemplarer, der ikke
indeholdt egentlige ændringer. Den
nye udgave er udvidet, har fået adskilli
ge nye billeder og er ajourført.
Store dele af udvidelsen skyldes ajourføringen, men der er også sket en
del redaktionelle ændringer og foran
dringer i billedudvalget. Ajourføringen
går på begivenhederne efter 1. udgave
som f.eks. et nyt kapitel om det span
ske kongehus i anledning af, at Sophia
og Juan Carlos i 1975 blev kongepar i
Spanien; Sophia var i mandslinien bar
nebarn af Christian 9.s søn Georg af
Grækenland; tilmed var så Sophias mo
der barnebarn af Christian 9.s datter
Thyra af Cumberland. Som helhed er
der imidlertid ikke taget hensyn til den

egentlige historiske litteratur, der er
kommet efter 1975, og allerede den
gang kneb det med at udnytte den nye
ste. Selv om værket er meget personfikseret, føles det dog som en mangel at
f.eks. selv nyere undersøgelser over
Dagmars bestræbelser for at lette det
russiske tryk på Finland ikke er med
taget.
Når det gælder Danmark, er der på
flere steder tale om væsentlige udvidel
ser af stoffet fra vort århundrede. Der
er således mere om Christian 10.s. virk
somhed, men der bringes dog ikke op
lysninger, som ikke er kendt fra anden
side. Der kunne nok, også med Bo
Bramsens kendte evne til at skaffe sig
viden, have været givet et mere nuance
ret billede af Christian 10.s uvilje alle
rede tidligt i 30’erne mod nazisme,
mod antisemitisme og mod antiparlamentariske kredse efter 1940. Kongen
var også mere end almindelig velorien
teret om den løbende politik, og når
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hans næsten daglige politiske opteg
nelser bliver tilgængelige, vil de vise
et forbløffende engagement i vidt for
skellige dele af det politiske liv - også
uden for forsvarssagen.
Litteraturlisten har den forsigtige
overskrift »Vigtigste anvendte littera
tur« - så er der ikke noget at komme
efter. Alligevel kan det beklages, at et
standardværk som dette ikke har en
fyldigere og ajourført litteraturforteg
nelse. Dette gælder ikke alene af hen
syn til den bredere læserkreds, men
også af hensyn til de mange fagfolk,
der vil benytte Bo Bramsens bog. Uanset vurderingen af og synspunktet
på fyrstehuse i de sidste halvandet
hundrede år, så er de i mange henssender en politisk faktor, også derfor
er bogen om Glücksborgerne - trods
bemærkningerne ovenfor - med dens
ligefremme stil, det afslappede for
hold til emnet og i kraft af dens væld
af oplysninger et arbejde, vi kan være
glade for at have ved hånden.
Vagn Dybdahl.

Hanne Engberg: En kærlighedshisto
rie. Maria og Orla Lehmann 184349. (Gyldendal, 1991). 361 s.
Den stakkels nutid vil ikke kunne give
stof til en bog som den foreliggende,
fordi folk ikke mere skriver breve.
Bogen om Maria og Orla Lehmann
bygger på breve især fra de to hoved
personer, men også fra Bolette Puggaard, Marias mor, og på uddrag af
Marias dagbøger. Den kommenteres
grundigt og med psykologisk indsigt af
Hanne Engberg, der får meget ud af
det usædvanlige materiale.
Bogen er usædvanlig, fordi (jo) Or
la Lehmann var usædvanlig og knyttet
til en vigtig periode i Danmarks histo
rie, og den har den sjældne og heldig
vis ualmindelige baggrund, at den ene
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hovedperson, Maria, dør efter kun
seks års ægteskab.
De mange breve fortæller om Orla,
jurist og politiker, 33 år, der i Italien
møder den 22-årige Maria Puggaard
og forelsker sig i hende. Hans kærlig
hed gengældes lidt efter lidt og den
svagelige og noget frustrerede sviger
mor er både anstandsdame og Kirsten
giftekniv. Han får prinsessen, men må
som i eventyrene gøre sig fortjent til
sin belønning. Damerne Puggaard for
langer ånd og sjæl, masser af ånd og
sjæl.
Orla er svulmende og svulstig, præ
get af den tyske opvækst, hans far var
og forblev tysksindet, og selv var han
nok mere dansk end de fleste andre,
en problematik, der kendes i nutidens
Sydslesvig.
De elskende bliver gift i 1843, Ma
ria er på forhånd ængstelig ved at for
lade sit barndomshjem og i det hele
taget ved ikke mere at skulle være
barn, og moderen vil nødigt slippe
hende. Men bryllupsrejsen er harmo
nisk lykkelig, og ud af den megen
åndfuldhed vokser en stor og ægte
kærlighed, der står sin prøve i det
korte ægteskab.
Maria er svag fra starten, hun får
en datter, Margrethe, der overlever
hende, mister en anden lille datter og
er gravid for tredie gang, da hun dør i
1849.
Det svage helbred fører hende på
flere rekreationsrejser, og det er for
Orla en byrde, at han føler, han må
forlade hende efter Chr. VIII’s død i
1848, da han som nationalliberal vil
være med til at udforme den fri forfat
ning. Hans mål var at knytte Slesvig
til kongeriget Danmark og derudover
søge fællesskab med de skandinaviske
lande. Marias sygdom forhindrede, at
han blev grundlovens egentlige forfat
ter, (det blev Monrad), han fik en
stilling som amtmand i Vejle og blev
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ulykkeligvis taget til fange af slesvigholstenerne den sidste tid, Maria leve
de. På grund af hendes alvorlige syg
dom kom han i nogle uger fri fra fængs
let og kunne følge hende den sidste vej.
Hun døde i september 1849 uden at er
kende, ihvertfald overfor ham, at hun
ikke kunne leve.
Orla Lehmanns sidste breve til Maria
er en kærlighedens højsang, bevægende
smukke, og det er svært at læse dem.

Hun er hans elskede i liv og død, og
han giftede sig ikke igen.
Hanne Engeberg har med det ud
valgte materiale delagtiggjort os i en
kærlighedshistorie, der bevæger, men
som også synes meget, meget fjern, det
gør den ikke mindre værdifuld. Rent
praktisk savner man en navneliste sam
men med de udmærkede noter.
Ny Paludan-Müller

DET 20. ÅRHUNDREDE
Hans Kirchhoff (red.): 1940 - da Dan
mark blev besat. Historisk status på
50 års afstand. (C. A. Reitzel,
1990). 75 s.
Bogen rummer 6 offentlige forelæsnin
ger, som Institut for Samtidshistorie
ved Københavns Universitet arrangere
de i anledning af 50-året for den tyske
besættelse. Egentligt nyt bringer den
ikke, men dog en række nyttige reflek
sioner over forhold og begivenheder,
der siden er blevet indsvøbt i mytologi
ens kåbe.
Vigtigst er nok Hans Kirchhoffs ufor
færdede analyse af regeringsbeslutnin
gen 9. april, der ses som en ret simpel
konsekvens af neutralitetspolitikken selvom man næppe på forhånd har fo
restillet sig, at en formel suverænitet
kunne opretholdes under en total be
sættelse. Også Therkel Strædes be
handling af Tysklandsarbejderne rum
mer interessante vurderinger, som ikke
før har været publiceret på dansk, især
en dokumentation af, at kun få af dem,
der rejste, omfattede Hitler-Tyskland
med nogen sympati.
Henning Poulsen

O. Neimann: Besættelsestiden i Nord
jylland. (Aalborg Universitetsfor
lag, 1992). 260 s.

Endnu en bog i en efterhånden lang
række af lokalhistoriske udgivelser om
besættelsestiden. I dette tilfælde tages
fat på et så forholdsvist stort geografisk
område som en landsdel. Ret beset er
titlen »Besættelsestiden i Nordjylland«
noget misvisende, idet forfatteren, som
efter eget udsagn gennem en årrække
har interesseret sig for besættelsesti
dens historie på hobbyniveauet, ude
lukkende har givet sig i kast med de
mere konfrontatoriske og militære aspekter ved de fem år: på den ene side
den tyske besættelsesmagt, in casu
Værnemagten, på den anden, den
nordjyske modstandsbevægelse.
Hvad angår den første part, er der
nok at tage fat på. Som bekendt var
den tyske militære tilstedeværelse i
Nordjylland efter danske forhold mas
siv lige fra den 9. april 1940. Bogen be
skriver, hvordan flyvepladserne i
Aalborg og de nordjyske havne spillede
en central rolle for Tysklands militære
interesser i Norge. Siden hvordan de
tyske anti-invasions foranstaltninger
manifesterede sig i det nordjyske ved
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omfattende bunker-anlæg, og hvordan
Nordjylland, ligesom resten af Dan
mark, via diverse radaranlæg blev et
led i det tyske luftforsvar. Endelig
skitserer forfatteren deployeringen af
tyske enheder i området, samt hvilke
våben disse var udstyret med.
Man har savnet en videnskabelig
undersøgelse af modstandsbevægelsen
1 Region I, som stort set udgøres af
det nordjyske område. Nærværende
bog afhjælper ikke dette savn. Læse
ren må nøjes med en mængde småkapitler af introducerende karakter,
hvoraf en del må betegnes som over
flødige for den læser, som har sat sig
bare nogenlunde ind i besættelsesti
dens og modstandsbevægelsens gene
relle historie. I det omfang lokale fæ
nomener søges beskrevet indenfor
denne nationale forståelsesramme
sker det alt for fragmentarisk, ureflek
teret og usystematisk til at man kan
danne sig et billede af den nordjyske
modstandsbevægelse. Når f.eks. mod
standsbevægelsen i Himmerland og
Vendsyssel tilstås en bagatel af 5 sider
er det så udtryk for dens (manglende)
virke, eller for at forfatteren ikke har
formået at fremgrave kildemateriale
om den? Til sammenligning beskrives
dannelsen af Frihedsrådet, som aldrig
fik nogen nævneværdig indflydelse på
det nordjyske modstandsarbejde, over
2 sider.
Generelt præsenterer bogen meget
lidt nyt. Kildegrundlaget er i altover
vejende grad publiceret materiale,
suppleret med aktstykker fra forfatte
rens egen samling. Især søgningen af
de primære kilder synes at bære tilfæl
dighedernes præg. Man må kunne for
vente noget mere, når forfatteren selv
i sit forord karakteriserer arbejdet
som forskning.
Henrik Skov Kristensen
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Per Amby: De vovede Livet. (Poul
Kristensens Forlag, 1992). 97 s.

Bogen består af et udvalg af artikler
og interviews, som forfatteren har
skrevet til forskellige dagblade og
pressebureauer gennem en årrække.
Bogens undertitel, »Øjebliksbilleder
fra besættelsestiden 1940-45«, antyder
udgivelsens fragmentariske karakter. I
al væsentlighed er der tale om mere
eller mindre kendte aktørers beretnin
ger om selv-oplevede dramatiske epi
soder, hvadenten de nu udspillede sig
under kampene den 9. april 1940, i
modstandskampen eller i allieret tje
neste på Omaha Beach den 6. juni
1944. Hovedvægten ligger dog på til
dragelserne den 9. april 1940.
Egentligt nyt bringer bogen, som på
godt og ondt netop er dramatiske øje
bliksbilleder, ikke.
Henrik Skov Kristensen

Hanna Takala og Henrik Tham
(red.). Crime and Control in Scan
dinavia during the Second World
War. (Norwegian University Press,
1989). 160 s.
Bogen behandler kriminalitet og rets
væsen i de nordiske lande gennem en
række artikler, hvoraf de fleste sam
menfatter tidligere, mere udførlige ar
bejder af samme forfatter, f.eks. Dit
lev Tamm om retsopgøret i Danmark.
Den er derfor nyttig som introduktion
til emnet.
Om kriminaliteten, der navnlig er
behandlet af finske forfattere, konsta
teres det indledningsvis, at det ikke er
påvist, at krig fører til højere krimina
litet, og det billede, der tegner sig un
der 2. verdenskrig, er ikke entydigt.
Ændringer i både levevilkår og sam
fundsstruktur, f.eks. de mange indkal
delser af unge mænd i Finland og Sve-
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rige, påvirkede billedet, der om helhed
var en stigning i antallet af tyverier og
stagnation eller fald i drab af sædvanlig
type og andre grovere kriminalitets
former.
Af historisk interesse er bl.a. to ar
tikler, hvori de norske forfattere Nils
Johan Ringdal og Per Ole Johansen har
behandlet det norske politi under ok
kupationen sammenlignet med det dan
ske. Det er en hård dom, der er fældet,
især af den sidstnævnte, der beskriver
politiets aktive indsats ved registrering
og deportation af de norske jøder.
Gennem studier, der rækker tilbage til
1. verdenskrig, har han peget på en an
tisemitisk tradition i Norge og specielt
blandt ledende politifolk, og heri ser
han en væsentlig forklaring på, at de
påtog sig opgaver, hvis udførelse deres
danske kolleger ikke deltog i. Han gør
også opmærksom på at besættelsens vil
kår var forskellige. Men det gælder dog
begge artikler, at de næppe har er
kendt, hvor grundlæggende forskellen
var. Det danske politi blev kontrolleret
af sin egen regering og kunne henskyde
alle problemer til den. Det norske var
under tysk kommando.
Henning Poulsen

Ingo Ossendorff: »Den Krieg henne wir
nur aus der Zeitung«. Zwischen
Kollaboration und Widerstand. Dänemark im II. Weltkrieg. (Peter
Lang, 1990). 153 s.
Bogen er udkommet i serien »Europäische Hochschulschriften« og kan be
frygtes at vinde udbredelse som samlet
fremstilling af Danmark under besæt
telsen. Trods et noteapparat, der giver
indtryk af videnskabelighed, er det en
journalistisk sammenskrivning, som
åbenbart er blevet til i største hast.
Manglende sprogkundskaber er ingen
tilstrækkelig undskyldning, da heller ik
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ke den tysk- og engelsksprogede littera
tur er rimeligt udnyttet. Med størst ud
bytte kan bogen læses som en repeti
tion af krigens og efterkrigstidens ryg
ter og myter, præsenteret i vild forvir
ring og med talrige selvmodsigelser.
Henning Poulsen

Holger Villumsen: Det danske So
cialdemokratis Europapolitik 19451949.(Qáense
Universitetsforlag,
1991). 115 s.
Det er et væsentligt og underbelyst em
ne, som tages op til behandling i denne
bog. Dansk udenrigs- og sikkerhedspo
litik i den første efterkrigstid har nem
lig indtil nu ikke påkaldt sig den store
forskningsmæssige interesse. Kaster
man eksempelvis et blik på nabolandet
Norge, vil man opdage, at her har
udenrigs- og sikkerhedspolitikken i
denne periode stået langt kraftigere i
centrum af de seneste 20-25 års forsk
ning. Den restriktive danske arkivprak
sis, som ikke mindst er blevet opret
holdt på materiale, der kan belyse sik
kerhedspolitiske forhold, må tilskrives
et stort ansvar for dette misforhold.
Dette (mis)forhold er imidlertid ved
at ændre sig i disse år, hvor det især for
perioden 1945-49, som denne bog dæk
ker, er blevet meget lettere at få ad
gang til de relevante materialegrupper,
som kan belyse dansk udenrigs- og sik
kerhedspolitik. Holger Villumsen har
imidlertid kun benyttet sig af en del af
de muligheder, som i dag foreligger for
at få adgang til disse materialegrupper,
og netop her ligger en af bogens største
begrænsninger.
Bogen er en omarbejdet specialeaf
handling, og mens den givet har opfyldt
alle krav til en fornuftig speicialeafhandling, er den mere problematisk
som bog. Der er fine behandlinger af
Socialdemokratiets holdninger til det
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nordiske og internationale socialde
mokratiske samarbejde efter krigen ba
seret først og fremmest på materialet i
Socialdemokratiets arkiv på ABA.
Men på grund af den manglende ind
dragelse af andre relevante materiale
grupper, bl.a. referaterne fra Udenrigs
politisk Nævn, men også bare en mere
grundig inddragelse af Rigsdagstiden
de, er analysen ofte for overfladisk,
hvis ikke ligefrem forkert. Dette pro
blem føles endnu større, fordi forfatte
ren har en tendens til at analysere med
en historisk bedre viden, som slet ikke
er følsom nok til at indfange vanskelig
heden ved at orientere sig sikkerheds
politisk i en verden, der forandrede sig
så hurtigt og drastisk som tilfældet var i
de første år efter 2. Verdenskrig.
Et par eksempler kan anskueliggøre
problemerne med bogen. Holger Villumsen har generelt store problemer
med at analysere socialdemokratiets
udenrigspolitiske holdning i den første
efterkrigstid. Han bruger begrebet »ak
tiv udenrigspolitik« til at betegne So
cialdemokratiets nye engagement i
FN’s kollektive sikkerhedssystem, og
hævder at Socialdemokratiet så denne
som en »ny type neutralitet« (s. 21 og
88).
For det første er begrebsanvendelsen
»aktiv udenrigspolitik« meget proble
matisk. Villumsen har tilsyneladende
ukritisk overtaget denne brug fra Niels
Jørgen Haagerups bog om FN og Dan
marks sikkerhed fra 1956. Haagerup
har imidlertid betegnelsen fra den de
bat som foregik i tidsskriftet »Fremti
den« i foråret 1946. Her introducerede
minister for særlige anliggender, Per
Federspiel, begrebet »aktiv neutrali
tetspolitik« i frustration over at dansk
udenrigspolitik var ved at iklæde sig
gammelkendte neutralistiske gevandter
og som legitimering af en mere aktiv
Sydslesvig-politik. Dette syn delte So
cialdemokratiet aldeles ikke, og Feder
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spiel blev kraftigt imødegået både i
»Fremtidens« spalter og i en senere
rigsdagsdebat.
Ved siden af det problematiske i sel
ve begrebsanvendelsen får Villumsen
heller ikke ordentligt klarlagt det skif
te, der sker i Socialdemokratiets
udenrigspolitiske orientering i perioden
fra sommeren 1945 og frem til foråret
1946.1 foråret 1946 var Socialdemokra
tiet nemlig ved at falde tilbage på en
traditionel neutralitetsopfattelse, selv
om ordet neutralitet i sig selv var alt for
stigmatiseret til at blive anvendt offent
ligt. Man talte i stedet for om »brobyg
ningspolitik« eller »ikke-blok-politik«,
men at linien havde mange fællestræk
med fordums »isolerede neutralitets
holdning« kan ses af Hartvig Frischs
svar til Federspiel i »Fremtiden«. Der
imod accepterede Socialdemokratiet i
sommeren 1945 på baggrund af det ind
gåede forlig med Frihedsrådet om Be
frielsesregeringens grundlag og som
konsekvens af Danmarks optagelse i
FN, at neutraliteten var en saga blot.
Som Hartvig Frisch udtalte det under
debatten om ratificeringen af San Francisco-pagten: »For de Stater, der tilslut
ter sig De Forenede Nationer, er det
gamle neutralitetsbegreb simpelthen
ophævet« (Rigsdagstidende, Folketin
gets Forhandlinger, 1945, sp. 1187).
Umiddelbart efter denne konstate
ring, tilføjede Frisch imidlertid: »Sam
tidig maa man ogsaa erkende, at den
Dag, hvor en Konflikt vilde udbryde
mellem de Magter, som netop er
grundlaget for denne Pagt, vilde jo gan
ske automatisk i samme Øjeblik hele
det gamle Neutralitetsproblem dukke
op for de smaa Stater« (Ibid., sp.
1188). Det var netop det, der skete
med den tiltagende Øst-Vest-konfron
tation, og grunden til at Socialdemo
kratiet igen indtog en mere neutrali
stisk kurs i løbet af foråret 1946. Det er
derfor heller ikke korrekt, når Villum-
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sen skriver (s. 22): »Hverken Socialde
mokratiet eller andre poltiske partier
forudså, at i tilfælde af FN’s manglende
evne til at forlige Øst og Vest, eventu
elt med FN’s sammenbrud til følge, vil
le Danmarks aktive neutralitetspolitik
være reduceret til isoleret neutralitet«.
Det var som demonstreret præcis, hvad
Frisch forudså under ratifikationsde
batten i september 1945.
Disse eksempler er desværre ikke
enestående for den mangel på præcisi
on, som kendetegner analysen. Kritik
ken skal imidlertid ikke overskygge, at
bogen også har sine gode sider, især
som sagt i analyserne af holdningerne
til det internationale socialdemokrati
ske samarbejde. Men den kan desværre
ikke anbefales som nogen autoritativ
udlægning
af
Socialdemokratiets
udenrigspolitik i perioden. Hverken i
dens nordiske eller europæiske kompo
nenter.
Thorsten Borring Olesen

