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De dansk-vestindiske øer og
junigrundloven1
Af Poul Erik Olsen
Da junigrundloven blev vedtaget i 1849, opstod spørgsmålet, om
den også havde gyldighed på de dansk-vestindiske øer. Det var ik
ke noget stort spørgsmål, til gengæld forbavsende indviklet. Arki
var, cand.mag. Poul Erik Olsen gør her rede for problemet, som
først fandt sin løsning med vedtagelsen af kolonialloven i 1863.

Et af de store spørgsmål i forbindelse med 1849-grundloven var, hvilke
dele af det danske monarki, den skulle gælde for. Skulle lovgivningsmag
ten fortsat være den samme for alle monarkiets dele, eller skulle den deles
mellem forskellige institutioner for de forskellige dele af det danske mo
narki?
En lille del af spørgsmålet drejede sig om en ligeså lille del af monar
kiet, nemlig de dansk-vestindiske øer. Under enevælden havde de ikke gi
vet anledning til dybere statsretlige overvejelser; J. E. Larsen nøjes såle
des i sine »Statsretslige Foredrag og Afhandlinger før 1848« med at oply
se, at »de danske Besiddelser i Grønland, Vestindien, Ostindien og Africa
have ingen særegen Forfatning, men regjeres som Colonier ligefrem efter
Moderlandets Grundlov, og den i Danmark indførte stændiske Institution
er ikke udstrakt til disse Bilande.« Lovgivningsmagten måtte altså for de
vestindiske kolonier være den samme som for alle rigets øvrige dele, nem
lig kongen.
De tre små vestindiske øer St. Croix, St. Thomas og St. Jan blev i 1755
overtaget af kronen fra det Vestindiske-guineiske Kompagni. Det blev
ved en forordning af 31. marts 1755 fastslået, at dansk lov og ret skulle
være gældende der, dvs. Christian V’s Danske Lov og forordningerne ind
til 1755, for så vidt de ikke var i strid med de særlige lokale bestemmelser.
For de forordninger, der udkom efter 1755, gik man ud fra, at de for at
have gyldighed på de dansk-vestindiske øer skulle være tinglæst der.
Den lokale lovgivning bestod i såkaldte guvernementsplakater, udstedt
1. Artiklen bygger til dels på mit speciale (KU) fra 1980 »Dansk-vestindisk Koloniadmini
stration ca. 1800-1865«.
2. J. E. Larsen: Statsretlige Foredrag og Afhandlinger før 1848,1, Kbh. 1857, s. 142.
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af generalguvernøren. Den lovgivningsmyndighed, generalguvernøren var
i besiddelse af indtil 1848, havde hjemmel i instruksen af 1773, da den lo
kale vestindiske administration blev reorganiseret efter Struensee-perioden. Også den udøvende magt var koncentreret hos generalguvernøren.
Ministerialsystemets indførelse i marts 1848 havde i første omgang ikke
den store indflydelse på de dansk-vestindiske øer, heller ikke det slesvig
ske oprør. Men revolutionsåret 1848 var ikke begivenhedsløst for de
vestindiske kolonier: I juni gjorde negerslaverne på St. Croix oprør, og
generalguvernør Peter von Scholten så ikke anden udvej end at erklære
øernes slavebefolkning for fri. Indbyggerne i de vestindiske øer var plud
selig alle - i hvert fald på det formelle plan - lige for loven. Peter von
Scholten nedlagde få dage efter emancipationen sit embede af helbreds
grunde, og administrationen af øerne befandt sig i en kort periode i kaos. I
august 1848 besluttedes det at sende en ny generalguvernør ud for at ryd
de op i forholdene. Til dette arbejde valgte handelsministeren, som titlen
på chefen for Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet havde været i
nogle måneder siden martsdagene, den tidligere guvernør over de dansk
ostindiske besiddelser, Peder Hansen. Han fik tillagt en række ekstraordi
nære beføjelser, bl.a. kunne han udstede foreløbige love på forventet se
nere approbation hjemmefra.
Indførelsen af den fri forfatning i Danmark medførte imidlertid et be
hov for nærmere at definere forholdet mellem lovgivningsmagten i det
egentlige kongerige og de øvrige dele af det gamle monarki. For Islands
og Færøernes vedkommende var det grundlovsgivernes tanke, at grundlo
ven de to steder skulle være gældende i fuld udstrækning. Både Island og
Færøerne havde været repræsenteret på de rådgivende stænderforsamlin
ger og senere på den grundlovgivende rigsforsamling3. Dette gjaldt imid
lertid hverken Grønland eller de dansk-vestindiske øer. Det »Danmarks
Rige«, som grundloven skulle gælde for, betød ifølge flertallet af de 17
rigsdagsmænd, der afgav betænkning i grundlovssagen: Det egentlige kon
gerige, hertugdømmet Slesvig, Island og Færøerne. Minoriteten ville hel
ler ikke inddrage Grønland og de vestindiske øer under begrebet »Dan
marks Rige«, men foreslog, at »besiddelsernes« forhold til moderlandet
og dettes lovgivningsmagt blev ordnet gennem særlige koloniallove4.
Spørgsmålet om de dansk-vestindiske øers eventuelle repræsentation på
den kommende rigsdag var imidlertid blevet rejst allerede i den grundlov3. Niels Petersen: Den danske regerings islandske politik 1848-52 (Nordiske Arkivstudier.
Festskrift til Harald Jørgensen, Kbh. 1977, s. 361).
4. Beretning om Forhandlingerne paa Rigsdagen, II, 1849, sp. 1479-80.
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givende rigsforsamling. Nationalbankdirektør H. P. Hansen gik således i
december 1848 i et spørgsmål til finansminister Sponneck, under hvis
ressort de vestindiske kolonier nu hørte, ud fra, at de vestindiske øer
skulle have en rigsdagsrepræsentation, der svarede til størrelsen af deres
befolkning5. Sponneck kom ikke på rigsforsamlingen med nogen tilken
degivelse af, hvorledes han tænkte sig de vestindiske øers forfatnings
mæssige forhold ordnet. Det fremgår imidlertid af den skrivelse, hvor
med han i december 1848 sendte spørgsmålet om gennemførelsen af de
vestindiske øers kommende rigsdagsrepræsentation videre til den funge
rende generalguvernør, Peder Hansen, at hans synspunkt var, at grund
loven også skulle være gældende i kolonierne6.
Generalguvernøren svarede den 30. marts 1849, at han ikke kunne an
befale, at de vestindiske øer blev repræsenteret på Rigsdagen. Begrun
delsen var, at koloniernes befolkning var alt for uhomogen, både hvad
angik nationaliteter og klasser. Finansministeren var dog ikke tilfreds
med dette noget korte svar, og i august 1849 uddybede Peder Hansen si
ne synspunkter.
Han henviste til, at ingen af de engelske kolonier var repræsenteret i
det engelske parlament; når man fra de engelske kolonier ønskede et
spørgsmål taget op i moderlandets parlament, henvendte man sig enten
til et enkelt parlamentsmedlem i den enkelte sag eller - hvad generalgu
vernøren anså for en mere effektiv fremgangsmåde - lønnede et parla
mentsmedlem som fast agent. Peder Hansen erkendte, at der i de danske
kolonier var en vis politisk interesse, specielt med hensyn til handelslov
givningen og med hensyn til fastsættelsen af koloniernes bidrag til stats
kassen. Denne interesse havde dog ikke givet sig udslag i noget ønske
om repræsentation på den danske rigsdag. I kolonierne ventede man sine
ønsker opfyldt ved regeringens retfærdighed og ikke gennem borgerråd
eller andre repræsentative institutioner. Et par koloniale medlemmer vil
le ikke kunne opnå nogen indflydelse i en stor rigsforsamling, og valgene
af rigsdagsmedlemmer i kolonierne ville kun føre udgifter, men ingen
nytte med sig. Et ekskempel på dette havde man fra den franske vestind
iske ø Guadeloupe, hvor valgene af repræsentanter til Nationalforsamlin
gen i Paris havde været forbundne med alvorlige uroligheder. En lignen
de situation kunne Peder Hansen let forestille sig ville opstå på de dan
ske øer.
En anden vanskelighed bestod i at finde en passende valgmåde. Den
5. Beretning om Forhandlingerne paa Rigsdagen 1848, sp. 454 f.
6. Koloniernes Centralbestyrelse. Vestindisk kopibog 29. december 1848.
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danske valglov ville næppe kunne anvendes, da det ville give de tidligere
negerslaver politiske rettigheder i en grad, som Peder Hansen anså for
helt uforsvarlig. Men en valglov, der tog de efter generalguvernørens me
ning nødvendige hensyn til koloniernes særlige befolkningsforhold, ville