Jørgen Grønnegård Christensen: Den
usynlige stat. (Gyldendal, 1991). 263
s.
Dels en politologisk undersøgelse, dels
en debatbog. Emnet er firkløverrege
ringens bestræbelser i perioden fra 1982
til 1985 på at gøre op med »paragraf
fenland«, at lempe og forenkle det
statslige regelsæt, der bandt borgernes,
firmaernes og kommunernes handlefri
hed. Bogen konkluderer, at regeringen
virkelig gik ind for reformen, omend
entusiasmen kølnedes, efterhånden
som det viste sig, at den var mindre po
pulær end først antaget. Det manglen
de flertal i Folketinget var heller ingen
afgørende hindring. Alligevel kom der
meget lidt ud af saneringen, og tallet på
nye love og bekendtgørelser fortsatte
ufortrødent sin vækst.
Miserens årsag søges i det komplice
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rede samspil og modspil blandt involve
rede myndigheder og organisationer, i
den samfundets inerti, som bevirker, at
det er svært at lave om på indarbejdede
regler og rutiner, uanset hvor tilfældig
en historisk situation, de er affødt af.
Analysen afdækker inciterende politi
ske paradokser, såsom at det er lettere
at få alle end nogle få til at betale, da de
sidste vil være organiserede, mens in
gen repræsenterer alle borgere. Og iøvrigt at stramme regler ikke altid er upo
pulære.
Der kan naturligvis rejses indvendin
ger mod bogens konkrete resultater.
Trods sondringen mellem mere og min
dre væsentlige ændringer, kan man
næppe på talmæssigt grundlag afgøre,
om der ikke i det mindste kom forenk
linger ud af bestræbelserne. Næppe
lempelser. Men en stramning kan også
gøre administrationen enklere, og at
noget sådant ikke kan spores i forvalt
ningens personale, siger næppe så me
get. Det er også beklageligt, at me
dierne næsten ikke er draget med ind,
skønt de og særligt det følelsesladede
TV-medium spiller en hovedrolle i det
danske »enkeltsagsdemokrati«, som
det træffende betegnes. Man kan også
nære tvivl om, at det til slut anførte al
ternativ, at bruge markedsmekanismen
til politisk styring var realistisk i større
omfang. En stat har tre virkemidler:
forbud, påbud og tilskud. Og kassen
var jo tom!
Historisk er emnet langtfra udtømt.
Men det er ikke så væsentligt.
Bogens styrke ligger i dens provoke
rende samfundsanalyse, dens evne til at
rejse spørgsmål og gøre op med banale
forestillinger. Og tilmed gøre det på en
charmerende og underholdende måde.
Frem for at kritisere de kritisable, be
handles aktørerne med forstående hu
mor, og det er frugtbart - fagligt som
litterært.
Henning Poulsen
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Lars Bille, Hans Jørgen Nielsen og Ste
en Sauerberg: De uregerlige vælgere
- valgkamp, medier og vælgere ved
folketingsvalget 1990. (Columbus,
1992). 116 s.

De tre forfattere er fra Institut for
Statskundskab ved Københavns Uni
versitet, og den lille bog er skrevet på
grundlag af vælgerundersøgelserne og
nyhedsstoffet om folketingsvalget 12.
december 1990. Kapitlerne er fordelt
med en opsummering af udviklingen si
den 1987-folketingsvalget (af Lars Bil
le), en fyldig gennemgang af valgkam
pen og valgresultatet (af Hans Jørgen
Nielsen), et rids af udviklingen efter
valget frem til foråret 1991 (af Lars Bil
le), og en studie af mediedækningen
under valgkampen (af Steen Sauer
berg).
Bortset fra sidstnævnte studie er bo
gen således kronologisk opbygget, og
forfatterne afstår fra at finde dybere
forklaringer på, hvorfor valget kom på
dette tidspunkt og fik dette udfald. Her
lægges hovedvægten på spillet mellem
hovedpersonerne, deres kamp for at
gøre indtryk på vælgerne og for at skaf
fe sig goodwill i de andre partier. Schlüters oplæg til et valg om skattenedsæt
telse slog fejl, mens Aukens oplæg til
samarbejde vandt gehør hos vælgerne.
Men det endelige facit kender vi jo i
dag. Valget er historien om en mand,
der sejrer i sit nederlag (Schlüter) og
en, der lider nederlag i sin sejr
(Auken). For Socialdemokratiets frem
gang kom primært fra SF, og de konser
vatives tilbagegang gik primært til Ven
stre. Vandringstabellen s. 68 viser, at
disse to vælgerstrømme var klart de
største. Dermed blev det atter engang
midterpartierne, der fik det afgørende
ord ved regeringsdannelsen. Og da
Schlüter to dage før valget dramatisk
foreslog en fempartiregering af alle
borgerlige partier på nær Fremskridts
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partiet, svarede både de radikale, de
kristelige og Centrum-Demokraterne,
at dette alvorligt måtte overvejes. Her
ved havde de i realiteten givet grønt lys
for en Schlüter-regering.
Alt dette foregik hen over hovedet
på vælgerne. Det er derfor ikke særlig
betegnende at kalde vælgerne for ure
gerlige. De holdt sig ved 1990-valget fra
de store skred, der kunne have skabt
krisestemning på Christiansborg, og
det kneb i det hele taget med interessen
for valget. Deres ønsker om regeringen
gik i retning af en flertalsregering hen
over midten (s. 41-42). Det virker alt
sammen meget medgørligt.
Og ser vi på de mere generelle træk
af vælgeradfærden, er det gamle sand
heder der gentages i bogen, for eksem
pel at de unge er mere ustabile end de
ældre, eller at det »ikke længere (er) en
selvfølge, at man stemmer på et be
stemt parti, fordi man er arbejder eller
landmand« (s. 29). Det kan der selvføl
gelig være nogle i den danske målgrup
pe, der endnu ikke har hørt. Lidt vild
ledende bliver det imidlertid, når mar
ginalvælgerteorien knyttes til Jørgen S.
Dichs navn (s. 30), skønt den opstod i
USA i forbindelse med studiet af præsi
dentvalget i 1940, Paul Lazarsfeld et
al.: The People's Choice (1944). Der er
også enkelte fejl. Antallet af svarperso
ner i tabel 3 (s. 41) skal være 998, ikke
138. Et sted (s. 54) står der minsand
ten: »Politik drejer sig stadig om poli
tik«. Det sidste ord skulle vist være
»partier«.
Det er en meget dansk bog, de tre
forskere har skrevet. Det vrimler med
referencer til danske politikere, tidlige
re situationer i dansk politik, danske
stednavne, osv. Den ville ikke kunne
oversættes til andre sprog uden at være
forsynet med et hav af forklarende no
ter. Som indfølt dansk historieskrivning
ligger den højt over niveauet fra dag
bladenes journalistik, og må læses som
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en pålidelig og kyndig gennemgang af
valgkampens begivenheder. Den rum
mer også interessant nyt materiale om
vælgeradfærdens udvikling, som for ek
sempel at færre og færre følger med i
tv-valgkampen, til trods for at der nu er
to landsdækkende kanaler, som tilsam
men sendte over 24 timers valgstof
(s.93-96). Men konkurrencen i æteren
giver jo også folk chancen for at dreje
over til noget mere underholdende,
som Sauerberg besk gør opmærksom
på.
På disse præmisser er det en vellykket
lille bog. Det, bogen til gengæld beskæf
tiger sig meget lidt med, er de dybere og
mere generelle strømninger i vælgerbe
folkningen. Iberegnet 1990-valget fore
ligger der nu ti danske vælgerundersø
gelser, der danner en ubrudt serie tilba
ge til 1971-valget, og parallelle serier
foreligger for andre lande. Hvordan
skal vi vurdere det danske 1990-valg i et
komparativt-historisk perspektiv? Det
er et spørgsmål, som stadig venter på at
blive taget op.
Ole Borre

Johs. Nordentoft og Søren H. Rasmus
sen: Kampagnen mod Atomvåben
og Vietnambevægelsen 1960-1972.
(Dansk politik under forandring
1945-1985) (Odense University
Press, 1991). 182 s.
Bag denne udgivelse ligger et enormt
indsamlingsarbejde, læsearbejde og re
digeringarbejde. Oplysningerne er
stykket sammen fra bevægelsernes ar
kiver, dags- og tidskriftspressen og na
turligvis den litteratur, der i forvejen
fandtes. Det er gjort med en veludvik
let sans for at verificere de mere løse
påstande, som materialet rummer, og
har det ikke kunnet ladet sig gøre, får
vi det at vide. Resultatet er blevet en
minutiøs kortlægning af bevægelsernes
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aktiviteter sat i forhold til udviklingen i
de verdenspolitiske fænomener, som de
havde sat sig for at påvirke den danske
holdning til. Derved har de to unge hi
storikere ydet et væsentligt bidrag til
60-ernes og 70-ernes danske historie.
Klarest står Kampagnen mod Atom
våben, hvis mere homogene karakter
gør det muligt at bestemme idéindhold,
organisation, finansiering og resultater.
Den var stort set ene på banen. Den
bedømmes som »en faktor, som den so
cialdemokratiske regering var nødt til
at tage hensyn til.« At dens forsigtige
afvisningspolitik med årene kom til at
stå mere klart mener forfatterne »med
en vis ret« at kunne tilskrive kampag
nen. (s. 150) Så klare konklusioner er
ikke mulige angående Vietnambevæ
gelsen, eller snarere Vietnambevægelserne. Der var nemlig flere af slagsen,
og de førte ikke den mindste del af de
res kamp mod hinanden. Den fagfore
ningsdominerede Vietnam 69 har dog
»sandsynligvis æren for at Socialde
mokratiet efter 1969 omorienterede sin
Vietnampolitik fra at være tilbagehol
dende til at være aktivt kritisk overfor
USA«, mens de øvrige, »først og frem
mest De Danske Vietnamkomiteer, fik
stor betydning for opkomsten af en
selvbevidst, men stærkt opsplittet
dansk venstrefløj« (s. 152)
Hvad mangler der? Det ville være et
forkert spørgsmål at stille en fremstil
ling, der når så meget, men hvor der er
mere at gøre, går det nok an at anføre.
En idéhistorisk eller ideologihistorisk
placering af de tre dekaders folkelige
bevægelser må være en fristende opga
ve for folk med hang til sådanne sysler.
Og er focus på indflydelsen på dansk
politik kan et grundigt studium af per
diodens politiske liv afdække mere end
der blev tid til ved denne lejlighed, så
dan som forfatterne også selv sluttelig
anfører det.
Axel Kjær Sørensen
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Poul Hartling: Erik Eriksen. Mennesket
og politikeren. En biografi. (Chr.
Ejlers Forlag, 1990). 224 s.

grafi af Peder Christensen, borgme
ster i Helsingør 1919-1946. (Nordisk
Forlag, 1991). 263 s.

Poul Hartling har skrevet en bog om sin
forgænger som Venstres formand. En
biografi hedder den og er det også i den
forstand, at den rækker fra vugge til
grav. Men når man har vendt det sidste
blad, sidder man tilbage med en tom
fornemmelse. Bogens hovedperson har
man stadig ikke lært at kende. Kun fem
sider i det sidste kapitel rummer et
egentligt forsøg på at karakterisere Erik Eriksen. I fremstillingens store mas
se er han næsten anonym.
I nogen grad kan det forklares ved,
at Erik Eriksen ikke har efterladt sig et
personligt arkiv, og at internt materiale
fra hans ministertid ikke er brugt. Som
hans hovedindsats i dansk politik frem
hæves, at han fik grundloven igennem,
og at han fik etableret et fast samarbej
de mellem Venstre og Konservative.
Men det første tema er generelt be
handlet, rummer ikke væsentligt nyt og
siger navnlig meget lidt om Erik Erik
sens personlige ageren i sagen. Om det
sidste findes kun spredte bemærk
ninger.
Hovedindtrykket er, at det egentlig
ikke er hans fynske forgænger, der har
interesseret Poul Hartling, men først og
fremmest partiet. Dets protokoller har
været bogens givtige hovedkilde, og
dens historiske værdi ligger i analysen
af Venstres politik, især for årene 195360. Her er konflikten med Thorkild
Kristensen indgående behandlet, og
Hartling tillægger den afgørende vægt
blandt de faktorer, der i 1957 fik Erik
Eriksen til at insistere på ikke at danne
den rene Venstreregering, der havde
været mulig.
Henning Poulsen

Peder Christensen var i kraft af person
lighed og ikke mindst i kraft af Helsin
gørs nærhed ved hovedstadens presse
mere landskendt, end borgmestre i pro
vinsbyer ellers er, også fordi P. C. tid
ligt havde sans for publicity. P. C. var
født 1874 i Skåde ved Århus, og efter
drenge- og læreår som maskinarbejder
kom han endnu ikke udlært i 1892 til
Helsingør, blev tidligt tillidsmand, for
mand for fællesorganisationen, byråds
medlem og aktiv i det kooperative bag
eri og derefter i 1919 borgmester.
Store lokalhistoriske biografier som
denne er sjældne. Der er ingen tvivl
om, at der ellers er behov for sådanne
bøger, men kildematerialet vil ofte
svigte. Der kan være mange grunde,
men en helt væsentlig grund er simpelt
hen, at der ikke ude i den enkelte by
har været behov for indbyrdes brev
veksling, når man traf hinanden næsten
dagligt.
Disse omstændigheder præger også
bogen her. Det lykkes ikke at trænge
tæt ind på personen og hans relationer,
og det lykkes heller ikke at følge hans
arbejde og indflydelse. Kilderne er avi
ser, nogle af P. C.s egne redegørelser i
visse situationer samt dele af forenings
arkiver, som de er indarbejdet i jubilæ
umsskrifter. Det betyder også, at frem
stillingen i betydelig grad ofrer for me
get plads på store ydre begiveheder, fe
ster o.lign., mens dagligdagen og dens
arbejde ikke kommer med, ligesom det
kun sjældent dokumenteres, i hvor høj
grad P. C. selv øvede indflydelse på ini
tiativer og beslutninger, herunder også
hvilke påvirkninger han fik.
Ud fra kendskabet til mulighederne,
når det gælder andre byer, må det anta
ges, at det havde været muligt at skaffe
et bredere kildemateriale i arkiverne
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fra amt og fra forskellige grene af cen
traladministrationen samt i Socialde
mokratiets arkiv, her såmænd alene i
de trykte kongresrapporter. Et nøjere
studium af byens egne arkivsager ville
formentlig også have givet mere. Alt
dette ville givetvis have krævet meget
arbejde og først og fremmest en bety
delig rutine i arkivstudier. Før eller si
den bliver det nødvendigt, at den slags
arbejde foretages, hvis vi virkelig skal
have historiske studier over lokalstyeret i vort århundrede.
Når dette principielle er sagt, skal
det om bogen her siges, at den er vel
skrevet og godt disponeret og dertil
særdeles rigt illustreret og smukt trykt.
Den er lidt svær at vende tilbage til,
fordi den mangler indholdsfortegnelse,
og da der heller ikke er registre (lad
måske gå med det), er det ikke umid
delbart let at finde frem til f.eks. afsnit
tet om gasværket. Men der er et afsnit
om det, som der er om lokalbane, om
elværk, om havn osv., alt det, der skal
med i en byhistorie. I meget er bogen
da også blevet almindelig by historie,
men her savnes et udblik til andre byer:
var man forud, på højde med eller bag
ud? Der mangler kort sagt professiona
lisme på mange områder; men uden
tvivl vil alligevel mange have glæde af
at læse bogen.
Vagn Dybdahl

Erik Nørgaard: Richard Jensen - myten
om en mand. (Holkenfelts Forlag,
1992). 208 s.