være i strid med grundlovens § 35. Endelig, hvis kolonierne blev repræsen
teret på Rigsdagen, så Peder Hansen deres inkorporation som en provins
af Danmark som en uundgåelig følge, og dette, mente han, ville være til
skade både for kolonierne og moderlandet.
Sponneck nøjedes dog ikke med at høre den fungerende generalguver
nørs mening. I sommeren 1849 opholdt indehaveren af det højeste juridi
ske embede på de dansk-vestindiske øer, den Vestindiske Landsoverrets
justitiarius Kunzen sig i København. Han mente ligesom generalguvernø
ren, at der næppe kunne være tale om at lade øerne repræsentere på Rigs
dagen. Dette ville kræve en særlig vestindisk valglov, men man måtte for
udse, at de danske rigsdagsmænd ikke ville være sindede at give adgang til
medlemmer, hvis valg byggede på principper forskellige fra den danske
valglov. Også chefen for Koloniernes Centralbestyrelse, Gottfried Garlieb, frarådede samtidig øernes repræsentation på Rigsdagen. Blandt de
vanskeligheder, denne påpegede, var at de vestindiske medlemmer ikke
ville være i stand til at tage del i Rigsdagens ekstraordinære møder.
Sponneck bøjede sig for denne enige front mod de vestindiske øers re
præsentation på den danske rigsdag. I alle tilfælde burde en sådan først
gennemføres, når koloniernes befolkning var blevet mere homogen. Imid
lertid havde han ikke skiftet mening i spørgsmålet om grundlovens gyldig
hed på øerne i øvrigt.
Også justitiarius Kunzen anså det som en selvfølge, at grundloven skul
le kundgøres i kolonierne. Dog fandt han, at enkelte af grundlovens para
graffer kunne give anledning til betænkelighed, således bestemmelserne
om mundtlighed i retsplejen og om nævningers indførelse i misgerningssa
ger. Også med hensyn til den lokale vestindiske lovgivning kunne der op
stå problemer. Efter emancipationen af slaverne var der udstedt en række
arbejdsanordninger, og disse ville næppe kunne opretholdes, hvis grund
loven blev gjort gældende. Advarende holdt Kunzen eksemplet fra de en
gelske vestindiske øer frem; den engelske forfatning havde lagt mange
hindringer i vejen for udviklingen af arbejdsforholdene på de engelske øer
efter emancipationen der, da de lokale bestemmelser, »hvor gavnlige for
Productionen og forenelige med Arbeidsklassens velforstaaede Interesse
de end maatte være, ikke stode i Samklang med den Friehed, der constitutionsmæssig tilkom Individerne som engelske Borgere.« Og selv om den
danske grundlovs paragraffer 88 og 89 til en vis grad kunne hjemle en be-
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grænsning i den almindelige ret til rådighed over egen arbejdskraft, kunne
man alligevel forudse problemer med arbejdsanordningerne.
Kolonialdirektør Garlieb havde udover hvad angik øernes repræsenta
tion på rigsdagen en række yderligere indvendinger mod grundlovens
kundgørelse der. Ikraftsættelse af grundlovens §§ 30 og 51 - om kongens
ret til i påtrængende tilfælde at give foreløbige love og om skatters pålæggelse og ophævelse ved lov - ville let skade den fremtidige udvikling af
kolonierne; muligvis fandt Garlieb, at generalguvernørens handlefrihed
ville blive for indskrænket ved disse bestemmelser. § 76 - løfteparagraffen
om retsplejens adskillelse fra forvaltningen - ville være langt mere kostbar
at gennemføre i Dansk Vestindien end i rigets europæiske dele, og § 79 nævningers indførelse - anså Garlieb som uforenelig med vestindiske for
hold. Men størst betænkelighed fandt Garlieb ved grundlovens § 91 om
trykkefriheden. En befolkning, der for de 4/s’s vedkommende bestod af
nyligt frigivne slaver, var langtfra moden til en sådan frihed. Desuden var
hverken forordningen af 27. september 1799 eller af 24. marts 1848 publi
cerede i Vestindien, og det var et spørgsmål, om de i det hele taget var
anvendelige der. Indførte man nu trykkefrihed i Vestindien, ville domsto
lene savne enhver vejledning, medmindre også forordningen af 24. marts
1848 kunne sættes i kraft samtidig med grundloven7.
Men alle indvendinger tiltrods ville Sponneck stadig se grundloven
kundgjort som gældende lov på St. Croix, St. Thomas og St. Jan. Den 27.
juni 1849 forelagde han Statsrådet udkast til et kgl. åbent brev til kolo
niernes indvånere, hvori grundloven med undtagelse af bestemmelserne
om rigsdagsrepræsentationen var forudsat gældende på øerne. Sponnecks
koncept blev ikke godkendt. Marineminister Zahrtmann måtte »efter sit
Kjendskab til Colonierne paa det Bestemteste fraraade«, at grundloven
blev umiddelbart gældende der; det var heller ikke almindeligt, at kolo
nier automatisk blev omfattet af moderlandets forfatning. Indenrigsmini
ster P. G. Bang faldt over de tidligere berørte uoverensstemmelser mel
lem grundloven og de lokale arbejdsregulativer; grundlovens gyldighed på
øerne måtte afgøres af domstolene der, mente han.
Den vægtigste opposition kom fra justitsminister C. E. Bardenfleth.
Repræsentation på Rigsdagen måtte være en ufravigelig forudsætning for
grundlovens kundgørelse, mente han, da grundlovens hovedindhold var,
at kongen ophørte at være enevældig: Før øernes forhold i henseende til
7. Det var påtænkt at sætte disse to anordninger i kraft i Vestindien samtidig med grundlo
ven; koncept til generalguvernør P. Hansen 2.7. 1849 i Gtk.: »Foranstaltninger i anled
ning af emancipationen...«
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folkerepræsentationen var ordnede, kunne grundloven ikke få gyldighed
der. At grundloven overhovedet ikke vedkom kolonierne, fremgik også
af, at de ikke havde været repræsenteret på den grundlovgivende rigsfor
samling, mente justitsministeren; de vestindiske øer var som kolonier slet
ikke omfattet af begrebet »Danmarks Rige«. Visse af grundlovens para
graffer kunne muligvis sættes i kraft gennem organiske love, men før no
get sådant skete, måtte man fra Vestindien have nærmere erklæringer om
eventuelt nødvendige modifikationer8.
Statsrådets flertal tilsluttede sig justitsministerens opfattelse. Sponneck
forlangtedogtilførtprotokollen,athanansågrundlovenforeoipsogældendei
Vestindien såvelsom i Danmark9.« I første omgang måtte Sponneck imidler
tid rette i sit koncept, således at generalguvernøren fik sendt grundloven til
efterretning i stedet for til kundgørelse. Samtidig bad Sponneck generalgu
vernøren overveje, om man ikke kunne lade øerne repræsentere på Rigsda
gen med et par landstingsmedlemmer valgt af kommunalrådene der10.
Hvis Peder Hansen heraf tog anledning til atter at overveje spørgsmålet
om de vestindiske koloniers repræsentation på rigsdagen, meddelte han
ikke sine overvejelser til Sponneck. Imidlertid fulgte han den almindelige
praksis ved efterretning om danske love, der eventuelt skulle gøres gæl
dende for kolonierne og sendte grundloven til Den vestindiske Landsoverret til betænkning11. Ifølge en kongelig resolution fra 1821 var det sådan,
at danske forordninger før deres eventuelle kundgørelse på de vestindiske
øer blev tilstillet guvernøren og landsoverretten der til betænkning. Kun
ne de respektive forordninger uden ændringer sættes i kraft på øerne, ske
te dette umiddelbart, men hvis der efter de stedlige autoriteters mening
skulle ændres i teksten, skulle der en kongelig resolution til12.
Med hensyn til grundloven viste det sig, at der ikke blandt landsoverrettens 3 dommere herskede fuld enighed om dens gyldighed for de vestindi
ske øer. Især i spørgsmålet om koloniernes stilling i forhold til den lovgi
vende magt var meningerne delte. De to assessorer, J. Fæster og L. Ro
the, fandt, at grundloven måtte være gældende for kolonierne i hele sin
udstrækning, da der ikke i selve loven var taget noget forbehold med hen
syn til Vestindien13.
Statsrådets Forhandlinger II, s. 178.
Statsrådets Forhandlinger, II, s. 179 f.
Koloniernes Centralbestyrelse. Vestindisk kopibog 2. juli 1849
Vestindiske lokalarkiver. Generalguvernørens kopibog 3. juli 1850.
Poul Erik Olsen: »Danske Lov på de vestindiske øer« i D. Tamm (red.): Danske og
Norske Lov i 300 år, Kbh. 1983, s.
13. Landsoverrettens betænkning findes i Gtk.: »Samlinger vedk. Vestindien af de af guver-