Richard Jensen var søfyrbødernes for
mand i mellemkrigstiden og igen i en
periode efter 1945; tillige var han le
dende kommunist (medlem af centralkommiteen) og Kominterns repræsen
tant både i Danmark og i internationale
organisationer. Dette være sagt, fordi
han i dag næppe har en plads i den al
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mindelige historiske viden, selv om han
var et velkendt navn i mellemkrig
stiden.
Erik Nørgaard har skrevet om ham i
sine forskellige bøger om Komintern,
og Richard Jensen har selv skrevet sine
erindringer. Den nye bog bringer ikke
meget nyt, men giver dog nogle ikke
kendte enkeltheder - uden at ændre
helheden eller de afgørende forløb.
Den består af tre dele: et kort rids af
R. J.s liv indtil han i 1941 blev idømt 16
års fængsel for flere skibssabotager,
derefter følger 130 siders gengivelse af
fængselsdagbogen 1942-44 og endelig et
stykke om livet efter befrielsen.
Det er dagbogen, der er det centralt
nye, selv om R. J. selv også har brugt
den i sine erindringer. Det er ikke begi
venhederne som sådan i fængslet, der
har betydning - det er ensformige og
begivenhedsløse dage. Men netop der
ved giver dagbogen som helhed et godt
indtryk af fangelivet i Vridsløselille:
kosten, forholdet til fængselsbetjente
ne, glæden over med mellemrum at lå
ne en bog fra biblioteket, dagligdagens
afbrydelse af gudstjenester og de sjæld
ne besøg, indkøb af skråtobak, de få
breve, den detaljerede interesse for
helbredet. Der er også enkelte reflektioner over livet; men i den henseende er
bogen i øvrigt diskret.
Dagbogen berettiger bogen. Det øv
rige, også nogle sider om det forhold,
Informations redaktør Børge Outze
havde til Gestapo, er for løsrevet og
uklart til publicering og siger stort set
ikke noget nyt, men måske nok noget,
som ellers er glemt af de fleste.
Vagn Dybdahl

Flemming Madsen: Min blå time. Erin
dringsbilleder. (Borgen, 1992). 139
s.

Journalisten Flemming Madsen har tid-
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ligere udgivet »erindringer« (»Så vidt
jeg erindrer«, 1971). Også de var løse,
ikke et fasttømret systematisk memoireværk. Når den nye bog er (selvfølge
lig!) mere end almindeligt en tiltalende
læsning, er det i kraft af stilistisk ele
gance præget af heldig pointsøgen. Der
er ansats til erindringer om så vidt for
skellige emner som bl.a. arbejderkår
under og efter 1. verdenskrig, fester og
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baller i 20’eme, internationalt fagfor
eningsarbejde i Paris i 1930’erne, mø
der i TV med politikere, korrespondent
i Paris i 1950’erne. Flemming Madsen
kunne have fortalt meget mere og mere
konkret. Det har ikke været hans hen
sigt, bogen er derfor heller ikke me
moirer, der giver historikeren nye kil
deoplysninger.
Vagn Dybdahl

REGIONAL OG LOKALHISTORIE
Thomas Bloch Ravn: Struer. En lim
fjordsby i historisk profil. (Struer
Kommune, 1992). 67 s.
Da Holstebro i 1974 fejrede sit »kon
struerede« 700 års jubilæum - byen er
nævnt første gang i et dokument fra
1274 - udgav kommunen en såkaldt fol
kebog »Bro og by« på 134 sider. Struer
klarer sig med nøjagtig det halve, men
fylder rigtignok også kun 75 år. Tho
mas Bloch Ravn, der leder byens muse
um, har skilt sig udmærket fra sin opga
ve. Vel skatter han, ligesom også Hol
stebro gjorde det, til dem, der tidligere
har dyrket emnet. Men han har på den
anden side også været vidt omkring i
ældre arkivstof, erindringer og stu
diesamlinger, hvorved han - i al fald for
tiden før Sandfeld - får en række ting
frem: fjordfiskeriet, handelen og indu
strien samt ikke mindst jernbanen, som
gennem årene har givet Struer sin særli
ge profil. Byen var en jernbaneby med
bestandige til- og fraflytninger. De sker
stadig, men nu skyldes flygtigheden
Bang & Olufsens fabrikker.
Sandfeld skrev - mesterligt - i sine to
bind om perioden 1870-1917 - kulturhi
storie i bred forstand. Det her er mere
kontant; men det er charmerende gjort

- et hastigt rids, velskrevet og velillu
streret, der sætter Struer på plads i en
ny tid, men med et dækkende perspek
tiv bagud.
På side 11 gengives som illustration
et brudstykke af et brev fra 22. juni
1589, hvori Chr. IV påbød Ludvig
Munk til Kvistrup at opføre en bro over
det vadested, som kaldes »Struen emellom Thye och Wendsyssell«. Ravn har
- i al fald i sin tekst - ikke undret sig
over den geografiske vildfarelse eller
det dårlige kort i regeringskancelliet.
Så må vi andre gøre det. Nordvestjyl
land var langt væk, hvor kongen så end
opholdt sig, da brevet blev skrevet. På
side 49 står Johannes Buchholtz i 1927 i
anlægget og taler poetisk ved afslørin
gen af Anker Hoffmanns »Struerpigen«
eller Vandbærerske, som hun egentlig
hed. Det er forkert - året var 1929, op
lyser det lokalhistoriske arkiv på fo
respørgsel fra en Struerføding, der kun
ne huske, at den lokalberømte pige
blev afsløret under socialdemokraten
Peder Hedegaards borgmesterskab og i 1927 hed borgmesteren Johs. Jen
sen. Fejlen har Ravn formentlig fra
Trap femte udgave, hvorfra den - også
formentlig - er gentaget i Hardsyssels
årbog 1980 under en billedserie over se-

Anmeldelser og litteraturnyt

574
værdigheder i Ringkøbing amt. Nu får
pigen næppe nogensinde sit korrekte
årstal. Men det er nok også uvæsentligt

i forhold til den fortræffelige orientering, bogen ellers giver.
Finn H. Lauridsen.

ØKONOMISK OG SOCIAL HISTORIE
Jens Engberg: »Bliktude«. Blik- og
Rørarbejderforbundet
1890-1990.
(1990). 398 s.

Alle ved, hvad en »bliktud« er. Men
ved alle også, hvorfor en bliktud, alias
en blikkenslager laver blikkenslagerar
bejde. Hvis ikke, så er muligheden der
for at læse om det i bogen »Bliktude«,
som Blik- & Rørarbejderforbundet har
udgivet i anledning af 100 års jubilæet i
august 1990. Forbundet har fået histori
keren Jens Engberg til at skrive bogen.
Jubilæumsbøger er en svær genre.
De er ofte blevet beskyldt for at forher
lige organisationen og glemme de ar
bejdere, som organisationerne skulle
være repræsentanter for. En sådan kri
tik kan ikke rettes mod »Bliktude«.
Der er meget om blikkenslagerne og
udviklingen i deres arbejde.
Historien om blikkenslagerarbejdet
er ganske spændende. Blikkenslagerfa
get har rødder tilbage i laugstiden; blik
kenslagerne var lygtemagere, de arbej
dede i blik. Senere tog blikkenslagerne
tagtækkearbejdet til sig og kom derved
ind i byggeriet. Blikkenslagerarbejdet i
byggeriet tog voldsomt til i sidste halv
del af det 19. årh., da huse og ejendom
me fik tagrender og nedløbsrør, hvortil
kom tagdækning med zink. I samme
periode voksede
blikkenslagerens
værkstedsarbejde med at lave alskens
blikvarearbejder til landmænd og bybo
ere. I de første årtier af dette århundre
de blev det meste af dette værkstedsar
bejde overtaget af fabrikker, og det
voldte blikkenslagerforbundet proble

mer. Men det lykkedes forbundet at
sætte sig på arbejdet med sanitære in
stallationer, alt rørarbejdet ved instal
lation af vand og varme; blikkenslager
ne blev i det store og hele bygningsar
bejdere; og det blik, som havde givet
faget navn, blev mere og mere for
trængt af nye materialer, plastik især.
Som det siges i bogen: »Lygtemagerne,
som havde gjort sig til fremstillere af
husgeråd i blik, var nu for størstedelens
vedkommende blevet til bygningarbej
dere.« (s. 277) Det er en god og interes
sant historie, der fortælles i bogen. Der
redegøres grundigt for, hvordan blik
kenslagerne og forbundet har erobret
nye arbejdsområder, efterhånden som
gamle forsvinder.
Spændende er ikke mindst de erin
dringsbeskrivelser af faget, af arbejdet
og arbejdsforhold, læretid etc., som
fremstillingen er rigt forsynet med. Her
er der masser af interessante oplysnin
ger at hente.
Løn- og overenskomstforhold fylder
nødvendigvis en del i en jubilæumsbog
som denne. Alligevel savnes noget ana
lyse. En af blikkenslagerforbundets
første mere omfattende overens
komster (med Centralforeningen af
Blikkenslagere og Kobbersmede i Jyl
land) er trykt op (s. 82). Vældig godt og
lovende tænker man som læser. Men i
resten af bogen får vi desværre kun de
sædvanlige tal fra Danmarks statistik
om time- eller ugelønningernes bevæ
gelse; de går sommetider lidt ned, men
for det meste op; somme tider er pri
stallet anført for at give et indtryk af
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reallønnen. Men hvad fortæller sådan
ne tal? Fortæller de, hvad en blikken
slager tjener? Det gør de ikke! Hvor
stor rolle spillede disse lønsatser? Hvor
tit arbejdede blikkenslagere på time
løn? Hvormeget fyldte akkordarbej
det? Hvordan har det udviklet sig op
igennem dette århundrede? Læseren
får et glimtvis indtryk af de besynderli
ge prislister i forbindelse med forhand
lingerne om de specielle krav i 1956 (s.
288). Hvorfor får vi ikke en nyere over
enskomst inden for rør og blik at se?
Det kunne have været rart at få mere at
vide om, hvordan løndannelsen
egentlig er foregået inden for faget.
Omkring århundredeskiftet udgjorde
akkordarbejdet ca. 50% i blikkensla
gerfaget, en sådan oplysning ville være
ganske relevant at få med. Det ville og
så være interessant at få at vide, hvor
dan blikkenslageren ligger og har ligget
i forhold til andre LO-fag. Er blikkens
lageren en højtlønnet arbejder? Har
blikkenslageren lønmæssigt set ændret
status i tidens løb? I en bog på små 400
sider om faget skulle det have været
muligt at give svar på sådanne enkle
spørgsmål, især da forfatteren har haft
adgang til det relevante kildemateriale.
Et enkelt dunkelt punkt i denne for
bindelse skal blot nævnes. Vi får at vide
(s. 147), at overenskomstlønningerne i
blikkenslagerfaget siden 1911 havde
været minimumslønninger, men det var
de ikke længere; vi er nu i årene 192124. I 1921 fik arbejdsgiverne timeløn
nen sat ned fra 1,75 kr. til 1,60 kr. I
1922 fik blikkenslagerne endnu en løn
reduktion, nu blev normallønnen sat
ned til 1,75 kr. i timen (s. 149). Hvor
var den drastiske lønnedsættelse?
Det vil altid være et valg, hvor meget
af den bredere samfundsmæssige bag
grund, der skal med i en sådan fagfore
ningshistorie. Men uanset hvordan det
te valg foretages, er det et krav, at
fremstillingen på disse punkter er præ
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cis. I nogle af de afsnit, hvor forfatteren
forsøger at sætte forbundets udvikling
ind i en bredere samfundsmæssig sam
menhæng, er fremstillingen unødven
digt upræcis. Hvor har forfatteren læst,
at landbruget leverede kapital til inve
stering i industri i byerne? (s. 12).
Hvorfor er historien om påskekrisen i
1920 så unøjagtig? I virkeligheden er
historien om blikkenslagerforbundets
stilling under påskekrisen i foråret 1920
interessant, fordi den viser, hvordan de
udenforstående (d.v.s. uden for De
samvirkende Fagforbund stående) fag
fulstændig blev sat ud af spillet. Blik
kenslagerforbundet havde tidligt meldt
sig ud af DsF (LO) og valgt at blive
udenfor. Blikkenslagerne kunne ikke
undslå sig for at gå med i generalstrej
ken, men de fik ingen del i beslutnin
gerne om strejken. Hvem kender ikke
DsF-kassererer Emanuel Svendsens
skildring i »En nyboderdrengs erindrin
ger« af sammenstøddet med blikkensla
gerformand Lytj ohan på mødet den 3.
april 1920. Den historie ville have været
relevant at få med. Beskrivelsen af
storkonflikten i 1925 er lige så upræcis,
og hvorfor skal vi høre den samme hi
storie om overenskomstsituationen i
1931 to gange med kort mellemrum?
Sådanne enkelte kritiske bemærknin
ger rokker ikke ved det generelle, at
det er en spændende og oplysende bog
om blikkenslagerne. Værd at fremhæve
er ikke mindst kapitlerne om udviklin
gen i faget - f.eks. kapitlerne »Ung
svend« (s. 266 ff.) og »Blikkenslagerliv
i 1940’eme og 1950’eme« (s. 262 ff.).
Men der er mange andre gode afsnit i
»Bliktude«. Rør- & Blik har fået en
bog, som de har al grund til at være
tilfredse med.
Knud Knudsen

Hans Chr. Johansen: En koncern i ud
vikling 1942-92. Aim. Brand af
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1792. (Alm. Brand af 1792, Gylden
dal, 1992). 288 s.
Det er yderst sjældent, at erhvervshi
storien kan diske op med bidrag om he
le forsikringserhvervets udvikling.
Mens analyser af hele erhvervet des
værre er uhyre få, findes i det mindste
nogle virksomhedsportrætter, til hvil
ket jubilæumsskriftet om Aim. Brands
200 års virke nu føjer sig. Det lykkes
imidlertid i dette studie også at trække
nogle videre perspektiver til erhvervet
som sådan, ligesom det på udmærket
vis tillige lykkes at placere brandforsik
ringen i en bredere samfundsmæssig
kontekst.
Da tidligere jubilæumsskrifter har
koncentreret sig om perioden før 1942,
har Johansen valgt at stille skarpt på
efterkrigstiden, der behandles i kapit
ler, der hver dækker et tiår. Perioden
før 1942 behandles dog også i et ganske
interessant kapitel, der bidrager til en
forståelse af selskabets oprindelse og
dets problemer i nyere tid. Det er såle
des vigtigt at forstå, at brandforsikrin
gen i Danmark for godt 200 år tilbage i
realiteten lå i statslig regi både m.h.t.
den politik, der skulle lægges på områ
det og m.h.t. selve administrationen af
forsikringsordningerne. Dette træk er
på flere punkter bibeholdt op til idag,
f.eks. i forbindelse med den præventive
indsats.
Det tidligere stærke statslige greb om
brandforsikringen løsnedes imidlertid
noget allerede i 1870’erne, hvor brand
forsikringen kom til at eksistere inden
for rammerne af gensidige selskaber.
Deres oprettelse krævede alligevel sta
digvæk en form for koncession fra Ju
stitsministeriet. Det forblev en lille
branche med såvel store som små sel
skaber. Disse var relativt afsondret fra
de andre forsikringsbrancher, da sel
skaberne udelukkende måtte beskæfti
ge sig med denne ene branche. Derfor

Anmeldelser og litteraturnyt
var det naturligvis også let for myndig
hederne at identificere de private sam
arbejdspartnere, og det var samtidig let
for branchen at nå frem til kartelpræge
de former for samarbejde og virke fæl
les interessepolitisk. Johansen synes da
også at have fat i noget essentielt for
branchen - ihvertfald tidligere - når
han fremhæver, at »man mere betragte
de sig som en forening end som en for
retning« (p. 56).
Skildringen af udviklingen indenfor
Aim. Brand og dansk brandforsikring
mere generelt i efterkrigstiden er
egentlig ganske solid. Vi får både et
blik »indenfor murene« i selskabet, sel
skabets økonomiske situation og det
tætte samarbejde med det offentlige.
Dog lykkes det ikke at give 50’eme og
det meste af 60’erne en så spændende
behandling. Måske fordi det reelt var
en uspændende periode? Der var imid
lertid betydelige ændringer undervejs,
men det er korrekt, at mange af disse
først kommer rigtigt til udtryk i det næ
ste tiår.
Således forsvandt i 70’eme det særli
ge lovgrundlag for bygningsbrandfor
sikring, der herefter måtte kombineres
med andre typer af forsikring. Samtidig
åbnede andre dele af lovgivningen nu
mulighed for, at selskaberne ikke læn
gere var reserveret forskellige geografi
ske domæner. Konkurrencen fik alt i
alt friere løb end nogensinde tidligere,
og en af vejene til at hævde sig bedre i
den skærpede konkurrence var at indgå
i fusioner. For Aim. Brands vedkom
mende gik en planlagt fusion imidlertid
i vasken, og Aim. Brand kunne derfor
ikke træde ind i det nye selskab »Tryg«.
Hele denne proces skildres ganske ind
gående. Aim. Brand måtte dog følge
trit med udviklingen, gå ind i et meget
bredere engagement og blive et multibrancheselskab. Ikke blot på selskabs
plan, men også på organisationsplan af
stedkom udviklingen, at eksisterende
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brancheforeninger opløstes og nye etableredes for igen at blive erstattet af
andre indenfor dansk skadesforsikring.
Alt i alt ændredes miljøet for brandfor
sikringen markant.
I det sidste tiår bliver således også
trukket en lang række perspektiver til
forsikringserhvervets økonomiske ud
vikling, dets regulering og de nye pro
blemer som udviklingen af en decideret
finansiel sektor har afstedkommet.
M.a.o. fremhæves den samfundsmæs
sige kontekst igen på en fin måde, såle
des at fremstillingen af ét enkelt forsik
ringsselskabs udvikling alligevel bidra
ger til en forståelse af hele erhvervets
udvikling. Studiet heraf har vi dog sta
digvæk til gode.
Karsten Ronit

Henrik Dørge og Morten W. Langer:
Skandalen om Nordisk Fjer - et
magtmenneskes drøm og bedrag.
(Børsens Forlag, 1991). 232 s.

Historien om Nordisk Fjers konkurs er
næsten ufattelig for kvalificerede iagt
tagere. Her var et professionelt menne
ske med en vis karisma, men tilsynela
dende uden opsigtsvækkende menne
skeligt format, der i løbet af forholdsvis
kort tid kørte en velstillet virksomhed i
sænk. Her var en samling kreditgivere,
der lukkede øjnene for de faretegn, der
dukkede op. Her var en række af revi
sorer, som alt for stilfærdigt trak sig
bort fra en klient, der åbenbart mani
pulerede. Her var en række velmeriterede bestyrelsesmedlemmer, der ikke
var deres opgave voksen og lod fem og
syv være lige i bestyrelseskontorets
selvbekræftende atmosfære.
En af kreditgiverne, Kaj Steenkjær
fra Jyske Bank, er vel foreløbig som
den eneste af de implicerede stået
frem, forfriskende ærlig, og har fortalt,
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hvor let det var at få ham til at låne
næsten 50 millioner kroner ud, reelt
med stolthed i stedet for med sikker
hed. For flere af de øvrige implicerede
er der mørke skyer i horisonten i form
af belastende retslige opgør, der helt
sikkert som det mindste vil efterlade
ridser i lakken. Når journalisterne har
informeret, økonomerne har analyse
ret, og juristerne har dømt, vil der blive
brug for en syntese, en historisk frem
stilling, der omfatter alle facetter.
Hvem var involveret i beslutningspro
cesserne? Hvilket psykologisk spil fore
gik der inden for referencerammen?
Hvem har det moralske ansvar for mil
liontabene? Hvem rørte en finger for at
undgå, at medarbejderrepræsentanter
ne i bestyrelsen blev trynet? Spørgs
målene er mange og kan ikke besvares
umiddelbart.
Den foreliggende bog er et omhygge
ligt og omfattende arbejde. De to er
hvervsjournalister har haft et forspring
og gode forudsætninger for at skrive
bogen, eftersom de begge har beskæfti
get sig med virksomhedens forhold in
den dens endeligt. Havde de skrevet
bogen, før Johannes Petersen blev af
sløret, havde det været virkelig flot; nu
undgås det ikke, at nogen bagklogskab
finder plads. I den forbindelse kan man
stille spørgsmålet, om det kun er kre
ditgivere og bestyrelse, der har sovet i
timen. Hvor var erhvervsjournalistik
ken? Den modtager vel også oplysnin
ger om Stockholmerbørsens vurde
ringer.
Svagest i bogen står præsentationen
af mennesket Johannes Petersen. Af
snittet om skoletiden og ungdommen er
ikke objektivt. Hvordan man man kal
de et underafsnit for »nazistiske sym
patier«, når det i samme skrives, at Jo
hannes Petersen aldrig tog kontakt til
tyskerne og aldrig kom i nærheden af
DNSAP? Det kan kun have det formål
at sværte manden. Ingen kilde er afslø-
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ret til oplysningerne om Petersens ung
dom, og det er et principielt problem.
Det er åbenbart, at journalister en gang
imellem må skjule deres kilder; ellers
ville vigtige oplysninger ikke komme
frem til offentligheden; men princippet
bør ikke gælde, når de meddeler histo
riske oplysninger. I det tilfælde er do
kumentationen ret afgørende.
Baggrundsinformationen er i det he
le spinkel i den foreliggende bog; den
har der ikke været tid til, synes det. Til
gengæld er oplysningerne om transakti
oner og begivenheder under det i virke
ligheden korte forløb, da Nordisk Fjer
gik ned, præcise og kvalificerede. Med
gru følger læseren, at der vel kun reelt
gik 5-6 år fra rimelig stabilitet til kon
kurs, fordi Petersen fik volumensyge,
og ingen standsede den vanvittige eks
pansion ud i intetheden. De to forfatte

res gennemgang af mildest talt anløbne
transaktioner med selskaber på de en
gelske småøer er spændende læsning og
ligeledes beretningerne om, hvorledes
man skruede værdien af maskiner op til
helt urealistiske størrelser, som så kun
ne gavne regnskaber hist og her i kon
cernen. I den forbindelse stilles der sto
re spørgsmålstegn ved den gældende
årsregnskabslov, der synes at tillade alt
for mange ejendommelige posteringer
på aktivsiden.
De to journalister er i øvrigt ikke
bange for at sætte navne på de kritisab
le personer, og det synes deres konklu
sioner også at kunne holde til.
Bogen er veludstyret med grafiske
fremstillinger og register. Billedmateri
alet er der ikke meget ved.
Ib Gejl

KULTURHISTORIE
Tinne Vammen & Carl Erik Andresen:
Ungdommens historie 1880-1950.
(Borgens Forlag, 1991). 129 s.

»Ungdommens historie« er tænkt som
en lærebog rettet mod gymnasiets og
HF’s undervisning i historie og dansk.
Fremstillingen falder i 3 hovedafsnit,
der dækker temaerne: Arbejde og ud
dannelse, Unge i bevægelse og Mellem
konfirmation og ægteskab. Hvert afsnit
rummer en række teksteksempler samt
forfatternes indledning. Desuden har
de to forfattere skrevet bogens indle
dende og afsluttende kapitler, der sæt
ter ungdomsbegrebet og ungdommens
historie ind i en større teoretisk og kro
nologisk ramme.
Ungdomstiden, forstået som perio
den mellem de egentlige barneår og
den voksne alder, er en moderne fore

teelse, der er blevet til i takt med det
moderne industri- og servicesamfunds
tilblivelse. Tegn herpå var, at uddan
nelsestiden forlængedes, og at der op
stod et behov for, at de unge organise
rede sig i deres egne ungdomsorganisa
tioner. Med termen »det komplicerede
ungdomsbegreb« sigter forfatterne til,
at det derudover kan være ganske
kompliceret at definere, hvad en ung og
ungdom egentlig dækkede. F.eks. er
valgretsalderen blevet sænket flere gan
ge i perioden 1880-1950, mens den kri
minelle lavalder er blevet hævet. Også
klassemæssige, kønsmæssige og geogra
fiske forskelle betyder, at unges erfare
de historie har været mangfoldig og
kompliceret.
De 3 hovedafsnit udmærker sig ved
at anskueliggøre de store ændringer i
unges situation, der er sket i perioden
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1880-1950. Det klasssemæssige, køns
mæssige og geografiske perspektiv er
konsekvent fastholdt, og det lykkes og
så indimellem at koble perspektiverne
sammen og etablere vigtige indsigter,
som f.eks. at tidsrummet 1880-1950 i
almindelighed har udvisket en række af
de mest grelle forskelle mellem unge af
forskelligt køn inden for de samme
klasser, mens det har været så som så
med den klassemæssige udjævning (s.
15). Forfatternes indledninger til de 3
hovedafsnit kommer generelt godt
rundt om problemstillingerne, og tekst
udvalgene forekommer både velvalgte
og nye eller overraskende i forhold til
tidligere skriverier på området.
Afsnittet om »Unge i bevægelse« kan
eksemplificere forfatternes talent for at
kombinere det brede overblik med det
komplicerede og detaillerede begiven
hedsforløb. Ungdomsforeningerne blev
startet på forskellig måde og af forskel
lige grunde. De kunne enten være en
del af den demokratiske kamp eller ha
ve primært selskabelige eller oplysende
funktioner. De kunne mobilisere de
unge på basis af køn eller klasse eller
netop på tværs af disse skillelinier. De
hovedkategorier af foreninger, der be
handles er: filantropiske foreninger, re
ligiøse bevægelser, politiske ungdoms
foreninger samt modstandsbevægelsen.
Måske burde idrætsforeninger og spej
derbevægelsen have været skilt ud for
sig, men begge behandles dog i tekstek
sempler. I fremstillingen af de forskelli
ge foreningstyper træder den kronolo
giske dimension klart frem, og der af
sluttes logisk med en behandling af det
stagnerende foreningsliv i efterkrig
stiden.
I et afsluttende afsnit trækkes udvik
lingen op for de unge efter 1950. Dette
afsnit er dog ret summarisk og egner sig
næppe til at give et mere end overfla
disk indblik i den nuværende ungdoms
umiddelbare forhistorie. Alt i alt må
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det dog konkluderes, at gymnasiet og
HF med denne bog har fået et brugbart
hjælpemiddel, der er fuldt på højde
med den nyeste forskning, og som på
pædagogisk og veltilrettelagt måde for
midler både overblik og detailviden om
de unges historie.
Hanne Rimmen Nielsen

Birgitte Possing: Viljens styrke. Natalie
Zahle - En biografi om dannelse,
køn og magtfuldkommenhed. (Gyl
dendal, 1992). 2 bd., 622 s.
Natalie Zahles betydning for kvinders
uddannelse i Danmark er uomtvistet.
Hendes skoler - som hun styrede med
fast hånd - blev i sidste halvdel af 1800tallet den centrale dannelsesinstitution
for unge kvinder, som ønskede at lære
noget og at bruge deres intellektuelle
evner. Mange af hendes elever fik stor
betydning for kvindebevægelsen. Men
hendes eftermæle har været præget af
skiftende opfattelser af hendes histori
ske betydning.
Disse forhold har været udgangs
punktet for Birgitte Possings store ar
bejde om Natalie Zahles liv, både det
offentlige og det private, og hendes
holdninger til kvindelighed og kvinde
uddannelse, som hun helt fortjent for
svarede for doktorgraden ved et af de
senere års største tilløbsstykker blandt
de historiske disputatser. Hendes ar
bejde blev begunstiget af fundet af et
stort og ubenyttet dobbeltarkiv i
Landsarkivet for Sjælland, »Natalie
Zahles Arkiv« og »N. Zahles Skoles
Arkiv«, men derudover er afhandlin
gen baseret på et stort utrykt og trykt
materiale.
Der er i høj grad tale om, at Birgitte
Possing har villet gøre op med en række
myter omkring Natalie Zahle, som selv
var ophavskvinde til mange af dem, iv
rigt sekunderet af hendes nærmeste.
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Men som Birgitte Possing viser i sin dis
kussion af Natalie Zahle-litteraturen
var der også tale om at hver tid har
brugt eller misbrugt den store dame,
som det nu passede ind i brugernes hi
storie- og samfundssyn.
Birgitte Possings hovedinteresse er at
undersøge, »hvordan Natalie Zahle
som personlighed placerede sig i de so
ciale relationer omkring dannelses-,
køns- og magtpositionerne i det 19. år
hundredes borgerlige kultur«. Hun for
mulerer sit ærinde (og sine resultater) i
tre »grundtanker«: Den ene er, »at Na
talie Zahles hovedbidrag til dansk hi
storie var demokratiseringen af adgan
gen til viden. Den anden grundtanke er
et opgør med den hidtidige opfattelse,
at hun med sit livsværk opdrog og ud
dannede sine medarbejdere og elever
til internalisering af tidens såkaldte
»kvindelige værdier« med den dertil
hørende kundskabsmasse. Den tredje
grundtanke er den, at hun som person
lighed var splittet mellem banebryde
rens trang til at ofre sig for sin sag, og
individualistens trang til at gå sine helt
særegne veje.« Og Possing fortsætter:
»Hendes livsværk ses ikke blot som en
kvindehistorisk indsats for en begræn
set gruppe af borgerdøtre, men også og
især som en national stræben for almin
delig dannelse og oplysthed. Den be
folkningsgruppe, som var den umiddel
bare målgruppe for hendes kundskabs
demokratisering, var det lavere og det
højere borgerskabs døtre. Den omfat
tede de relativt store grupper af lærer
inder i både den offentlige og den pri
vate skole, mindre grupper af poten
tielle kvindelige akademikere og ende
lig en stor, utællelig gruppe, nemlig ge
nerationer af mødre. Een gang åbnet,
var vejen til uddannelser også tilgænge
lig for andre sociale gruppers og klas
sers døtre.« (s. 51).
Samtidig med at beskrive Natalie
Zahles liv så detaljeret som det nu la
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der sig gøre på grundlag af det store
materiale (og dette giver Birgitte Pos
sing mulighed for at komme ganske tæt
på sin hovedperson), kaster bogen lys
over en række forhold og normer i sam
fundet, som er vigtige for at forstå hen
des indsats. Vi får meget at vide om de
muligheder (københavnske) piger hav
de for en skolegang og om de gældende
normer for kvindelighed, som lå bag
holdningerne til pigers opdragelse og
dannelse, da Natalie Zahle startede sit
eget projekt i 1850’eme. Også de pæda
gogiske inspirationskilder, som hun
trak på i sit arbejde, bliver diskuteret.
Det er Birgitte Possings pointe, at
Natalie Zahle bestræbte sig på en ba
lancegang mellem på den ene side at
imødekomme de fremherskende hold
ninger i de borgerlige kredse, hvorfra
hun skulle hente sine kunder, og på den
anden side nogle »demokratiske og
kønsoverskridende visioner på kvinde
kønnets vegne« (s. 183), når det gjaldt
uddannelsen. I sine offentlige ytringer
var Natalie Zahle forsigtig, hun ville ik
ke provokere, men i sin skolepraksis
var hun langt mere radikal og ville give
piger en uddannelse som rakte videre
end blot at oplære dem til hustru- og
moderrollen. Possing mener ligefrem,
at Natalie Zahle »konsekvent talte med
dobbelt tunge. Hun lod simpelt hen
som om, hendes dannelsesprogram in
tet havde med emancipation at gøre«
(s. 160).
Men det havde det nu alligevel. Bl.a.
i kraft af en interessant analyse af et
stort antal bevarede vidnesbyrd om
skolens elever, kan Possing vise, hvilke
dyder Natalie Zahle ønskede at fremel
ske (og hvilke hun fandt negative). Rig
tignok spillede de almindelige normer
for det kvindelige en vigtig rolle, men
det var ikke blot det, der var på spil.
Natalie Zahle »ønskede også og i særlig
grad at fremme normerne for det
mandlige og det, som blev opfattet som
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kønsneutrale dyder for det borgerlige
menneskes dannelse« (s. 229). Hun lag
de dermed op til, »at de unge kvinder
forberedte sig til at overskride tidens
vedtagne adskillelse af arbejds- og fa
milieliv, den vedtagne arbejdsdeling
mellem kønnene, og det kønsopdelte
samfunds grænser for kønnenes udfol
delse« (s. 230). På den baggrund var
det selvfølgelig ikke mærkeligt, at så
mange af eleverne senere blev aktive i
kampen for kvindernes ligestilling.
Om det nu udelukkende var skolens
skyld, burde derimod være til diskus
sion. Jeg er ikke i tvivl om, at Birgitte
Possing har ret i sin modstilling af de
dyder, Natalie Zahle ville fremelske,
og så de (om man vil) officielle kvinde
lighedsnormer, som træder frem i
tidens opdragelsesbøger og mange of
fentlige debatter. Et andet spørgsmål
er dog vel, hvor godt disse sidste havde
fat i lige netop de borgerlige kredse,
som eleverne kom fra. Under alle om
stændigheder var vel alene det forhold,
at forældrene accepterede eller måske
ligefrem bestemte, at døtrene skulle
have en uddannelse, som også inde
holdt »mandlige« elementer, et tegn
på, at de traditionelle normer for kvin
derollen var ved at komme i skred. Ele
vernes aktive indsats for kvindefrigø
relsen på trods af Natalie Zahles noget
tvetydige forhold til emancipationen,
som Birgitte Possing påviser, kunne
være et andet tegn, men det tages
egentlig ikke op til diskussion.
Afhandlingen har ikke til hensigt at
være skole- eller institutionshistorie,
proklameres det. Den bliver det natur
ligvis alligevel et stykke ad vejen. Det
er uundgåeligt, og derfor kan man godt
savne både at der var gjort noget mere
ud af redegørelsen for Natalie Zahles
skoler og for deres placering i den al
mindelige uddannelsesmæssige udvik
ling i perioden. Det synes mig i hvert
fald en mangel, at dele af skoleimperiet
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berøres så sporadisk. Fx. er studenter
kurset kun meget overfladisk behand
let, selv om det selvfølgelig må indrøm
mes, at det ikke elevmæssigt fylder sær
lig meget i det samlede billede; det er
ikke her, man kan hente sig viden, hvis
man vil erfare noget om de institutio
nelle rammer for de tidlige kvindelige
studenters skolegang.
I undersøgelsen fylder beskrivelsen
af Natalie Zahles privatsfære ganske
meget, hvilket selvfølgelig også er på
sin plads i en biografi. Hvor vidt det er
historisk interessant (som det bl.a. blev
diskuteret ved forsvarshandlingen at
dømme efter aviserne), må vel i nogen
grad afhænge af, om man som histori
ker finder, at privatlivets og dagligda
gens historie er et spændende og rele
vant emne. Men man får efter min me
ning et interessant indblik i en organi
sationsform, som måske ikke har været
så ualmindelig på mange private (pige)skoler med en stærk og dominerende
leder. Og Birgitte Possings påpegning
af betydningen af den særlige - og ret
udbredte - husstandstype, der udgjor
des af to ugifte kvinder (og ofte med
adopterede børn), åbner i hver fald for
et hidtil ringe påagtet felt i familiehisto
rien.
Birgitte Possings bog om Natalie
Zahle er først og sidst en biografi. Det
betyder, at hun kredser om spørgs
målet om personlighedens rolle, om at
forstå dynamikken mellem den biogra
ferede og det omgivende samfund. Den
grundlæggende holdning er den, at
»personligheden kan bestemme histori
en, hvis hans/hendes position og egen
skaber rammer et uløst samfundsmæs
sigt behov. Omvendt lever historie i
personligheden, skaber potentialerne
og sætter grænser for hans/hendes ud
foldelse« (s. 61). I konsekvens heraf vil
Possing analysere personlighedens ud
vikling »ad en flerhed af tilgange, så
man følger hendes dialog med sin tid,
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sin klasse og med de strømninger, si
tuationer og handlinger, der omgav og
levede i hende« (s. 64). Dette kaldes
»spindelvævsmetoden« (jf. s. 455).
Det betyder også, at hun tager »af
stand fra forestillingen eller myten om
enheden eller harmonien i et menne
skes tilværelse« (s. 64), og at hun er
forsigtig med dristige tolkninger om
sammenhænge eller ligefrem »skæb
ne«. Det er en velskrevet bog, som
veksler mellem biografisk fortælling og
tematisk analyse. Der står mange åbne
spørgsmål om Natalie Zahles liv tilba
ge, og der skal nok være ivrige biografi
læsere, der vil opfatte dette som et mi
nus, en mangel på vovemod. Det er der
ingen grund til. Birgitte Possing har
nøgternt fremlagt og analyseret sit sto
re materiale. Hvis læsere på den bag
grund finder sammenhænge, som for
fatteren ikke har set eller har villet dri
ste sig til, så er det snarere en styrke
ved fremstillingen.
Birgitte Possing er dybt, men ikke
ukritisk fascineret af sin hovedperson.
Men hendes fascination gælder også
den biografiske arbejdsproces, empi
risk detektivisme kalder hun den. Det
skinner tydeligt igennem, ikke mindst i
beretningen om eftersøgningen af en
brevveksling, som hun aldrig fandt.
Kommer det så læseren ved, kunne
man spørge, kunne det ikke passende
gemmes væk i en note eller i en kedelig
redegørelse for materialegrundlaget?
Efter min mening er det netop interes
sant også at kunne følge med i opspo
ringsarbejdet, hvordan kan man vide
det, som vi får at vide - og hvorfor er
der noget vigtigt, som vi ikke kan vide
noget om. Og det gælder - skulle jeg
tro - både for den professionelle og den
ikke-professionelle læser.
De to bind er rigt illustrerede, over
de vigtigste personer er der korte bio
grafier, og den omfattende bibliografi
giver et glimrende udgangspunkt for
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yderligere studier. Det forlyder iøvrigt,
at en række tryk- og sjuskefejl vil blive
rettet i en senere udgave.
Jens Chr. Manniche