8.
9.
10.
11.
12.
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Rigsdagen og kolonierne
Hvad var Sponnecks anledning til så kraftigt at insistere på grundlovens
kundgørelse i Vestindien? Finansministerens iver for at få grundloven sat i
kraft på de vestindiske øer skal nok ikke ses som et udtryk for, at han del
te opfattelsen i Den vestindiske Landsoverret med hensyn til de politiske
rettigheder, koloniernes indbyggere måtte være i besiddelse af. Hans øn
ske var mere begrænset: at skabe klarhed over øernes forhold til moder
landets regering og rigsdag og over regeringens forhold til rigsdagen i
vestindiske anliggender. Var grundloven blevet kundgjort på øerne, ville
al tvivl om ministerens embedsansvar i vestindiske anliggender være bort
faldet, og dermed også den vestindiske generalguvernørs selvstændige be
føjelser i lovgivningsmæssig henseende. Sponneck fandt ikke i grundloven
»nogen direkte indskrænkning af den lokale regeringsmyndighed på de
vestindiske øer«, men anså det dog for givet, at den ansvarlige minister
måtte få »en indirekte indflydelse på den koloniale overbestyrelses for
hold til moderlandets regering14«. Det fulgte deraf, at den lokale lovgiv
ning på øerne måtte antages at blive udøvet under ansvar for den minister,
der havde kolonierne under sit ressort. Den fungerende generalguvernør
var derfor blevet instrueret om kun at benytte sin lovgivningsmyndighed i
særdeles påtrængende tilfælde. I almindelighed skulle lokale bestemmel
ser før kundgørelse på øerne forelægges ministeren15.

Kolonialloven forberedes
Grundloven gav altså, uanset den manglende kundgørelse på øerne, fuld
ansvarlighed for ministeren i koloniale anliggender.
Tilbage stod spørgsmålet om rigsdagens forhold til den koloniale lovgiv
ning. Ville lovgivning for kolonierne i alle tilfælde kræve rigsdagens med
virkning, i det mindste ved en godkendelse af de bestemmelser, der var
udstedt der, eller kunne ministeren på eget ansvar udstede anordninger
for kolonierne? Sponneck hævdede på statsrådsmødet 31. januar 1850 den
opfattelse, at kun de love, der kunne have indflydelse på forholdene i
Danmark, skulle forelægges Rigsdagen. Den kgl. kundgørelse af 23. sep-

nør P. Hansens bo afgivne sager I«; Vestindiske lokalarkiver. Guvernørens arkiv, Referatprot. A, 143/1851.
14. Gtk. »Foranstaltninger i anledning af emancipationen...«
15. Koloniernes Centralbestyrelse. Vestindisk kopibog 2. juli 1849.
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tember 1848 om negrenes emancipation skulle således ikke forelægges,
dels fordi den vedrørte et lokalt vestindisk anliggende, men også fordi den
var givet før grundloven og desuden ikke kunne betragtes som en proviso
risk anordning. Derimod skulle forordningen af 1. juli 1849 om handel og
skibsfart på St. Croix klart forelægges Rigsdagen16. Justitsminister Bardenfleth måtte medgive Sponneck, at selv om den »anførte Regel vistnok
maatte betragtes som den theoretisk rigtige, saa var den dog forbunden
med mange Vanskeligheder ved dens Anvendelse i concrete Tilfælde17«. I
øvrigt var statsrådet enig i Sponnecks opfattelse.
At det sponneckske princip kunne give anledning til tvivl, viste sig i
1851 i forbindelse med udfærdigelsen af en politianordning for de vestindi
ske øer, der skulle afløse Peder Hansens provisoriske politianordning af 4.
januar 1849. Generalprokurøren udtalte her, at da politianordningen også
kunne få anvendelse på danske under midlertidigt ophold på øerne, skulle
den forelægges Rigsdagen18; men justitsministeren mente, at da det gjaldt
alle kolonianordninger, kunne man ikke tage hensyn dertil. Til gengæld
fandt justitsministeren, at den vestindiske politianordning på en række
væsentlige punkter afveg så stærkt fra dansk ret, at han ikke kunne tage
ansvaret for dens udsendelse. Sponneck havde ikke samme betænkelighe
der, og det blev derfor Finansministeriet, der nedlagde forestilling om po
litianordningen den 6. januar 185219. Finansministeren kom herved også
nærmere den koncentration af alle sager vedrørende kolonierne i Finans
ministeriet, der i lange tider havde været ønsket af kolonialdirektoratets
forgænger, Generaltoldkammeret.20
Den første vestindiske lov, der blev forelagt Rigsdagen, blev således
den foreløbige lov - udstedt i henhold til grundlovens § 30 - angående
handel og skibsfart på St. Croix af 1. juli 184921. Under forhandlingerne
blev det adskillige gange udtalt, at Rigsdagen savnede den fornødne sag
kundskab til at udtale sig om vestindiske forhold med blot nogenlunde sik
kerhed. De muligheder, Rigsdagen havde for at skaffe sig oplysning om,
hvorledes koloniernes befolkning stillede sig til de love, der blev givet for
dem, var også for ringe22.