Mia Okkels: Sikken et liv - og så så
længe. En billedbog om Erna Ha
milton. (Poul Kristensens Forlag,
1990). 183 s.
Ideen til bogen om Erna Hamilton op
stod, da grafikeren Mia Okkels fra Na
tionalmuseet i 1989 fik mulighed for at
se Erna Hamiltons fotografisamling.
Mia Okkels så straks, at der i denne
samling var stof til en billedbog, som
kunne vise en bestemt side af køben
havnerlivet, nemlig det velhavende
borgerskabs miljø fra århundredeskif
tet og frem. Hun overtalte Erna Hamil
ton til at medvirke, og bogens tekstside
gengiver i monologform de mange in
terviews med grevinden og hendes
kommentarer til de begivenheder, som
knytter sig til billederne. Henny Harald
Hansen har skrevet en indledning om
»Erna Hamilton og Moden«, som ud
fra fotografierne kommenterer udvik
lingen i moden i perioden 1900-1990.
Hvad er der så kommet ud af det? En
udsøgt flot bog med billedgengivelser i
allerbedste, lækreste kvalitet. Det er en
nydelse at studere de smukke billeder
med den kønne og fotogene Erna Ha
milton i alle livets aldre. Også en char
merende bog, der i en let tone gengiver
Erna Hamiltons livshistorie, uden at
lægge skjul på, at også hendes liv, trods
rigdommen, har haft sine skyggesider.
Erna Hamiltons far var trælastdirek
tøren Harald Simonsen, og hun blev
født ind i et meget rigt københavnsk
miljø. Rigdommen formidles gennem
billederne på især to måder, boligind
retningen og klædedragten. Det var et
miljø, hvor kvinder helst ikke skulle læ
re for meget, ikke måtte arbejde, men
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især skulle tage sig ud, se godt ud, og
via deres udseende og påklædning re
præsentere ægtemandens og faderens
økonomiske formåen for omverdenen.
Erna Hamilton blev som 18-årig gift
med den svenske greve Douglas Hamil
ton. Som hun selv skriver, var hun me
get umoden og overbeskyttet (s. 69).
Ægteskabet holdt da heller ikke, og ret
åbenhjertigt får vi fortællingen om hen
des store betagelse af skuespilleren Jo
hannes Poulsen og om hendes to senere
ægteskaber. Vi får et indblik i de riges
liv: udenlandsrejser, fester og middage,
kunst og mode. At det velhavende mil
jø også havde sine skyggesider formid
les i glimt, f.eks. i en chokerende kom
mentar til et billede af fire glade venin
der: De tre andre tog sig alle af dage
senere (s. 98). Ema Hamiltons eneste
barn, sønnen Ulph, døde allerede i
1967, som 47-årig. I dag er den ukueli
ge Erna Hamilton en af de få, der er
tilbage, fra en tid og et miljø, som ikke
findes mere.
Bogen har sin værdi som kulturhisto
risk dokumentation over denne tabte
tid og over en borgerlig livsstil, som sy
nes at være uendelig fjern fra vores tid.
Dyberegående analyser finder man ik
ke i denne bog, men alligevel tvinges
man til at reflektere over sin egen dob
belte reaktion: På den ene side et vist
ubehag over ekstravagancen og det ind
skrænkede kvindeliv i den borgerlige elite. På den anden side en fascination af
den sociale og æstetiske iscenesættelse,
som denne klasse magtede, og som Er
na Hamilton har holdt fast ved i sit lan
ge liv.
Hanne Rimmen Nielsen

Tage Kampmann, Ingrid Markussen,
Ellen Nørgaard, Vagn SkovgårdPetersen: Et folk kom i skole 18141989. (Danmarks Lærerhøjskole og
Undervisningministeriet ved Insti
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tut for Dansk Skolehistorie, 1989).
120 s., 100 kr.

En ganske charmerende ide, at ville ud
sende et lille populært værk, der over
sigtligt forklarer udviklingen i folkesko
len historisk, så enhver kan forstå den.
Anledningen var den naturlige, at fol
keskolen i 1989 havde 175 års jubilæ
um. Og det måtte selvfølgelig fejres på
behørlig vis. Hvem er tættere til at gøre
det end det resort-ministerium, som
skolen sorterer under. Her har man ta
get initiativet til at udsende en sådan
publikation.
Hvem var nærmere til at skrive en
sådan bog end de historikere, som for
sker i dansk skolehistorie til daglig. De
gamle elever er spredt for alle vinde, og
hvem husker sin skoletid så nøje. Fol
keskolens lærere er travlt optaget med
deres gøremål, som det hedder om læ
rerens opgaver i den indledende arti
kel: »Der er ingen tvivl om, at lærerrol
len i 1989 er vanskeligere ind i de fore
gående årtier. Den er under ny tegning,
og konturerne er uskarpe (...) det vok
sende antal alsidige pædagogiske opga
ver i folkeskolen påhviler først og frem
mest skolens lærere«, (s. 18-19).
Ja, naturligvis er det lærernes opgave
at tilpasse sig skolens mangeartede
krav. Krav som skifter med udviklingen
i samfundet i øvrigt. Det budskab kom
mer klart nok igennem i bogen. Men
hvad det er for nogle ændrede forhold i
samfundet og hvordan de virker ind på
skolens hverdagsliv. Dét budskab når
aldrig frem til læseren, her må man
hver især tænke sit. En lillefinder ræk
ker Skovgaard-Petersen os dog ved at
trække nogle linier op efter 1945: »en
tilpasning til nogle erhvervsbehov og et
opgør med en autoritær pædagogik«.
Det lød jo interessant. Læseren lades
dog i stikken med hensyn til, hvilke be
hov her er tale om. Desværre tager det
antiautoritære opgør sig i fremstillingen
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også let formummet ud: »Det er en tråd
som bagud er fastgjort i dansk folkeop
lysning og i 20emes reformpædagogi
ske program. Den blev stærkere ved sy
net af de rædsler, som autoritære stats
systemer forårsagede før og under 2.
verdenskrig. Den har gennemgående
vundet politisk sympati og haft sam
menhæng med en af-hierarkisering og
så på andre samfundsområder«, (s. 16).
Det er da et synspunkt, som er til at
tage og føle på. Men desværre bliver
der ikke gjort mere ud af det her.
Bogen er bygget op som en antologi,
hvor de forskellige medarbejdere ved
Instituttet skriver om skoleforhold, der
ligger indenfor deres eget felt. Det sker
på ganske underholdende og til tider
temmeligt sigende facon. Artiklerne
om ‘Skolens huse’ og om ‘Lærerliv før
og nu’ er vistnok fagligt mest spæn
dende.
Til gengæld lider bogen af en trang til
modernisering af historien. En meto
disk fejlslutning som er mest udpræget i
visse passager. Her sker der en utålelig
modernisering af historien, som en
gimmick der driver fortællingen frem.
Tydeligst træder problemet frem i ar
tiklen om begivenhederne i 1814. Det
problem, som her skal fange læserens
opmærksomhed, er spørgsmålet om
‘nyhedsdækningen’ den 29. juli 1814.
Hvorfor stod der i avisen: »ikke et ord
om den skolelov, som den dag var trådt
i kraft. Nu var nyhederne i Berlingske
Tidende i 1814 ikke altid dugfriske«, (s.
35) Men der er jo faktisk ringe årsag til
at undre sig over dette, når offentlighe
den overhovedet ikke var bekendt med
et nyhedsbegreb i moderne forstand,
hverken denne fredag i 1814, eller da
gen før og efter for den sags skyld.
Et historisk perspektiverende svar på
dette ikke-spørgsmål bliver givet til slut
i artiklen, men det omhandler ikke
manglen på nyhedsbegreb i samtiden.
Perspektiveringen går derimod på, at
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der var tale om en gammel nyhed!
»Skolens fornyelse blev som vist i dette
kapitel ikke indledt den 29. juli 1814.
Det er måske en af forklaringerne på,
at loven ikke blev nævnt i Berlingske
den dag. Fornyelsen havde været i gang
gennem mindst to årtier«, (s. 47). Det
er for dårligt håndværk, både metodisk
og formidlingsteknisk at springe på den
galej.
Udfra intentionen om at være popu
lariserende i sin stil, synker fremstillin
gen igen og igen ned i hængedyndet af
anakronistiske betragtninger over hi
storiens udvikling. Måske er det ud
gangspunktet, der er helt galt afmar
cheret. At bruge et jubilæum som an
ledning til at skrive historie, fremfor at
gå ud fra en analytisk formuleret pro
blemstilling, har tilsyneladende virket
uhyre forførende på nogle af forfat
terne.
Den poppede aktualisering fremfor
en historisk analyse af et genstandsfelt
så konfliktfyldt som folkeskolens ud
vikling er, må nødvendigvis føre til et
rodsammen af overfladiske betragtnin
ger og indfald, hvis man konsekvent ik
ke vil være problemdiskuterende i sin
fremstilling. Og problemer er naturlig
vis ikke noget at rive læseren i næsen på
en så festlig dag, som et 175 års jubilæ
um fremfor noget er. Det kunne jo gå
hen og ødelægge den gode stemning. Så
hellere ødelægge den gode historie.
Michael F Wagner

Ole Degn. Fra den stråtækte til amtets
største skole. Overlund Skole i Vi
borg 1740 - 30. november - 1990.
(Overlund Skole, 1990). 96 s.
Der er vist ikke mange eksisterende
danske landsbyskoler, som kan vise en
helt ubrudt linie tilbage 250 år i tiden.
Men det kan Overlund Skole med den-
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ne jubilæumsbog, som Ole Degn på
vegne af skolen har skrevet. Den er
skrevet til skolen. Desværre uden no
gen rigtig klar adresse til læseren. Bo
gen har sat sig mellem mange stole og
det giver den en skavank, som ofte præ
ger bøger til den slags festlige anlednin
ger. Nemlig, at alt og alle helst skal
nævnes i forbifarten. Derfor må en væ
sentlig del af det mest spændende stof
gå i glemmebogen i denne forbindelse.
Jeg tænker på børnenes historie, og
herunder deres personlige oplevelser
med Overlund skole til hverdag.
Derfor er der kommet meget institu
tionshistorie og for lidt levet liv med i
denne fremstilling. Når livet endelig
bryder igennem fortællingen, virker det
næsten som et stilbrud i sammenhæn
gen. Som historien om pogelærerinden,
der nok har sat sig varige spor i børne
nes minde ved at være lidt anderledes:
»Hun hed frk. Iversen og havde en kat
og en tam ravn, der kunne være adspre
delse for børnene, og hun spillede kla
ver til børnenes sang; men disse skulle i
øvrigt også lære noget, også selv om de
måske kun var fem år gamle, når de
kom i skole«, (s. 42). Hvor denne be
retning stammer fra, fremgår desværre
ikke. Det er også en enlig svale, men
forhåbentlig har det hverken været den
ene eneste eller bedste beretning, der
er blevet tilovers fra 250 års skoleliv i
Asmild sogn.
Skolens historie dækkes både oppe
fra og nedefra med generelle kapitler,
som behandler lovgivningen, tilsyns
myndigheden og økonomiens udvikling
og indflydelse på Overlund Skole. Sko
ledistriktet bliver næsten behandlet for
kortfattet. Af skolens huse er der nogle
billeder, og ligesådan af lærerkorpset
anno 1988. En enkelt fremragende per
sonlighed, Førstelærer Niels Nielsen,
som virkede ved skolen fra 1916-55 og
var formand for Danmarks lærerfore
ning fra 1944-55, bliver der ofret en bit
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te smule plads på. Timetallet og fagvif
tens sammensætning bliver gennemgået
ret nøje, og skolebøgernes indretning
får samtidig nogle kommentarer med
på vejen. En udmærket præsentation,
som får koblet nogle generelle vilkår og
betingelser med de specifikke forhold
på stedet.
Skolebørnene får også deres bid,
men det er mest som en parade af klas
sebilleder fra tidens løb. Børnene ser
bestemt ikke ud til at lide nogen nød på
billederne, men der er altid noget un
derligt højstemt og samtidig åndsfor
ladt ved den slags fotosituationer, og
det kan spores på billederne. Klassebil
leder kan være en god kilde til at se på
påklædning, livsstil og attituder i den
givne situation, men i denne sammen
hæng får de vist størst relevans for de ti
skoleklasser, som altså fik deres billede
i bogen.
Men forfatteren har nok også haft en
umulig opgave at indfri, fordi der kan
rejses så mange forskelligrettede og
modsatte forventninger til en sådan
bog. Ole Degn må holde en masse
spændende stof om skoleliv på Over
lund Skole væk fra læserens øjne. Det
er ihvertfald det indtryk forfatteren ef
terlader, når han først linder lidt på lå
get til sin historie, for hver gang at ha
ste videre i det endeløse, tørre pligt
stof. Men sådan var det jo også at gå i
skole.
Det er rigtignok »en både spændende
og ansvarsfuld tanke at forestille sig
den lange række af forskellige menne
skeskæbner, der i tidens løb har passe
ret skolen«, som det hedder i skolein
spektørens forord til bogen. Det er ba
re ikke blevet meget lettere med denne
bog. Med mindre man selv har været
engageret i skolens liv. Så får man nok
en god gave med bogen.
Michael F Wagner
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Henrik Becker-Christensen: På højt
plan. Handelsundervisning i Sønder
borg i 100 år. (Sønderborg Handels
skole, 1990). 200 s.

Man kan ikke være i tvivl om, hvad for
målet med denne bog har været. Nem
lig at skildre den udvikling, som han
delsskolen i Sønderborg har gennemgå
et i sine første 100 år. Jubilæumsskrifter
handler gerne om fortiden, er skrevet
for en bestemt kreds af personer i nuti
den, og har sjældent den helt store hi
storiske værdi i fremtiden. Med denne
jubilæumsbog forholder det sig ikke
helt sådan.
Der er faktisk tale om et gedigent ar
bejde, hvor hengivenheden overfor op
gaven præger såvel det historiske hånd
værk som det hjemmelavede håndværk
i bogen i øvrigt. Nogenlunde velskreven, omend lidt tung i teksten, men ny
deligt og lækkert præsenterer den sig
for læseren. En jubilæumsbog som bå
de forfatteren og rekvirenten kan stå
ved og være stolte af. Der har ikke væ
ret sparet på indsatsen her.
Selvfølgelig handler denne bog om
handelsskolens oprettelse, den faglige
udvikling og skolelivet i byen. Der er
også billeder af de hoveder, som man
må forvente i enhver bog af denne art.
Men derudover har forfatteren givet
Sønderborg Handelsskole en hel lille
byhistorie, hvor skolens liv er beskre
vet set i sammenhæng med den øvrige
historiske udvikling i byen, landsdelen
og nationen. En faglig ambition, som
det kan være svært for forfatteren at
indløse ordentligt og læseværdigt, men
det gøres dog her, når det kommer til
stykket.
Resultatet er blevet ganske vellyk
ket. Måske fordi Sønderjyllands histo
rie er blevet så mættet med betydning i
dansk historieskrivning, virker det også
mere oplagt at se på den historiske
sammenhæng i denne forbindelse end i
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mange andre tilfælde. Til gengæld kan
snakken f.eks. om modsætningerne
mellem tyskere og danskere i byens
borgerskab nok blive lidt vel indforstå
et for den uindviede.
Byen har fået sin historie beskrevet,
gennem den rolle handelsskolen har
spillet for udviklingen gennem sit hund
redårige virke. Sønderborg Handels
skole har fået et jubilæumsprodukt,
den kan være bekendt at give fra sig.
For den læser, der interesseret sig for
lokalhistorie eller for handelsskolens
historie i Danmark, er bogen værd at se
nærmere på.
Michael F. Wagner

Arne Jakobsen, Jørgen Johansen:
Fremskridtets frontløbere. Ingeniø
ren i dansk litteratur. (Teknisk For
lag, 1992). 96 s., 118 Kr.

Det er en ironisk pointe, at den danske
ingeniørskikkelse først og fremmest er
blevet historisk beskrevet via litteratu
ren. For langt de fleste læsere vil såle
des ‘Lykke-Per’ i Henrik Pontoppidans
selvbiografiske roman være en velkendt
skikkelse fra det moderne gennem
brud. For mange vil det også være den
første og måske også den eneste danske
ingeniør, som rinder dem i hu - og så
var manden endda ikke engang færdiguddannet ingeniør, hverken forfatteren
eller romanhelten.
Af ‘rigtige’ ingeniører som virker vel
bekendte, findes der i Danmarkshisto
rien kun beskrevet nogle få, og det er
som regel for noget andet end deres in
geniørmæssige bedrifter, de er blevet
kendt i en bredere offentlighed. Tænk
blot på Piet Hein, de færreste vil for
binde ham med en ingeniør, men det er
han altså uddannet som.
Derfor er det da også en oplagt god
ide, at tage fat på skønlitteraturen og
undersøge, hvad det er for et billede af
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ingeniøren som socialkarakter i histori
en, der her tegnes på godt og på ondt.
For lad det være sagt med det samme,
ingeniører indgår i en del modernisti
ske forfatteres arsenal af onde og komi
ske skikkelser. Personer der trækkes
ind i persongalleriet, når Herr-helt-almindelig-moderne-Velfærdssamfunds
borger fra de højere sociale mellemlag
skal bruges i fortællingen, som det
f.eks. sker gentagne gange i Bodelsen,
Rifbjerg og Panduro’s forfatterskaber.
Dermed er tidshorisonten for Frem
skridtets frontløbere også indrammet af
den historiske samtidighed, af spillet
mellem det moderne litterære gennem
bruds forfattere og de moderne inge
niører, der synkront bemægtiger sig
henholdsvis det danske samfunds over
bygning og basis, tager dem i besiddel
se og begynder at beskrive og bearbej
de den moderne verden efter hver sin
recept. Det er dette møde, bogen om
frontløberne i fremskridtet handler om,
der hvor den lykkes bedst.
Nu er frontløbertitlen måske ikke
den mest velvalgte betegnelse for no
gen af parterne, men i disse afsindige
fodboldtider er den selvfølgelig meget
aktuel, og synes derfor velvalgt af forla
get. Men det er dog en ironisk pointe,
at national-holdet med de regerende
EM-mestre havde nok af frontløbere,
men kun en enkelt af dem kunne score
mål - og målscoreren var endda afløser
for en afløser - at afslutte overlader
man nemlig ikke til frontløbere i et vel
fungerende og samarbejdende team.
Er titlen møntet på de forfattere, som
har betjent sig af ingeniørskikkelser i
deres fortællinger, så er den mere på
sin plads, da indtrykket bogen efterla
der er, at ingeniøren er en sjælden fugl i
litteraturen. Men så gør man også for
fatterne til avantgarden, og derpå er
der vist ikke tænkt med denne bog.
Som litteraturhistorie betragtet vir
ker bogen nok forsvarlig, skønt ankla
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gen for overfladiskhed i analyserne af
og til må ligge snublende nær. Således
savnes der en overordnet præsentation
af materialet, samt en generel genrebe
stemmelse af den anvendte litteratur.
Der er tale om en litterær rundvisning i
litterære beretninger om ingeniøren
som skikkelse i danske romaner, den
krydres med udvalgte citater, som højst
kan skærpe appetitten og få læseren til
at gå tilbage til det originale forlæg. Og
netop på dette punkt svigter bogen for
alvor den læser, som gerne vil til bunds
i sagerne. Således savner bogen præcise
henvisninger til stort set alt det anvend
te materiale. Illustrationerne indgår
som stafage i sammenhængen, citaterne
har ingen henvisninger til ophavssted,
selv de analyserede værker kan ikke identificeres m.h.t. udgave og trykkeår.
Sågar en samlet liste over den anvendte
litteratur glimrer ved sit fravær. Der er
simpelthen ikke ordentlig dokumenation for nogen af de påstande, der
fremføres i bogen.
Det er formidlingsteknik på et plat
niveau, som i bedste fald må karakteri
seres som totalt misforstået, en utålelig
snobben nedad til læserens forventeligt
lave intelligensniveau. Ved en sådan
grønthøster metoder, hvor illustratio
ner, citater, referencer til værker og
forfattere fremføres med den samme
systematiske mangel på dokumenta
tion, skabes der et en-dimensionelt
produkt, hvor alt er blevet ligefedt i én
stor omrørt pærevælling. Det har hver
ken den bærende ide eller det arbejde,
som forfatterne har lagt i bogen, ærligt
fortjent. Dermed reducerer bogen litte
raturen til et spøjst underholdningsme
die og sig selv til et kongespejl, hvor
forfængelig jubilerende ingeniører kan
spejle al deres herlighed. Her i 100-året
for Dansk Ingeniør Forening kunne det
ligne en tanke.
Forhåbentlig kommer Teknisk For
lag på bedre tanker, hvad formidlingen
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af akademiske stofområder angår. El
lers vil der snart kun være de lukrative
computerbøger at falde ned på.
Michael F Wagner

Bruce H. Kirmmse: KIERKEGAARD
in Golden Age Denmark. (Indiana
University Press, 1990). 558 s.

Prof. Kirmmse beskæftiger sig i
»KIERKEGAARD in Golden Age
Denmark« dels med guldalderens le
dende personligheder som Oehlenschläger, Mynster, Heiberg, Marten
sen, Grundtvig, H. N. Clausen og Orla
Lehmann m.fl., dels med Kierkegaards
sene forfatterskab.
Bogen er inddelt i to dele. Den første
kalder han »Kierkegaard’s Denmark«.
Det er en (kultur)historisk fremstilling
af baggrunden for og af guldalderen.
Som en fremstilling af den omverden,
som Kierkegaard efterhånden kom i en
stadig mere tilspidset konflikt med, er
den unødvendig lang og detaljeret. Det
er et stykke Danmarkshistorie, og som
sådan er det misvisende at kalde det for
»Kierkegaards Danmark«.
Det samme kan siges om en anden
del, som prof. Kirmmse kalder »Den
mark’s Kierkegaard«. Det er stort set
en kronologisk parafrase af det sene
forfatterskab, hvori Kierkegaard expliciterer sit forhold til kristendommen.
Det vil sige den kristendomsforståelse,
som det officielle Danmark ikke ville
vide af! »Kierkegaard’s Denmark« har
altså meget lidt at gøre med specielt
Kierkegaard, og »Denmark’s Kierke
gaard« har lige så lidt med Danmark
som helhed at gøre i guldalderen.
Det er prof. Kirmmses opfattelse, at
forfatterskabet efter »Efterskriftet« er
relativt let at have med at gøre, og at
det er af særlig interesse på grund af
dets stigende social-politiske karakter.
Denne del af Kierkegaards litterære
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karriere er vigtigere end den første for
det formål at forstå Kierkegaards syn
på samfundet og forholdet mellem reli
gionen på den ene side og politik og
kultur på den anden side.
»Den nærværende studie er et forsøg
på at forstå og at rekonstruere kontek
sten i den danske guldalder, og at redde
Kierkegaard som den historiske skik
kelse og sociale kritiker han var ved at
placere og undersøge Kierkegaards ud
vikling inden for denne kontekst,« skri
ver prof. Kirmmse i forordet (ix) og
præciserer som sagt, at formålet er at
forstå Kierkegaards syn på samfundet
og forholdet mellem religionen på den
ene side og politik og kultur på den an
den side, samtidig med at han vil erind
re om, at Kierkegaard »var splittet mel
lem land og by, mellem Mynster og
Hernnhut. Han var splittet mellem
guldalderens elegante og konservative,
men måske kun af navn kristne drag
ning med dens litterære mønster i den
hegelianske Heiberg, og hans egen vej
til en bekræftelse af sin »bonde«-forståelse af kultur, politik og kristendom«.
(p.263)
Det er rigtigt at se en person i den
historiske sammenhæng, han indgår i,
men det er vigtigt at fastslå, at både
fremstillingen af personen og af sam
menhængen er teoretiske rekonstrukti
oner. Det betyder, at denne studie er
en teoretisk rekonstruktion af Kierke
gaard og en teoretisk rekonstruktion af
den virkelighed, som den virkelige
Kierkegaard levede i et meget isoleret
og ensomt forhold til.
Sådanne rekonstruktioner vil altid
være styret af en interesse, der påvirker
udvælgelsen og fremstillingen af mate
rialet. Prof. Kirmmses interesse er,
som han gør opmærksom på, en social,
politisk og religiøs og kulturhistorisk
interesse.
Det var imidlertid ikke Kierkegaards
interesse. Det virker derfor forfejlet, at
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prof. Kirmmse forsøger at fremstille
Kierkegaard som en social kritiker, når
Kierkegaard så bestemt og udtrykkeligt
ikke var og ikke ville være det.
Kirkegaards forfatterskab er præget
af, at han ikke ønskede at blande sig i
politik. Det drejede sig for ham først og
fremmest om forholdet til Gud. Det var
f.eks. årsagen til, at han hævede forlo
velsen, og til, at han kun blandede sig
meget lidt i den offentlige debat. Såle
des afslog han bl.a. en opfordring fra
Christian d. 8 til at udtale sig om for
hold i landet.
Kierkegaards forfatterskab er et for
søg på at give en generel fremstilling af
hans forhold til kristendommen. Men
på trods af den generelle fremstilling og
offentliggørelsen af forfatterskabet,
forbliver det en meget subjektiv opfat
telse, der i den periode, som prof.
Kirmmse beskæftiger sig med, tangerer
det sygelige. Det bør tages i betragt
ning i denne redningskonstruktion af
Kierkegaard som samfunds- og kultur
kritiker.
Bogen er en meget fyldig og meget
grundig introduktion til guldalderen.
Det er også en meget grundig gennem
gang af Søren Kierkegaards sene forfat
terskab, men fra et religionsfilosofisk
og -psykologisk synspunkt, altså fra det
synspunkt, Kierkegaard selv anlagde,
bringer bogen ikke meget nyt.
Spørgsmålet er vel, om en historisk
biografisk metode kan forklare de ste
der i forfatterskabet, som Kierkegaardforskningen endnu ikke har forklaret
tilfredsstillende.
Carl Kakler

En Skuespiller. Nicolai Neiiendams erindringsblade.
(Selskabet
for
Dansk Teaterhistorie, 1991). 191 s.
Nicolai Neiiendams erindringsblade
omfatter tiden fra 1917 til 1926, og de
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udgives med kommentarer af Elsebeth
Aasted og Klaus Neiiendam.
Bogen har den lidt triste forhistorie,
at manuskriptet, der tilhører Teater
museet, var genstand for en langvarig
retssag, idet de nuværende udgivere
ønskede at benytte og udgive manu
skriptet, mens museets leder Lisbet
Grandjean var halvt igennem en bog
om Nicolai Neiiendam, (som hun har
truffet), og hun ville til dette arbejde
bruge Nicolai Neiiendams erindrings
blade.
Retten afgjorde, at en fotokopi skul
le udleveres, og ingen kan jo sammen
ligne den bog, der ikke blev færdig,
med det nu udgivne manuskript.
Som bogen foreligger, er den læsvær
dig og fuld af nyttige oplysninger i de
meget grundige kommentarer ved
Klaus Neiiendam. De forekommer be
hageligt nok inde i bogen og hvor de
hører hjemme, så man skal ikke hele
tiden slå op til de bagerste sider.
N. N. er ikke ganske blid i sine dom
me over flere af de store samtidige. Olaf Poulsen, Karl Mantzius og andre får
deres bekomst, lidt giftigt kan det vir
ke, men også præget af indsigt i teatrets
verden og dets mennesker. Som årene
går, må han erkende, at Olaf Poulsen
var uerstattelig trods de menneskelige
svagheder, Karl Mantzius bedømmes
alt for hårdt, og det er ikke rigtig rart,
at man skal læse om Anna Bloch med
gule tænder og dårlig ånde. Hun var
den evige teenager, »tøserne« var hen
des område, og hun var efter alt at
dømme uforlignelig på dette område.
Men dengang var det ikke in at være
ældre dame, og resultatet var, at hun
langt efter de 50 spillede piger på 12-14
år, eks.: Trine Rar (»Aprilsnarrene«)
og Hedvig i »Vildanden«. Det gør lidt
ondt.
Som bogen skrider frem, får Nicolai
Neiiendams udtalelser en mere menne
skelig forståelse, og vi, der er hans læ-
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sere, ved selvfølgelig også, at en skue
spiller sjældent er tilfreds og lykkelig,
men præges af den evige kamp og stræ
ben, der er teatrets væsen.
Bogen har gode billeder og godt per
son- og titelregister. Den læses med in
teresse og har bud til både de mere ind
viede og til de læsere, der ikke ved så
meget om dansk teater i den omtalte
periode.
Ny Paludan-Müller

Lise S vanholm: Agnes og Marie. (Gyl
dendal, 1991). 298 s.

Det er en glimrende bog, ikke til at
slippe, jeg måtte stå op om natten for at
læse videre. Den taler måske særlig til
en medsøster fra en senere periode, for
der er kvindesag og kvindestof i de bre
ve, som Lise Svanholm har udgivet og
forsynet med en indledning om de to
hovedpersoner og deres ialt tre ægtemænd.
Agnes Slott-Møller og Marie KrøyerAlfvén mødtes tidligt, og et venskab
bestod livet igennem ofte i svære pe
rioder.
Agnes og Harald Slott-Møller holdt
sammen i et ubrydeligt fællesskab, æg
teskab og venskab, de støttede hinan
den og ønskede gensidigt det bedste for
den anden part. De havde det økono
misk meget hårdt og måtte næsten for
ære billeder væk for at få til det aller
mest nødvendige. Agnes har tydeligt
beundret den smukke og talentfulde
Marie, og sidstnævnte var på sin side
rørende overfor Slott-Møllers. Hun
sender penge, børnetøj og andre gaver
og taler godt for de mennesker, der til
deler Agnes Tagea Brandts rejselegat.
Hun er fuld af medglæde, når det går
godt for veninden, »min bedste Ninne«, som de kalder hinanden.
Agnes må opleve en forfærdelig sorg,
da hun mister en lille datter, der kun
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biir et par måneder gammel. Den lilles
død beskrives for Marie, så man næsten
ikke kan holde det ud, og hun har styr
ke til at holde en tale til det lille barn,
da det bliver begravet. I det hele taget
er Agnes den stærke og den uforfærde
de af de to kunstnerinder, hun holder
af og holder ud, hvorimod Marie knu
ses af en uheldig og ulykkelig skæbne.
Marie Krøyer blev tidligt gift med
maleren P. S. Krøyer, Søren som hun
kalder ham. Hun blev en kær og elsket
model for den store maler, men var selv
lige så talentfuld, Lise Svanholm mener
med rette, at hun kunne måle sig med
Anna Ancher, hvad der bevises af bo
gens fine illustrationer. Men kvinders
lod, - som man nok ved. Marie var et
henrivende midtpunkt i det kønne
hjem, hun havde stil og var desværre
både hadet og misundt af andre kvin
der. Der blev for lidt tid til maleriet,
hun manglede selvtillid og kom så ud
for, at Krøyer blev ramt af en alvorlig
depression og indlagt i seks måneder i
Middelfart, hvor hun ikke måtte besø
ge ham.
Krøyers sygdom beskrives med sorg
og medfølelse for Agnes, den kom helt
uventet, og da han endelig var blevet
rask, tog Marie på en længere rejse,
hvor hun til sin ulykke mødte komponi
sten Hugo Alfvén. Der opstod et for
hold, som Krøyer håbede ville gå over,
men da Marie fik en datter med Alf
vén, blev ægteparret skilt, og resten er
næsten lutter ulykke.
Det er for mig tydeligt, at Krøyer el
skede sin kone, og at hun elskede ham,
selvom hans sindssyge forskrækkede
hende. Krøyer var et langt finere men
neske end den upålidelige Alfvén, og
de mange år i Sverige, hvor Marie blev
boende også efter skilsmissen fra H. A.
tog modet fra hende; hun følte sig gam
mel og træt længe før tiden, hun gemte
sig i både virkelig og indbildt sygdom,
en ren tragedie, når man læser de man-
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ge breve. Datteren fra første ægteskab
tilgav ikke sin mor, de sås så godt som
ikke, og for den yngste datter var hun
nok alt for trist.
Trods denne jammer er brevene be
vis på et varmt og begavet menneske,
der aldrig kom til den fulde udfoldelse.
Man føler med de to veninder, hvoraf
den ene rider stormene af, den anden
knuses.
Det er typisk for tiden, at både Ag
nes og Marie ønskede sig en søn, fordi
en dreng har det så meget nemmere, er
mere velkommen i denne verden. Vi er
da kommet videre ...
Ny Paludan-Müller