Poul Erik Olsen: Toldvæsenet på de dansk-vestindiske øer, Kbh. 1988, s. 135.
Statsrådets Forhandlinger, bd. II, s. 380-81.
Koloniernes Centralbestyrelse. Vestindisk journal 240/1850.
Indiske forestillinger og resolutioner nr. 1,1852.
Poul Erik Olsen: Dansk-vestindisk koloniadministration (spécialeafhandling i historie
KU 1980) s. 45.
21. Poul Erik Olsen: Toldvæsenet i Dansk Vestindien, Kbh. 1988, s. 135 ff.
22. Rigsdagstidende. Landstinget, 1. session 1851, sp. 1327, 1359, 1371-72.
16.
17.
18.
19.
20.
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Muligheden af at oprette et lokalt lovgivende råd i Vestindien havde
været berørt af Peder Hansen allerede i 184923, men dengang havde Spon
neck stadig øernes repræsentation på Rigsdagen som mål. Dette havde
han opgivet, da loven om handel og skibsfart på St. Croix var under for
handling på Rigsdagen. Finansministeren nærede imidlertid ikke tiltro til,
at Peder Hansen ville være i stand til at udarbejde et tilfredsstillende for
slag til oprettelse af en lokal repræsentativ forsamling. Det var derfor ikke
uvelkomment, da Peder Hansen som følge af indskrænkningen i general
guvernørens lovgivningsmæssige beføjelser ikke mente at kunne udføre sit
hverv og derfor udbad sig en ny instruks eller sin afsked. Sponneck slog
straks til24, og efter en del søgen25 blev guvernørposten overdraget kom
mitteret i Kolonialkontoret H. D. F. Feddersen, der straks blev instrueret
om at udarbejde udkast til »en Grundreglerne for øernes Bestyrelse i
Fremtiden omfattende Coloniallov«, der kunne forelægges Rigsdagen i ef
teråret 185126.
Arbejdet blev til en begyndelse noget forsinket, da Sponneck i foråret
var på en diplomatisk mission til Wien, men i slutningen af marts havde
Feddersen det første udkast færdigt. Feddersen indledte med at fastslå, at
lovgivningsmagten for koloniernes vedkommende måtte bero hos kongen
og Rigsdagen i forening; de vestindiske kolonier kunne ikke indtage en
særstilling i forfatningsmæssig henseende.
Det lod sig imidlertid ikke gøre at lade kolonierne repræsentere på
Rigsdagen, og Rigsdagen kunne heller ikke befatte sig med en detaljeret
lokallovgivning for øerne, men det var samtidig et mål for lovgivnings
magten at lade øernes befolkning få så stor indflydelse på lovgivningen for
kolonierne som muligt. Målet kunne opfyldes ved at oprette en lokal fol
kevalgt forsamling på de vestindiske øer, »en mindre Provindsialstænderforsamling eller et mere udviklet Amtsraad27«. Mellem denne institution
og kongen/Rigsdagen skulle lovgivningsmagten fordeles efter følgende
retningslinier:
For alle anliggender vedrørende øernes forfatningsforhold, domstole
nes virkekreds, indfødsret, handel og skibsfart og i øvrigt alle sager, der
vedkom såvel moderland som kolonier, skulle den ligge hos kongen og
rigsdagen i forening. Spørgsmål angående danske loves udvidelse til øer23.
24.
25.
26.
27.

Koloniernes Centralbestyrelse. Vestindisk journal 1008/1849.
Statsrådets Forhandlinger III, s. 80.
Koloniernes Centralbestyrelse.
Indiske forestillinger og resolutioner nr. 1, 1851.
Koloniernes Centralbestyrelse. Gruppesager til Vestindisk journal: Forfatning I. (pk.
601).

10

Poul Olsen

ne, indre forhold såsom kirke- og skolevæsen, fattigforsørgelsen, arbejdsog tyendeforhold samt politivæsen kunne afgøres ved kgl. anordning, når
den vestindiske forsamling var hørt. Besluttende myndighed skulle for
samlingen have i kommunale anliggender - vejvæsen, sundheds-, brandog næringsvæsen m.v. Endelig skulle den lokale forsamling kunne afgøre
de kommunale regnskaber.
Forsamlingen fik derudover petitionsret, hvis den ønskede »nogen For
andring i Øernes Love eller Indretninger eller... at føre nogen Besværing
over den Maade, hvorpaa Love eller Indretninger bestyres«. Guvernørens
lovgivningsmagt skulle begrænses til de »særdeles paatrængende Omstæn
digheder«, jvf. den danske grundlovs § 3028.
Da Sponneck fik dette udkast forelagt den 29. marts 1851, havde han
straks et forslag til formuleringen af lovens første §§: »§ 1. Grundloven
bekjendtgøres ikke i og sættes ikke i umiddelbar Kraft i de vestindiske Be
siddelser. Middelbar anvendelse finder sted gjennem særlige Love. § 2.
Disse Besiddelser vælge ikke til den danske Rigsdag«. Sponnecks udkast
fulgte i øvrigt ret nøje de principper, Feddersen havde angivet29.
Men for at samle større autoritet bag lovforslaget fik Sponneck den juri
diske professor og folketingsmand. A. F. Krieger til at gennemgå lovudka
stet sammen med Feddersen. I april 1851 havde Krieger og Feddersen to
tre møder om udkastet, der forelå i sin endelige udgave den 22. april 1851.
Krieger havde pillet alle henvisninger til den danske grundlov ud af udka
stet; også den kompetence i lovgivningsanliggende, Sponneck og Fedder
sen havde tiltænkt kolonialrådet, var blevet reduceret. Kolonialrådet skul
le ikke kunne træffe beslutning om danske loves udvidelse til øerne, og da
slet ikke vedtage ændringer i den danske lovgivning; kolonialrådet måtte
stedse opfattes som underordnet i forhold til moderlandets lovgivnings
magt. Også kolonialrådets petitionsret var Krieger betænkelig ved. Efter
Kriegers første møde med Feddersen havde den sidste udarbejdet to alter
native udkast til lovens første otte paragraffer, som omhandlede lovgiv
ningsmagten for kolonierne. Forskellen mellem dem bestod i den grad af
indflydelse, der var tillagt kolonialrådet. Da Kriger havde haft de to ud
kast til gennemsyn, lagde han til grund for det videre arbejde det, der gav
kolonialrådet de mindste beføjelser. Ifølge dette skulle kolonialrådets be
sluttende myndighed begrænses til kommunalregnskabernes afgørelse
samt til lovbestemmelser angående kommunal væsen, herunder vej-,
brand- og næringsvæsen. Kolonialrådets beslutninger var dog undergivet
28. sst.
29. Koloniernes Centralbestyrelse. Vestindisk journal 428/1851.