Tage Kaarsted: For Videnskab Og
Kunst 1841-1991. (Odense Universi
tetsforlag, 1991). 395 s.
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aner guf om videnskab og kunst, men
skuffes. Indledningsvis får man en ud
mærket artikel om Chr. VIII., der ind
stiftede Ingenio et årti, men kommer
man til sagen, d.v.s. de mange små ar
tikler om medaljens bærere, så er det
mere eller mindre tilfældigt, hvad Tage
Kaarsted har fået med, man må på an
dre veje, hvis der skal forskes i de
nævnte personer.
Enkelte har givet deres bidrag selv
(fra selvbiografier indleveret til Orden
skapitlet), det gælder f.eks. Sam Besekow, der forståeligt er bedrøvet over,
at han ufrivilligt kom til at forlade Det
kongelige Teater. En kedelig og højst
uværdig sag - for Det kongelige Teater.
Fejl kan nok ikke undgås, jeg faldt
over, at en uheldig hånd har byttet om
på Jonna Neiiendam og Tenna Kraft.
Ny Paludan-Müller

Bogen er vægtig i det ydre format, man

HÅNDBØGER OG HJÆLPEVIDENSKABER
Aksel Nellemann, Knud Moseholm:
Latinskolelærere i Kolding indtil
1856. Kolding, 1990). 96 s.
Dette er faktisk en lille oplagt sag, når
man interesserer sig for skolehistorie
og/eller personalhistorie i almindelig
hed. Bogen er bygget op som en regi
strant af levnedsforløb blandt ‘Hørere’
ved Kolding Latinskole næsten helt til
bage til skolen første gang omtales i
1542. Som det hedder til slut i den kort
fattede indledning: »målet har været at
bringe en fortegnelse over lærerne ved
den gamle Kolding Skole vedføjet de
vigtigste personalhistoriske data«. Og
det gør bogen så ved at bringe oplysnin
ger om 134 mænd, der har været til
knyttet skolen i kortere eller længere
tid.

Bogen bygger på de oplysninger,
som det har været muligt at bringe til
veje om dette emne fra primære, samti
dige kilder. Der er således ikke tale om
en komplet registrant over samtlige hø
rere. Ligeledes er systematikken ikke
udtømmende, hvad angår data for alle
de registrede personer. Det betyder, at
registranten ikke er velegnet til kvanti
ficerbare analyser af lærerkorpsets so
ciale forhold, selvom den indeholder et
væld af oplysninger herom. Registran
ten giver ikke nogen fornemmelse for
repræsentativiteten i det bragte materi
ale, hverken lokalt eller på landsplan.
Til gengæld giver registranten mulig
hed for at fordybe sig i en skolehistorie
og i det sociale liv set gennem oplysnin
gerne om en række af lærernes levned.
Større kvalitative analyser på grundlag
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af materialet er nok ikke muligt, dertil
er de anførte data for sparsomme. Alli
gevel får man en god fornemmelse for
Kolding Latinskole som historisk fæno
men ved at følge lærernes liv gennem
registranten.
Bogen er udtryk for et lille stykke
historisk grundforskning, der afgiver en
række data til læseren fordi de har væ
ret tilgængelige og er samlet her, men
ikke fordi de nødvendigvis skal bruges i

en analytisk sammenhæng. For der
mangler enhver sammenhæng i bogen.
Som en bog betragtet, giver det regi
stranten de umiddelbare begrænsninger
i læseoplevelsen, som den i sagens na
tur må give. Hvad de mange spredte
oplysninger skal kunne bruges til i en
historisk analyse, giver registranten ik
ke noget bud på, det må være op til
læserens fantasi.
Michael F Wagner

HISTORIEVIDENSKAB
Christer Öhman: Den historiska Roma
nen och Sanningen. Historiesyn,
värdestruktur och empiri i Georg
Starbäcks historiska forfatterskap.
(Studia Histórica Upsaliensia 165,
Uppsala, 1991). 203 s.
Georg Starbäck (1828-1885), skole
mand og forfatter af historiske lærebø
ger, skrev omkring 1870 en række hi
storiske romaner om Sverige, hvoraf de
vigtigste handlede om den politiske hi
storie i midten af 1400-tallet. De blev
umådeligt populære og kom i mange
oplag, de sidste så sent som i 1966.
Hans forfatterskab har utvivlsomt haft
stor betydning for historiebevidsthe
dens udformning i Sverige, og alene
derfor kan der være gode grunde til at
underkaste det en analyse.
Det er, hvad Christer Öhman har
gjort i denne svenske disputats, der
sætter sig for at undersøge »spørgs
målet om de betingelser, som gælder
for den historiske roman og andre gen
rer, hvor den historiske viden organise
res og formidles« (69). Starbäck havde
en videnskabelig skoling, og hans for
fatterskab var udtryk for et ønske om at
uddanne folket, som hang nøje sam
men med hans nationalliberale politi

ske engagement. Öhman analyserer det
bagvedliggende historiesyn og sætter
det i sammenhæng med tidens romanti
ske historiefilosofi og det ideologiske
og intellektuelle klima, og han mener
samtidig at kunne påvise, at Starbäck i
sin udformning af stoffet var præget af
retorikkens principper.
Starbäck placeres i den Geijer’ske
tradition, hvor fremvæksten af en
svensk nationalbevidsthed og kampen
for et frit og selvstændigt Sverige er det
centrale i 1400-tallets svenske historie;
det er almuen, det svenske folk, som er
den sociale kraft, der er bærende i den
ne kamp, i skarp modsætning til det upatriotiske og egennyttige aristokrati
(en model, vi jo også kender fra Dan
mark på samme tid). At det forholder
sig sådan, er, som Öhman selv skriver,
ikke overraskende (126).
Men så spørgsmålet om »sandhe
den«, som jo indgår i undersøgelsens
titel. For Öhman er den historiske ro
mans forhold til »sandheden« et spørgs
mål om dens forhold til »den iagttageli
ge og dokumenterbare virkelighed«.
Han bruger derfor megen kraft på at
undersøge Starbäcks materialegrund
lag, hvad »véd« han, og Öhman har i
grunden en tendens til at analysere ro-
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manerne mere som var de (videnskabs
baserede) historiske fremstillinger end
som litteratur.
Han henter en del af sit analyseappa
rat fra retorikken og henviser desuden
til den strukturalistiske litteraturteori,
men især til narratologien, særlig Ecos
påpegning af, at populærlitteraturen er
struktureret ud fra en gennemgående
dualisme i samfundssyn og personteg
ning. Med andre ord, at verden er sort/
hvid og personerne enten gode eller on
de (82). Nu turde det næppe være nød
vendigt at hægte en sådan konstatering
i Starbäcks romaner op på et fint teore
tisk apparat, men i hvert fald bliver et
af undersøgelsens hovedresultater, at
Starbäck til stadighed søger at tilpasse
kendte fakta om de historiske aktører
til den værdistruktur, som præger vær
ket som helhed. Når Karl Knutsson for
eksempel fremstilles som en af fortaler
ne for den nationale sag, så får han en
positiv funktion i romanernes person
galleri, og derfor er Starbäck som en
nødvendig konsekvens nødt til at tilføje
undskyldende forklaringer, når det vi
ser sig at Karl Knutsson gør ting, som
ikke passer til denne funktion (157).
Med henvisning bl.a. til Paul Ricoeur
fremhæver Öhman, at ud fra retorik
ken som kommunikationsteori må en
redegørelse for et historisk forløb være
sand i den forstand, at den opfattes som
sand af tilhøreren. Dette indebærer, at
beretningen for at kunne overbevise
må hænge sammen, være logisk konsi
stent, og dette betyder igen blandt an
det, at empirien, dvs. de enkelte begi
venheder, som der fortælles om, og te
orien, dvs. den overordnede idé, som
styrer fremstillingens komposition, må
stemme overens. Skal en historisk ro
man være sandsynlig og troværdig må
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med andre ord det, som de forskellige
personer i romanen gør, på en eller an
den måde tilpasses den overordnede
konception (175). Starbäcks succes be
ror på, konkluderes der, at hans afgø
rende sandhedskriterium efter alt at
dømme ligger netop i den værdistruk
tur, han med udgangspunkt i sin natio
nalliberale tolkning af historien har
bygget op. Kompositionsprincippet er
en tydeligt markeret modsætning mel
lem godt og ondt, som kobles sammen
med den historieopfattelse, som styrer
værket, nemlig kampen for den natio
nale og demokratiske sag i 1400-talles
Sverige. Spørgsmålet om den historiske
romans forhold til »sandheden« opløses
derfor i et billede af et kompliceret
spændingsfelt, hvor påvirkninger og
kræfter virker, ofte i samme retning,
men af og til også imod hinanden (178
0Den historiske romans betydning for
den historiske bevidsthedsdannelse har
længe været et vigtigt problem, som hi
storikere er veget uden om at overveje
og undersøge. Her i landet er det vel
næsten kun den alt for tidligt afdøde
Sven Sødring-Jensen, som ud fra histo
riedidaktiske interesser har taget pro
blemet rigtigt alvorligt, først og frem
mest i hans (posthumt udgivne) Histo
rie og Fiktion (1990). Ellers har vi som
historikere haft en tendens til at overla
de emnet til litteraturhistorikere, for
det handler jo om litteratur, ikke sandt.
Derfor er en bog som Christer Öhmans
om Georg Starbäck vigtig, selv om de
resultater, han når frem til, næppe kan
kaldes opsigtsvækkende. Men alene
det, at emnet gøres til genstand for en
seriøs historisk analyse er glædeligt.
Jens Chr. Manniche
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SLESVIG OG HOLSTEN
Kai Fuhrmann: Die Auseinandersetzung zwischen königlicher und gottorfischer Linie in den Herzogtümern Schleswig und Holstein in der
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
(Kieler Werkstücke, Reihe A, 1.
Frankfurt a. M. 1990). 663 s.
Med sin dissertation om striden mel
lem de gottorpske hertuger og de dan
ske konger i årene 1672-1721 tager Kai
Fuhrmann en problemstilling op, som i
det 19. århundrede og et godt stykke
op i det 20. vakte heftige nationale li
denskaber hos både danske og tyske
historikere. Dengang udgjorde histori
en et rigt arsenal af argumenter i græn
sekampen, men i dag er gottorperspørgsmålet totalt afpolitiseret. Kai
Fuhrmann har nu støvet det gamle
stridsemne af i en moderne, nøgtern
fremstilling, der ligeligt tilgodeser tysk
og dansk forskning i et kompliceret
emne. Forfatterens største fortjeneste
er dog, at han løfter problemstillingen
ud af den ældre forsknings snævre juri
diske diskussion og i stedet sætter den
ind i en nordeuropæisk storpolitisk
sammenhæng.
Når Fuhrmanns bog næppe vil rejse
lidenskaber, hænger det også sammen
med den form, bogen har fået: knap
700 ensformige sider, der kun brydes
af et par stamtavler, mens man ganske
savner kort. At der ingen billeder er af
aktører, slotte, befæstninger og begi
venheder, kan derimod næppe lægges
forfatteren til last. Til gengæld er der
ikke sparet på det lærde apparat; halv
andet hundrede sider med noter og lit
teraturliste og godt 50 sider med de
vigtigste kilder. Når dertil lægges, at
der bringes en mængde citater med et
rigt indhold af uoversatte latinske og
gammeltyske vendinger, vil det for

stås, at bogen henvender sig til specia
listerne. Selv om Fuhrmanns »Schlussbetrachtung« på 60 (!) sider giver et
bredere tilgængeligt resumé, vil hans
bog dog mest få betydning ved de vel
overvejede konklusioner, den stiller til
rådighed for de forskere, der skal sam
menfatte periodens danske, slesvigske
og holstenske historie. Derfor er det
også et mindre onde, at bogen så at si
ge stiger direkte ind i historien i 1672
uden at ofre mange ord på forhistori
en: delingen af Slesvig i 1544, de indle
dende stridigheder om ærkebispedømmet Bremen og hertugdømmet Gottorps alliance med Sverige under Karl
Gustav-krigene, hvorved hertugen i
1658 kunne udnytte det danske neder
lag til at opnå fuld suverænitet for sin
ministat.
Fuhrmann lægger hovedvægten på årene 1672-89, hvor han giver en grund
læggende fremstilling af Christian V.s
mislykkede forsøg på at genetablere
den i 1658 bortfaldne danske lensover
højhed. På grundlag af traktater, arki
valier fra Tyske Kancelli og de got
torpske hertugers arkiver samt den ri
ge beholdning af samtidige stridsskrif
ter på Kiels Universitetsbibliotek kan
Fuhrmann påvise, hvorledes den
dansk-gottorpske konflikt var vævet
tæt sammen med stormagtspolitikken.
Ud over det langsigtede mål spillede
forsvarsstrategiske hensyn en stor rolle
i Christian V.s politik. Skulle det dan
ske monarki forsvares mod indtræn
gende tropper fra Sveriges nordtyske
besiddelser, måtte Gottorp først neu
traliseres militært, fordi hertugdømmet
fortsat var allieret med svenskerne. Da
kongen i 1675 forberedte en krig mod
Sverige, tvang han derfor først den
gottorpske hertug til at indgå en trak
tat i Rendsborg i 1675, der godkendte
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kongens primat i forsvarsanliggender
og hans ret til at benytte de gottorpske
fæstninger, ligesom hertugen måtte op
give suveræniteten over sine dele af
hertugdømmet Slesvig. Da kongen ikke
fandt, at hertugen opfyldte traktatens
betingelser, skred han i 1676 til en be
sættelse af Gottorps slesvigske dele
(»sekvæstration«). I 1679 måtte han
imidlertid trække sine tropper ud efter
krav fra Frankrig, men det lykkedes
ham at undgå en nybekræftelse af dette
lands garanti for den gottorpske suve
rænitet, og Rendsborgtraktaten blev ik
ke ophævet. I 1680 indgik kongen og
hertugen en traktat, der pålagde sidst
nævnte at betale til kongens forsvars
foranstaltninger.
Med udgangspunkt i 1680-traktaten
søgte Christian V. gennem propagan
daskrifter at vinde hævd for, at Gottorp
ikke besad fuld suverænitet. Samtidig
samarbejdede han med de piønske her
tuger om at ruinere Gottorp økono
misk. I april 1684 kulminerede kongens
bestræbelser på at underminere Got
torp, da han stillede hertugen overfor
et ultimatum om at overholde Rends
borgtraktaten. Da Gottorp ikke gav et
tilfredsstillende svar, skred kongen
samme år til en ny besættelse og en ind
lemmelse af den gottorpske del af Sles
vig i sin egen del. De udenrigspolitiske
konjunkturer var gode, eftersom Sveri
ge var svækket og Brandenburg neu
tral. Imidlertid overvurderede Christi
an V. sin handlefrihed, da han i 1686
militært truede Hamburg til at under
ordne sig Danmark. Under trusler om
krig fra en række lande måtte kongen
trække sig tilbage. Da den tyske kejser
i 1689 erklærede Frankrig rigskrig, blev
situationen yderligere prekær, fordi
Danmark var allieret med Frankrig.
Det lykkedes kongen at komme ud af
klemmen, men prisen var en fuldstæn
dig restitution af den gottorpske hertug
til status quo før 1675.
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Skildringen af tiden 1672-89 er uden
tvivl bogens vigtigste og bedste del. Be
givenhederne frem til og med 1721 be
handler Fuhrmann mest i oversigtsform
og som diskussion af den eksisterende
forskning. Den gottorpske hertug knyt
tede sig efter 1694 tættere til Sverige og
oprustede militært. 1699-1700 udnytte
de den nye danske konge Frederik IV.
påny en udenrigspolitisk heldig kon
stellation til at besætte den gottorpske
del af Slesvig, men lige så forgæves som
faderen. Han fik imidlertid en chance
påny, da Sverige blev besejret under
Den store nordiske Krig, og det lykke
des at afdække Gottorps dobbeltspil.
På trods af erklæret neutralitet overlod
hertugen fæstningen Tønning til sven
skerne, som dog måtte overgive sig til
den danske konge i 1713. Herefter faldt
Gottorps støtter fra, og i 1721 kunne
Frederik IV. endelig tage den gottorp
ske del af Slesvig i varig besiddelse.
Hvad Frederik IV. konkret foretog
sig, har været meget omstridt mellem
tyske og danske historikere. Fuhrmann
mener, at Frederik IV. i hyldningspa
tentet og hyldningseden fra 1721 blot
nævner inkorporationen i den danske
krone som sin hensigt, men reelt nøje
des med at fastslå, at hele Slesvig nu
stod under kongen og hans arveefterfølgere. At kongelovens arvefølge skul
le være gældende, blev stiltiende forud
sat. Om det sidste ord hermed er sagt i
den indviklede sag, får stå hen. For un
dertegnede at se er der en uoverens
stemmelse i, at Frederik IV. på den ene
side af politiske grunde skulle afstå fra
en inkorporation i 1721 til fordel for en
senere indlemmelse »peu aprés peu« og
på den anden side offentligt erklære sin
hensigt om inkorporationen i patent og
ed, når det nu var så kontroversielt.
Hans Schultz Hansen

Jes Peter Caspersen: Sådan var det. E-
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rindringsbilleder. Sønderjyske Lev
nedsløb nr. 27. (Historisk Samfund
for Sønderjylland, 1990). 310 s.

Fhv. amtskontorchef Jes Peter Casper
sens erindringer er fornøjelig og nyttig
læsning. Caspersen er født i 1905. Med
lune og megen detailrigdom følger læ
seren hans barndomsår på Røddingegnen og i Värmland i Sverige. Ved af
stemningen i 1920 vendte familien til
bage til Sønderjylland. Efter endt sko
legang og kontoruddannelse begyndte
den unge Caspersen at læse jura i Kø
benhavn. I 1935 blev han dommerfuld
mægtig i Aabenraa. To år senere blev
han ansat ved Aabenraa-Sønderborg
amt og gled senere over i Sønderjyl
lands Statsamt, hvor han var til sin pen
sionering.

I Aabenraa blev Caspersen stærkt
optaget af det nationale arbejde, der
beskrives indgående og ikke lader no
gen i tvivl om hans danske udgangs
punkt. Det er imidlertid indblikket i
amtets administrative praksis og pro
blemer - især under besættelsen, der
gør Caspersens erindringer særligt vær
difulde for den historisk interesserede.
Samtidig får man også et indblik i sam
arbejdet med amtmand Kresten Refslund Thomsen, der ikke altid var uden
problemer.
En anden ting der bør nævnes er Ca
spersens store indsats for oprettelsen
og driften af De danske Børneinstituti
oner i Aabenraa, som han selv var for
mand for i en lang årrække.
Henrik Becker-Christensen

NORDEN
Sven A. Nilsson: På väg mot militärsta
ten. Krigsbefälets etablering i den
äldre Vasatidens Sverige. (Opuscula
Histórica Upsaliensia 3. Uppsala,
1989). 173 s.
Gennem et langt forskerliv har Sven A.
Nilsson altid været »på vej«. I 1964 ud
kom »På väg mot reduktionen«, der
rummede fem vægtige artikler om
svensk 1600-tal, »Från förläning till do
nation« (1968) og nu »På väg mot mili
tärstaten«. Med disse og andre arbej
der har han gjort rede for væsentlige
strukturændringer i det tidlig-moderne
Sverige. Dels gennem egen forskning,
dels som inspirator for andres forskning
- herunder som igangsætter af projek
ter - har Nilsson arbejdet på en syste
matisk kortlægning af 15-1600-tallets
svenske samfund. Det er derfor glæde
ligt, at forf. benytter sit otium til at

sammenskrive sine resultater i oversig
ter og til at gøre flere af dem tilgængeli
ge for et internationalt publikum.
Det foreliggende arbejde er Nilssons
bidrag til projektet »Krigsmakt och
samhälle i 1500-talets Sverige«. Inden
for dette projekt er tidligere publiceret
Gunnar Artéus’ bog »Till militärstatens
förhistoria. Krig, professionalisering
och social förändring under Vasasöner
nas regering« (1986), hvor det gennem
et møjsommeligt arbejde lykkes Artéus
at etablere en stor gruppe officerer i
tidsrummet 1555-1610. Nilsson har
kunnet udnytte Artéus’ arbejde; men
hvor Artéus bl.a. undersøger gruppens
professionaliseringsgrad, er det Nils
sons formål - for den samme periode at analysere befalingsmandskorpset i
relation til staten, som magtgruppe, po
litisk gruppe eller korporation, deres
aflønningsformer og hvorledes de in-

Anmeldelser og litteraturnyt
tegreredes i samfundet (s. 2). Det er et
stort problemkompleks for en mindre
bog; denne er skrevet i forf.s stofmættede stil, og kun enkelte aspekter skal
fremdrages her.
Det er i denne periode, der etable
res en stående, indenlandsk hær i nær
sammenhæng med Sveriges nærmest
permanente krigsførelse, og som be
grunder forf. s betegnelse af Sverige
som en militærstat. Beskrivelsen af hæ
ren benyttes en passant til endegyldigt
at mane dens unikke karakter i jorden.
Dels benyttede Sverige også udenland
ske hvervede, dels byggede det militæ
re format i andre europæiske lande og
så på et opbud af indenlandsk mands
kab. Forf. viser, at der eksisterede fle
re rekrutteringsformer, der delvis gled
over i hinanden, men også at konge
magten bevidst søgte at udviske de be
grænsninger, der lå i det folkelige op
bud, med mulighed for offensiv krigs
førelse. På den baggrund er det ikke
underligt, at udenlandsk forskning har
sammenblandet »uppbåd« og »utskriv
ning« - eller i engelsk termer »levy« og
»conscription«.
Det befalingsmandskorps, der eta
bleres i sidste halvdel af 1500-tallet, og
som blev en magtfuld gruppe med ind
flydelse på politik og retsvæsen, frem
står langt fra som nogen homogen
gruppe. De højeste poster var domine
ret af adelige - i stigende grad også af
udlændinge - medens uadelige for
trinsvis besatte lavere embeder. Grup
pens indre spændinger kunne udnyttes
politisk. Det ejendommelige ved den
svenske stænderrigsdag var ikke blot
dens bonderepræsentation, men også
at repræsentanter for befalingsmands
korpset blev indkaldt uden at optræde
som en stand og uden stemmeret. I et
land med en forholdsvis ringe udviklet
pengeøkonomi og p.g.a. den finan
sielle nødsituation man befandt sig i
omkring 1570, måtte befalingsmænde-
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ne aflønnes v.h.a. förläninger, beställ
ninger og donationer. I Sverige, der
ikke i samme grad som mange andre
europæiske lande domineredes af stor
godser, var det lettere at udlægge rän
ter af enkelte gårde. Systemets ulem
per bestod naturligvis i, at krongod
sindtægterne blev reduceret; men dels
greb man til reduktioner, der atter
kunne anvendes til aflønningsformål,
dels bevilgede kongemagten »løntil
læg« på skærpede betingelser, f.eks.
med pligt til at stille væbnede ryttere,
og hvor »rusthållet« således blev et
stridspunkt. Fra at være gunstbevisnin
ger blev forleninger og donationer en
del af officerernes løn, der samtidig
kunne kombineres med øgede forplig
telser, krav om loyalitet og som et red
skab til at splitte eventuelle modstan
dere. Medens forleninger og donatio
ner bidrog til at integrere befalings
mandskorpset i samfundet, kunne det
omvendt skabe modsætninger i agrar
samfundet, idet befalingsmændene ved
donationer med frälserettigheder først
skulle erhverve ejendomsretten over
det pågældende gods. Medens forf.
samtidig understreger afstanden mel
lem dette aflønningssystem og 1600tallets indelningsverk, peger udviklin
gen i slutningen af 1500-tallet dog sam
tidig frem mod dette samt mod 1600tallets omfattende donationer.
Nilssons arbejde viser, at man alle
rede i 1500-tallet var godt på vej mod
den militærstat, der var forudsætnin
gen for stormagtstiden; han afdækker
mange af den fremvoksende militær
stats strukturproblemer, og også forsk
ningen er kommet godt »på vej« gen
nem den foreliggende undersøgelse.
Bogen er ikke udkommet på et stort
kommercielt forlag, men indgår i den
nye, uprætentiøse skriftserie Opuscula
Histórica Upsaliensia, der distribueres
gennem historiska institutionen på
Uppsala Universitet. Man kan blot hå-
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be, at bogen finder vej til den historisk
interesserede læserkreds.
Leon Jespersen

Carin Bergström: Lantprästen. Prä
stens funktion i det agrara samhället
1720-1800. Oland-Frösåkers kon
trakt av ärkestiftet. (Nordiska muse
ets Handlingar 110). (Nordiska mu
seets förlag, 1991). 200 s., 249 sv.kr.
Alle de store forskningsprojekter om
forholdet mellem stat og samfund i de
nordiske lande i nyere tid har lagt for
lidt vægt på kirkens rolle, i praksis og
på ideologisk plan. En væsentlig undta
gelse er Erik Nørrs undersøgelse af sog
nepræstens funktioner i lokalforvalt
ningen på landet i første halvdel af
1800-tallet, der blev til inden for det
danske projekt om lokaladministratio 
nens historie under enevælden. Under
inspiration fra det nordiske projekt om
centralmagt og lokalsamfund i 1700-tal
let er der nu kommet en tilsvarende
svensk undersøgelse af landpræstens
funktioner i perioden 1720-1800. Også
her er der tale om et lokalstudie af et
enkelt provsti, der bygger på det beva
rede arkivmateriale og koncentrerer sig
om præstens verdslige funktioner. I
omfang og grundighed kan den langt
fra måle sig med Erik Nørrs monumen
tale værk, men den giver en ganske in
struktiv redegørelse for de rammer, in
den for hvilke den svenske landpræst i
1700-tallet udøvede sit virke, og et godt
indblik i de vigtigste af hans lokaladmi
nistrative funktioner.
Hvor Erik Nørr gav sin undersøgelse
titlen »Præst og Administrator«, taler
Carin Bergström et sted om »kyrkoher
den som administratör och sockenpolitiker« (s. 116). I Danmark var præsten
en statslig embedsmand, der varetog en
lang række lokaladministrative funktio
ner og dermed stod som de gejstlige og
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verdslige myndigheders repræsentant i
forhold til de lokale beboere. Det sam
me kan siges om sognepræsten i Sveri
ge, men det svenske billede er mere
kompliceret end det danske, med et
helt andet forhold mellem menighed,
præst og verdslig øvrighed. På nationalt
plan indtog kirken en forholdsvis selv
stændig stilling i forhold til statsmag
ten, og netop i 1700-tallet kom sogne
præsterne til at spille en stadig større
politisk rolle som det toneangivende element i den gejstlige stands rigsdagsre
præsentation. På sogneplan havde be
folkningen både en ellers ukendt med
bestemmelse ved præstevalg og en ud
strakt grad af selvstyre, omfattende og
så bestyrelsen af de kirkelige midler,
der i modsætning til i Danmark var i
sognets besiddelse. Selvstyret udøvedes
igennem sognestævnet, hvor præsten
var ordfører. Den svenske sognepræst
stod dermed i en dobbeltrolle: Han
skulle udøve sine lokaladministrative
funktioner igennem det organ, som
samtidig var det vigtigste forum for det
lokale selvstyre. Hvilke interesser vare
tog han da: øvrighedens eller menighe
dens - eller måske sine egne, sin egen
stands?
Carin Bergströms undersøgelse af
sognepræsternes funktioner i OlandFrösåkers provsti - der ligger ud til ky
sten nordøst for Uppsala - falder i to
halvdele. Efter en fyldig indledning om
tidligere forskning, problemstillinger,
kildemateriale og afgrænsning behand
ler Carin Bergström først det, hun om
taler som forudsætningerne for præ
stens embedsudøvelse. Hertil hører en
kort beskrivelse af de næringsgeografi
ske og befolkningsmæssige forhold i det
valgte lokalområde, en undersøgelse af
provstens opgaver og en udførlig rede
gørelse for de komplicerede forhold
omkring periodens præsteudnævnelser
(hvor det er nødvendigt at skelne dels
mellem forholdene i regale, konsisto-

Anmeldelser og litteraturnyt
rielle og patronelle pastorater, dels
mellem forholdene før og efter præstevalgsforordningen af 1739). Det er in
struktivt og slet ikke uinteressant, men
fylder unægtelig godt. Vi er således
halvvejs henne i bogens tekst, før for
fatteren kan konstatere, at hun nu er
færdig med forudsætningerne og kan gå
i gang med den egentlige opgave (s.
88).
Selve undersøgelsen af præstens
funktioner i lokalsamfundet tager sit
udgangspunkt i sognestævneinstitutionen. Carin Bergström har bearbejdet
1455 sognestævneprotokoller fra Oland-Frösåkers provsti i perioden 17301800. De forskellige emner, der be
handles på sognestævnerne, har hun ru
briceret og optalt, således at man kan
se, hvilke sager der er konstante, og
hvilke der øges, mindskes eller dukker
op som helt nye. Traditionelt vigtige
punkter på sognestævnernes dagsorden
var sådan noget som valg af kirkevær
ger, oplæsning af kirkeregnskaber,
spørgsmål om udvidelse og vedligehol
delse af kirke- og præstegårdsbygninger
samt udøvelsen af kirketugt, altså de
egentlige kirkelige opgaver. I løbet af
århundredet fik fattigforsorg og til dels
også undervisning øget betydning, og i
århundredets sidste del dukkede to helt
nye sager op på sognestævnerne, nem
lig spørgsmålet om foranstaltninger
mod brand og om indretning af kom
munale kornmagasiner. Det var staten,
der nu i stadig højere grad meldte sig
med sine krav til lokalsamfundet.
Sognestævneprotokollerne viser såle
des et lokalsamfund i forvandling og en
lokalforvaltning, der efterhånden fik et
delvist nyt indhold, så småt antog en
egentlig kommunal karakter. Præsten
selv fremstår som den samlende skik
kelse, omkring hvem det meste af sog
neforvaltningen kredsede, og han vok
ser klart i perioden, bliver en mere
selvstændig embedsmand, der f.eks. i
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stigende grad frigør sig fra domkapit
lets kontrol. I høj grad synes det at væ
re op til ham personligt, i hvilken ud
strækning det lokale selvstyre skulle
fungere, idet det var ham, der afgjorde,
om sognestævnet skulle indkaldes ofte
re end de foreskrevne to gange om
året, og ham, der førte protokollen.
Nogen sognekonge var han dog ikke.
Man kan snarere sammenligne ham
med en sognerådsformand, der måtte
argumentere for at sætte regeringens
vilje igennem over for mægtige adelsmænd og konservative bønder - og ikke
altid havde lige stor succes i rollen som
sognepolitiker. Det fremgår eksempel
vis, at præsten havde svært ved at få
bønderne til at acceptere statslige til
tag, som de var utilbøjelige til at an
tage.
Såfremt bønderne kunne bringes til
at indse nytten af en nyskabelse, kunne
der dog opstå et frugtbart samarbejde
mellem præst og menighed i selvstyret.
Det ser man ved de såkaldte sognema
gasiner, der vies et særligt afsnit i bo
gen. Oprettelsen af kornmagasiner var
blevet påbudt i 1750 og 1757, men først
efter svære misvækstår i begyndelsen af
1770’erne og 1780’erne kom der for al
vor gang i sagen. Oprindelig indført
som en foranstaltning mod nødår fik
sognemagasinerne snart en delvis an
den funktion. De kom nemlig til at vir
ke som en slags banker, der udlånte
korn mod rente, og hvis overskud blev
brugt på fattigforsorg, skoleundervis
ning og andre kommunale opgaver.
En egentlig interessekonflikt mellem
bønder og præst ses på undervisnings
området, efter at et cirkulære i 1768 hav
de opfordret domkapitler og præster til
at få indrettet skoler på landet. Der var
et betydeligt præsteoverskud, samtidig
med at de ansatte præster fik stadig flere
opgaver på grund af samfundsudviklin
gen og befolkningstilvæksten. I cirkulæ
ret - som gejstligheden på rigsdagen
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havde spillet en betydelig rolle ved ud
formningen af - så præsterne derfor en
mulighed for at få ansat ordinerede læ
rere, der så samtidig kunne aflaste dem
selv i deres embedsforretninger. Det gik
bønderne dog'ikke med til: Hvis præ
sten ønskede en medhjælper, så måtte
han selv ansætte og betale ham.
Lantprästen er en sympatisk bog, og
det skyldes ikke kun, at den fremtræder
i et indbydende layout og er fint illu
streret. Bogen viser, at Carin Berg
ström kan sit håndværk: hun har sans
for de problemstillinger, som det lokale
kildemateriale kan bruges til at belyse,
hun gennemfører sine kildeundersøgel
ser på fornuftig vis, og hun fremlægger
undersøgelsesresultaterne i en præcis
og velformuleret tekst. Lantprästen har
også sine svagheder - som dog vist i
nogen grad hænger sammen med, at
der er tale om et begynderarbejde, og
at forfatteren, der har skrevet sin bog
som doktorand ved Stockholms Uni
versitet, har ligget under for en række
formelle krav og begrænsninger. Den
største svaghed er nok, at Carin Be
rgström tilsyneladende har været i tvivl
om, hvor hun egentlig skulle lægge ho
vedvægten i sin undersøgelse, hvorefter
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hun har forsøgt at komme rundt om så
mange aspekter som muligt, fremfor at
koncentrere sig om en enkelt problem
stilling. Især synes hun ikke grundlæg
gende at have lagt sig fast på, om hun
ville foretage en forvaltningshistorisk
undersøgelse af præsternes funktioner,
med sognestævnet i fokus, eller en so
cial- og kulturhistorisk undersøgelse af
præsterne selv, til dels ud fra en civilise
ringssynsvinkel. Den sidstnævnte til
gangsvinkel til præsten på landet i det
18. århundrede (som danske læsere
kender fra Georg Hansens bog, der
kunne have været til betydelig nytte og
inspiration for forfatteren) introduce
res i indledningen, men dukker ellers
først op i sidste kapitels modstilling af
to præster fra henholdsvis begyndelsen
og slutningen af århundredet. Kapitlet
er øjensynligt tænkt som en slags kon
klusion, men vidner snarest om, hvor
svært det har været for Carin Berg
ström at samle alle trådene til slut. Bo
gen indeholder gode opsummeringer
undervejs, men man savner både nogle
afsluttende overvejelser over lokalun
dersøgelsens repræsentativitet og en
egentlig sammenfattende konklusion.
Per Ingesman