De dansk-vestindiske øer og junigrundloven

11

guvernørens samtykke, og rådets beslutninger kunne ophæves af kongen.
Rådgivende medvirken skulle rådet have i spørgsmål om danske loves ud
videlse til Vestindien. Efter at have indhentet kolonialrådets betænkning
skulle danske love kunne udvides til øerne ved kgl. anordning; når særlige
forhold i kolonierne gjorde ændringer i danske love nødvendige, kunne
lovene ændres ved kgl. anordning - lovenes grundsætninger måtte dog ik
ke forvanskes, hed det. Forandringer i danske love var undergivet Rigsda
gens samtykke, men Rigsdagen ville ikke automatisk få forelagt ændrede
love - de ville kun blive behandlet efter forslag fra medlemmerne. På sam
me måde - ved kgl. anordning - skulle lovbestemmelser vedrørende det
lokale skolevæsen, arbejds- og tyendeforhold, politivæsen, fattigforsørgel
se m.v. udkomme. For alle andre anliggender ville lovgivningsmagten lig
ge hos kongen og Rigsdagen i forening. A. F. Krieger slog dog fast, at selv
om lovgivningsmagten for en række vestindiske anliggender efter dette
forslag ville blive udøvet på en anden måde end den almindelige, ville det
ikke afskære konge og Rigsdag fra på sædvanlig måde at give love for
vestindiske anliggender. Lovgivningsmagten i de vestindiske sager måtte
nemlig anses for at være udledt af den almindelige lovgivningsmagt30.
Den ny institution, kolonialrådet, skulle ifølge udkastet bestå af 16 fol
kevalgte medlemmer, 8 for St. Croix, 6 for ST. Thomas og 2 for St. Jan.
Krieger mente her, med en henvisning til den australske styrelseslov af
1850, at man måtte holde muligheden for kongevalgte medlemmer åben kongevalgte medlemmer kunne udgøre en slags ækvivalent til tokammer
systemet.
Den 10. maj 1851 gik Sponneck så i statsrådet med lovudkastet og kon
ceptet til det kgl. åbne brev, der skulle følge udkastet til Vestindien. Kun
marineminister C. van Dockum - med en fortid som adjudant for general
guvernør Peter von Scholten - havde indvendinger mod udkastet. Efter
hans mening kunne kolonialrådets initiativ i lovgivningssager ikke »Andet
end have en nedbrydende Indflydelse paa den Magt, Gouverneuren bør
have; Gouverneuren vilde jævnlig see sig i den Nødvendighed at maatte
optræde imod Forslag af Colonialraadet, derved vilde komme Rivninger
og Spændinger mellem Raadet og ham, og hans Stilling vilde blive meget
vanskelig og precær, og det vilde føre til, at man til stor Byrde for Moder
landet blev nødt til at holde en betydelig Troppestyrke i Colonierne31«.
Blandt de øvrige ministre fandt Dockums indvendinger kun øre hos krigs30. Koloniernes Centralbestyrelse. Gruppesager til Vestindisk journal. Forfatning I (429 VJ
1851).
31. Statsrådets Forhandlinger III, s. 278.
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minister C. F. Hansen; for statsrådets øvrige medlemmer føltes spørgs
målet ikke »som værende af nogen særdeeles stor Betydning«, i hvert fald
ikke stor nok til at fravige det med så stor møje udarbejdede forslag32.

Notabelforsamlingen i Vestindien
Sponneck kunne så gå videre med sit lovforslag. Det var besluttet, at ud
kastet nu skulle forelægges en notabelforsamling i Vestindien, bestående
af 10 medlemmer, hvoraf de 8 var valgt af borgerrådene på øerne og de 2
af guvernøren. Guvernør Feddersen havde som sine medlemmer valgt ju
stitiarius Kunzen og toldintendant C. F. Ohsten, begge mænd med en so
lid embedserfaring inden for såvel den centrale som den lokale koloniad
ministration. Begrundelsen var, at borgerrådene på St. Croix og St. Tho
mas bevidst syntes at have undgået embedsstanden i sine valg. Den kulør
te del af befolkningen var repræsenteret ved to medlemmer fra St. Tho
mas, mens de lavere klasser ifølge guvernøren måtte anses for repræsente
ret ved en prokurator Bahneberg, der specielt havde gjort sig bemærket
ved sin stadige opposition mod guvernør P. Hansen. I den komité, for
samlingen nedsatte for at afgive betænkning over udkastet, var kun em
bedsstanden og de lavere klasser repræsenteret: Den bestod af Kunzen og
Ohsten samt prokurator Bahneberg.
Med hensyn til udkastet herskede der blandt notablerne almindelig
enighed om, at fordelingen mellem rådgivende og besluttende medvirken
i lovgivningssager var en upraktisk sag. Enten måtte kolonialrådet have
lovgivningmagt, eller også skulle det kun være rådgivende. Forsamlingen
anbefalede det sidste alternativ. Man tvivlede nemlig på, at det fremtidige
kolonialråd ville kunne magte et egentligt lovgivningsarbejde; til gengæld
ville forsamlingen meget gerne have lejlighed til at afgive betænkning over
øernes finanslov. Her sluttede enigheden imidlertid. Junigrundloven duk
kede nu op igen. Prokurator Bahneberg stilede, støttet af 4 andre med
lemmer, et forslag gående ud på, at »Danmarks Riges Grundlov skal være
gældende i Colonierne, dog saaledes, at det bliver at bestemme ved sepa
rat Lov, om Repræsentation paa Rigsdagen skal finde Sted33«. Bahneberg
og hans tilhængere fandt, at det udkast, de var sat til at behandle, ikke
opfyldte de krav, man måtte stille til en lov, der skulle regulere kolo
niernes forhold til moderlandets forfatning.
32. sst., s. 279.
33. Notablernes betænkning er trykt i RD, Anh. A, 1851.
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Guvernør Feddersen, som efter at have gennemført lovudkastets fore
læggelse for notablerne ikke havde store tanker om de koloniale indbyg
geres parlamentariske færdigheder, ville nu ikke længere tilråde, at de
kommende kolonialråd fik besluttende myndighed34. Finansministeriet til
sluttede sig guvernørens synspunkt - der var ingen grund til at give kolo
niernes befolkning en myndighed, den ikke selv var sikker på at kunne
forvalte. Til gengæld bortfaldt nu betænkelighederne ved at give kolonial
rådet lejlighed til at udtale sig om danske love, selv sådanne, hvis udvidel
se til Vestindien ikke var påtænkt af regeringen. Også notablernes ønske
om at få finansloven forelagt til udtalelse ville man nu opfylde.

Debatten i Landstinget
Finansminister Sponneck kunne nu forelægge lovforslaget for rigsdagen.
Den kom først for i Landstinget, og her fandt den mest omfattende be
handling sted. Såvel det endelige udkast som det, notablerne havde udtalt
sig om, blev sammen med den sidste betænkning og ministeriets kommen
tarer omdelt til medlemmerne35.
Det udkast, Rigsdagen skulle tage stilling til, indeholdt femogtyve para
graffer, fordelt på 4 afsnit. Første afsnit, §§ 1-6, omhandlede oprettelsen
af kolonialrådet og dettes funktioner, andet afsnit drejede sig om valgene
til rådet, tredje en række bestemmelser om rådets samlinger, og fjerde af
snit bestod af en enkelt paragraf, der var lånt fra grundloven og omhand
lede lovgivningsmagtens udøvelse under særdeles påtrænende omstændig
heder, belejringstilstand m.v.
Lovforslaget gik til behandling i et udvalg, der omfattede så godt som
alt, hvad Landstinget kunne tænkes at rumme af vestindisk sagkundskab.
Det bestod af Waldemar Oxholm, Flensborg, Wesselly, Dahl, Treschow,
Unsgaard og H. P. Hansen. Oxholm og Flensborg havde et førstehånds
kendskab til vestindiske forhold, Unsgaard havde i sin embedskarriere
været med til at behandle adskillige vestindiske spørgsmål, H. P. Hansen
havde tidligere optrådt som talsmand i vestindiske anliggender, og Tre
schow, der var formand for udvalget, og hovedforfatter til dets betænk
ning, havde som sagfører også vestindiske forbindelser36. Wesselly og
34. Koloniernes Centralbestyrelse. Vestindisk journal.
35. RD. Landstinget 1851, sp. 391.
36. Bl.a. som sagfører for planterfamilien MacEvoy, for familien Oxholm og for den tidlige
re generalguvernør von Scholten. Kjeld Winding: Treschow, Oslo 1951, ss. 45, 49-50,
163-64.
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Dahl kunne næppe påberåbe sig blot andenhåndskendskab til kolonierne,
men Wesselly deltog kun i enkelte af udvalgets møder og Dahl slet ikke.
Lovforslaget fik ikke nogen blid behandling i udvalget. I betænkningen,
der er dateret den 14. januar 1851, anbefaledes det direkte til forkastelse,
men dog først efter 2. behandling. Treschow mente, at tinget skulle have
lejlighed til at behandle det i enkeltheder. Udvalgets skarpe kritik vakte
nogen overraskelse såvel i Landstinget som hos Sponneck. For at sætte
yderligere autoritet bag kritikken meddelte Treschow da, at udvalget hav
de suppleret egen sagkundskab med oplysninger fra mænd, »om hvem
man vidste, at de havde et nøiagtigt Kjendskab til de locale Forhold«. På
trods af adskillige ønsker fra tinget om nøjere oplysninger om hvem det
var, afslog udvalget at identificere deres kilder yderligere. Det var alt ta
get i betragtning et rimeligt hensyn, da det drejede sig om de to forhenvæ
rende generalguvernører Peter von Scholten og Peder Hansen, der begge
havde fået en opfordring til at udtale sig fra Treschow.
Peter von Scholten fattede sig i korthed. Han beklagede, at udkastet i
det hele taget var blevet udarbejdet - efter hans mening burde kun guvernementet befatte sig med den koloniale lovgivning37.
Mere detailleret udtalte Peder Hansen sig. Udvalgets betænkning knyt
ter sig på en række punkter stærkt til de kommentarer, som P. Hansen på
Treschows opfordring gav lovforslaget med på vejen38. P. Hansen var enig
med sin forgænger von Scholten i, at lovgivning for de vestindiske øer
bedst udarbejdedes på stedet, og dette gjaldt ikke udkastet til koloniallo
ven - det var helt og holdent finansministeriets værk.
Allerede lovens titel vidnede om ministeriets ukyndighed: en kolonial
lov var en hvilken som helst lov, der blev givet for en koloni, mente P.
Hansen. Landstingsudvalget gentog dette synspunkt, men henviste også
til notablernes betænkning, hvor det var udtalt af den bahnebergske fløj,
at en koloniallov skulle »paa en saavidt mulig udtømmende Maade fast
sætte Coloniernes Forhold til Moderlandet og sammes Grundlov39.« Dette
mente hverken P. Hansen eller udvalget var tilfældet med det foreliggen
de forslag.
P. Hansen gennemgik i sin skrivelse de franske og engelske kolonifor
fatninger, som Sponneck havde henvist til i sin forelæggelsestale. Den
franske lov af 24. april 1833, som skulle være modellen for forslaget, var
37. Scholten til Treschow 28. november 1851, Vestindiske Lokalarkiver. Generalguvernø
rens arkiv, koncepter til »Københavns kopibog 45.1851.
38. Et koncept til P. Hansen skrivelse til Treschow er bevaret i »Samlinger vedr. Vestindien,
afgivet af guvernør P. Hansens bo«, Generaltoldkammerets arkiv, RA.
39. RD. 1851 Anhang sp. 465.
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åbenbart misforstået af regeringen. Den eneste paragraf, hvor idéen med
den franske lov kunne genkendes, var den udgåede paragraf om guvernø
rens giftermål. Regeringens største misforståelse var, at man med lovfor
slaget ville oprette et lille parlament for samtlige tre danske vestindiske
øer; princippet i den franske lov var særskilte råd for hver enkelt koloni,
altså institutioner på kommunalt plan og ikke et centraliseret politisk ma
skineri. Også principperne i de engelske koloniforfatninger var galt opfat
tet af regeringen. Det var rigtigt, som Sponneck havde fremhævet, at de
danske kolonier burde styres som krokolonier, hvis man fulgte engelsk
opfattelse, da den danske nationalitet var i mindretal på øerne. Men i de
engelske kronkolonier var den lokale regering så godt som absolut og kun
afhængig af ordrer fra Colonial Office i London, og der påtog man sig ikke
at udøve lovgivning for de enkelte kolonier. Den lokale lovgivning blev
varetaget af lokale legislative råd, der udnævntes af kronen, og som be
stod dels af embedsmænd, dels af lokale indbyggere ‘af højere dannelse’.
Skulle det britiske kronkoloniprincip lægges til grund for den danske kolo
niforfatning, kunne man heller ikke nøjes med at oprette et lovgivende
råd for samtlige øer; der krævedes to, et for St. Croix, og et for St. Tho
mas samt St. Jan.
P. Hansen anså det således for en absolut nødvendighed, at der oprette
des to af hinanden uafhængige kolonialråd. Udvalget gjorde dette syns
punkt til sit, ligesom det overtog det meste af P. Hansens argumentation.
Til de principielle overvejelser kom de mere praktiske: P. Hansen udvik
lede profetisk, hvor svært det ville blive at få valgt medlemmer til koloni
alrådet på St. Thomas, hvis møderne skulle holdes på St. Croix. En anden
indvending var, at de eksisterende borgerråd i forvejen lagde beslag på
øernes potentiel med hensyn til egnede personer.
For de, der havde noget kendskab til dansk-vestindiske forhold, kunne
P. Hansens argumenter ikke indeholde noget overraskende. Det var ingen
nyhed, at der ikke var megen forbindelse mellem St. Thomas og St. Jan på
den den ene side og St. Croix på den anden; tilmed var (og til en vis grad
er) det udbredt på St. Thomas at opfatte folk fra St. Croix som en slags
molboer, modsat på St. Croix at anse St. Thomas’ indbyggere som smarte
byfolk, der lever af at snyde ærlige landboere40.
P. Hansen havde med samme argumenter vendt sig imod regeringens
forslag om en forening af øernes landkasser: »Et forslag om at forene Hel
singørs, Langelands og Taasinges Communalkasser til en fælles Landkasse
ville afgive en tilsvarende Pendant«. Mere hensigtmæssigt ville det være at
40. Gordon K. Lewis: The Virgin Islands, Evanston 1972, s. 156.
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slå landkassen sammen med statskassen på hver ø for sig. Herved ville der
kunne bespares adskilligt på koloniernes budget. Også disse synspunkter
blev taget op af udvalget.
På en række andre punkter havde P. Hansen også fundet anledning til
kritik af lovforslaget. Hovedspørgsmålet drejede sig dog om et eller to ko
lonialråd. Det var da også dette punkt, der stærkest blev understreget i
landstingsudvalgets betænkning. Udvalget foreslog i øvrigt en række nye
paragraffer optaget i loven, de fleste af dem afledt af den danske
grundlov.
Sponneck beklagede naturligvis, at udvalget stod så langt fra regerin
gens synspunkter. Han kunne ikke imødekomme udvalgets forslag om at
udvide loven med bestemmelser fra den danske grundlov - sådanne udvi
delser burde man overlade til den ny institution i kolonierne at foreslå.
Sponneck fastholdt ligeledes princippet med kun et råd. Finansministeren
mente, at en oprettelse af to repræsentative forsamlinger for et så lille om
råde som de vestindiske øer kunne skabe præcedens for oprettelse af små
separatinstitutioner, og dette ville i den politiske situation i Danmark i øv
rigt være meget uheldigt.
Foruden de lovgivende repræsentationer i Danmark og hertugdømmer
ne, som man på det tidspunkt endnu ikke kendte tallet på, fandtes der
specielle forsamlinger på Island og Færøerne, og det var Sponnecks me
ning, at man snarere burde forsøge at begrænse antallet af sådanne for
samlinger end det modsatte.
Forhandlingerne i Landstinget blev langvarige og var undertiden tem
melig skarpe i tonen. Udvalgets medlemmer udnyttede P. Hansens oplys
ninger og argumentation fuldt ud - enkelte gange tilmed ved ordrette cita
ter, men altid uden kildeangivelse. Adskillige landstingsmedlemmer kom
derfor til at føle sig i vildrede, når både udvalget og finansministeren i du
ellerne henviste til oplysninger fra kolonierne.
Det viste sig umuligt at få udvalget og regeringen til at nærme sig hinan
dens synspunkter. Seks medlemmer fremsatte da et mæglingsforslag, der
foruden en del grundlovsbestemmelser indsatte en bestemmelse om, at
kolonialrådet eventuelt kunne deles i to. Ændringsforslaget blev med let
telse og stort flertal vedtaget, dog uden udvalgets stemmer, og forslaget
gik derefter til Folketinget. Her gik det ligeledes i udvalg. Formand for
folketingsudvalget blev A. F. Krieger, som jo havde et betydeligt medan
svar for forslagets udformning. Han vandt bifald, da han udtalte, at man
ikke skulle anse loven som en forfatning for kolonierne, men blot som en
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lov om oprettelse af et kolonialråd41. Folketinget pillede så grundlovsbe
stemmelserne ud af forslaget, men lod bestemmelsen om kolonialrådets
eventuelle deling stå42. Loven blev endeligt vedtaget 6. marts og fik stad
fæstelse 26. marts 1852.

De vestindiske øer og fællesforfatningen
Som A. F. Krieger havde observeret, var spørgsmålet om de vestindiske
øers forfatningsmæssige stilling i riget ikke besvaret ved kolonialloven af
1852. Det blev yderligere klart ved grundlovsindskrænkningen og fælles
forfatningen. I § 2 i grundlovsbestemmelsen af 29. august 1855 var kolo
niernes indre anliggender regnet med blandt kongerigets særlige anliggen
der, men i § 4 var det fastslået, at kongerigets særlige indtægter og udgifter
var knyttet til kongerigets særlige anliggender. Herved opstod der proble
mer ved de vestindiske budgetter, da betegnelsen »koloniernes indre an
liggender« ikke var ganske klar. Det var ikke hensigtsmæssigt at dele ko
lonialbudgettet, som indgik i monarkiets fællesbudget, i »særlige« og »fæl
les« anliggender, men regeringen anså det på den anden side for nødven
digt, at den lovgivende magt ikke blev adskilt fra den udgiftsbevilgende,
som det ville ske, når den kongerigske rigsdag skulle lovgive om kolo
niernes indre anliggender, og de øvrige vestindiske anliggender - derun
der hele budgettet - skulle behandles i rigsrådet for det samlede monar
ki43. På den baggrund stillede regeringen forslag i rigsdagen om, at kolo
niernes indre anliggender blev adskilt fra kongerigets særlige og lagt ind
under monarkiets fællesrepræsentation, nemlig rigsrådet. Rigsdagen var
imidlertid ikke villig til at lade sit myndighedsområde yderligere indskræn
ke. I Folketinget, hvor loven blev forelagt, opretholdt man definitionen af
koloniernes indre anliggender som svarende til kongerigets særlige. Følge
lig ville der blive tale om to finanslove for kolonierne, en for de indre an
liggende,r som rigsdagen skulle vedtage, og en for fællesanliggender, som
rigsrådet skulle vedtage. Med hensyn til ministeransvaret skulle det for de
indre anliggender fordeles mellem de danske fagministerier, nemlig ved,
at kolonialdirektøren i disse sager havde referat til vedkommende mini
ster, men de øvrige - fællessagerne - skulle behandles af Ministeriet for
Monarkiets fælles indre anliggender. Folketingets forslag blev på trods af
41. RD. Folketinget 1851, sp. 4512.
42. RD 1852, anh. B, sp. 857-64.
43. Albert Olsen: Studier over den danske Finanslov, Kbh. 1930, s. 173.
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regeringens modstand vedtaget og ifølge praksis derefter forelagt koloni
alrådet til betænkning44.
Kolonialrådet kunne ikke lide det, dels på grund af den i praksis uigen
nemførlige sondring mellem særlige og fælles anliggender, dels på grund af
de administrative konsekvenser. Den smule sagkundskab, der måtte fin
des hos en minister, der havde de koloniale anliggender under sin ressort,
ville ikke vokse ved at blive fordelt på flere, mente kolonialrådet, og ud
talte sig stærkt for bibeholdelsen af den enhed i den centrale koloniadmi
nistration, der var skabt i 1852. Kolonialrådet kom derefter med sit eget
forslag til omsætteisen i praksis af kundgørelsen af 2. oktober 1855: Lov
givningsmagten skulle fortsat ligge hos kongerigets rigsdag og kongen i
forening, men den vestindiske finanslov skulle efter vedtagelse på Rigsda
gen forelægges Rigsrådet. De forfatningsmæssige forhold i øvrigt taget i
betragtning var dette forslag næppe gennemførligt.
Men da regeringen og kolonialrådet - ganske vist med forskellige argu
menter - var enige om at afvise Rigsdagens forslag, blev dette ikke stadfæ
stet. Problemet med finansloven søgtes løst ved, at det vestindiske budget
i sin helhed blev opotaget i monarkiets fællesbudget, mens det ved en sær
lig paragraf blev »approberet« på den kongerigske rigsdag.
Behandlingen af de vestindiske budgetter var nu gjort så langstrakt,
samtidig med at budgetperioden nu var dobbelt så lang, at det allerede af
den grund måtte være klart, at forudsætningerne for kolonialrådsinstituti
onens hensigtsmæssige funktion var væk. Dertil kom, at kolonialrådsinsti
tutionen allerede var skrantende.
Da Sponneck sendte loven til Vestindien, havde han følt sig foranledi
get til at bemærke, at han ville være meget utilbøjelig til at gå ind på en
deling af kolonialrådet - det ville kræve gentagne petitioner fra kolonial
rådet, skulle det ske46. Imidlertid viste det sig hurtigt, at en samlet repræ
sentation for øerne ikke var levedygtig.
Kolonialrådets første samling i 1852 var set fra Finansministeriet forlø
bet ganske tilfredsstilende. Efter rådets første formands - justitiarius Kunzens - opfattelse skyldtes det dog først og fremmest, at spørgsmålet om
kompensation for emancipationen stod på dagsordenen, dernæst at råds
medlemmerne var så ukendte med de parlamentariske former, at det ikke
havde vidt guvernøren større besvær at styre forhandlingerne47. Men efter
44.
45.
46.
47.

Statsrådets Forhandlinger VI, s. 125.
Colonialraadets Forhandlinger 3. session, Anh., s. 64 ff.
Koloniernes Centralbestyrelse. Vestindisk kopibog 12. april 1852.
Koloniernes Centralbestyrelse. Vestindiske Forestillinger og Resolutioner 6.1853, 10.
marts 1853.

De dansk-vestindiske øer og junigrundloven

19

den første samling viste problemerne sig hurtigt. Efter koloniallovens § 23
skulle rådet holde en ordentlig samling på fire uger hvert år, men efter at
have sluttet første samling 30. november 1852 mødtes rådet først 2. juni
1854. Årsagen kunne ganske vist henføres til force majeure - en kolerae
pidemi48.
Værre var det, at de pessimistiske forudsigelser med hensyn til levedyg
tigheden af et råd for samtlige øer begyndte at gå i opfyldelse. Fra 1855
blev rådet ligefrem boykottet af St. Thomasborgerne. Ved suppleringsval
get i 1855 kunne ingen af de valgte fra St. Thomas formås til at modtage
valgene, og da valghandlingen blev gentaget i et par omgange, udeblev
vælgerne49. Dette begivenhedsforløb gentog sig i 1856, bortset fra, at St.
Thomasborgerne nu også vægrede sig ved at modtage kongevalg50. Ved
valget i 1859 mødte på St. Thomas kun en vælger op, og samtlige de seks,
han stemte på, afslog at modtage valget. Valghandlingen havde imidlertid
fundet sted på en jødisk helligdag, og guvernementet lod den derfor gen
tage, men ved denne lejlighed udeblev også den ene, der dog var kommet
til det ordinære valg51.
St. Thomas gik imidlertid ikke glip af så meget. Efter rådssamlingen i
1856 var det guvernementets erklærede hensigt at holde en ekstra samling
samme år. Det måtte opgives på grund af sygdom i guvernementssekretariatet, og denne viste sig så vedholdende, at rådet først kunne samles i
185952.
Heller ikke i kolonialrådssamlingen i 1861 lykkedes det at få St. Thomas
repræsenteret, men i denne samling blev der til St. Thomas’ boykot af rå
det føjet en aktiv kritik af koloniernes lovgivningsforhold fra medlemmer
ne fra St. Croix. Der havde tidligere lydt kritiske røster fra denne ø, men
nu rejste de sig med fornyet styrke.

Kolonialbudgettet 1862-64 og kolonialrådets reformkrav
Under behandlingen af kolonialbudgettet 1862-64, det første toårige bud
get , der blev forelagt kolonialrådet, fandt politimester Sarauw, der var valgt i
Frederiksted, sig foranlediget til at komme ind på forholdet mellem kolonial48. Koloniernes Centralbestyrelse. Vestindiske Forestillinger og Resolutioner 36.1855, 9.
august 1855.
49. Koloniernes Centralbestyrelse. Vestindisk journal 527/1855.
50. Koloniernes Centralbestyrelse. Vestindisk journal 507/1856.
51. Koloniernes Centralbestyrelse. Vestindisk journal 902/, 941/ og 963/1859.
52. Koloniernes Centralbestyrelse. Vestindisk journal 375.1859.
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rådet og de lovgivende forsamlinger i moderlandet. Specielt den tunge og
langvarige behandling af kolonialbudgettet måtte ændres, mente han. Gu
vernøren, W. Birch, var enig, men så ikke anden mulighed for at komme
ulemperne til livs end at skille koloniernes finanser helt fra moderlandets. En
sådan adskillelse var i og for sig ønskværdig, men krævede sikkerhed for, at
kolonierne var fuldt ud i stand til at afholde deres egne udgifter. Guvernøren
mente tillige, at koloniernes fælles budget skulle opretholdes, uanset adskil
lelsen fra moderlandets. Her mødte han modstand fra medlemmerne; de
argumenter, der talte for budgetmæssig adskillelse af moderland og kolo
nier, talte også for adskillelse af St. Croix’ budget fra St. Thomas’53.
I kolonialrådets betænkning over budgettet 1862-64 blev kritikken for
stærket. Det var urimeligt at lade et kolonialråd, hvori St. Thomas ikke
var repræsenteret, behandle denne øs budgetter, og rådets budgetkomité
foreslog derfor, at kolonialrådet blev delt. Desuden hævdedes det, at ko
lonialloven i længere tid var tilsidesat af ministeriet med hensyn til budget
behandlingen, bl.a. var budgettet for 1860-61 forelagt rådet så sent, at
dets betænkning ikke var nået rigsrådet før budgettets vedtagelse. Kritik
ken stoppede dog ikke ved finanslovene. Hele øernes udvikling var, hed
det, »i høj Grad hindret ved et forældet System af Administration, Lov
givning og Beskatning« og »desuden, saalænge enhver Forbedring, enhver
Afhjælpelse af Misbrug, skal bero paa forelagte og ikke forelagte Budget
ter, paa Gouvernører uden selvstændigt Ansvar, paa en »Centralbestyrel
se« i Kjøbenhavn uden Mulighed af egentlig Sagkundskab, paa Rigsraad,
der samles Aar efter Aar - saalænge øernes Indbyggere ere udelukkede
fra Ansvarlighed for deres egne offentlige Interesser, - ville de Pengemid
ler, som udpresses til administrativt og beskyttende Apparat, for en stor
Del være spildte54«. Budgetkomitéen fremlagde derfor udkast til en lov,
hvorefter St. Croix’ finanser blev adskilt fra moderlandets - og St. Tho
mas’. Komitéen og rådets flertal i øvrigt slog på, at adskillelsen skulle gen
nemføres så hurtigt som muligt55. Minoriteten og guvernøren kunne ikke
gå med til noget hastværksarbejde; snarere burde man forberede en mere
gennemgribende revision af koloniernes forhold til moderlandet.

53. Colonialraadets Forhandlinger, 5. session 1861, s. XXI.
54. Anhang til Colonialraadets Forhandlinger 1861: Betænkning over udkast til finanslov
for de dansk-vestindiske besiddelser 1862-64, s. 4.
55. Også toldlovgivningen for St. Croix blev kraftigt kritiseret af kolonialrådet.
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Forhandlingerne mellem guvernement og ministerium 1861
Guvernøren indsendte kolonialrådets betænkning over forslagene den 27.
juli 1861 til Finansministeriet56. Afsendelsen skete så hurtigt, at han ikke
nåede at udtale sin mening om dem, men denne fulgte i en indberetning af
27. august 186157. Han henstillede her, at det måtte blive overladt til guvernementet at udarbejde et mere velovervejet udkast om delingen af ko
lonialrådet, den finansielle adskillelse m.v. Han ville ikke anbefale, at der
umiddelbart blev nedsat en kommission, som det ellers havde været prak
sis ved forberedelsen af større lovarbejder i kolonierne.
Denne indberetning krydsedes imidlertid af Finansministeriets reaktion
på indberetningen af 27. juli 1861, nemlig finansminister Fengers skrivelse
til guvernøren af 12. september 186158. Ministeren erklærede her, at de
koloniale lovgivningsforhold snarest muligt skulle have en mere tilfreds
stillende ordning, og pålagde derfor guvernementet at skabe klarhed over
øernes evne til at forsørge sig selv samt at nedsætte en kommission, der
bl.a. skulle overveje delingen af kolonialrådet og sammenlægning af kolo
nialrådene med de gamle borgerråd. På grundlag af kommissionens arbej
de skulle guvernementet udarbejde udkast til en ny koloniallov. Om sa
gens mere eller mindre hastende karakter var ministeriet ikke helt enig
med guvernementet - der gik moneringsskrivelser af sted fra ministeriet
28. oktober og 10. december 186159. I den sidste meddelte ministeriet, at
Folketingets finansudvalg i sin betænkning over kolonialbudgettet havde
opfordret regeringen til at virke for at give de vestindiske kolonier en me
re selvstændig stilling i forhold til det øvrige monarki. Finansudvalgets be
tænkning førte i første omgang til, at tinget ved 2. behandlingen kom ind
på delingen af kolonialrådet. En af koloniallovens fædre, den tidligere gu
vernør Feddersen, der nu repræsenterede Københavns 3. kreds, gik her
imod en deling og foreslog, at man i stedet lod rådet samles på St. Thomas
og i øvrigt indførte diæter for medlemmerne61.

56.
57.
58.
59.
60.
61.

Koloniernes Centralbestyrelse. 619 VJ 1861. (pk. 603).
sst. 729 VJ 1861.
Koloniernes Centralbestyrelse. Vestindisk kopibog 12. september 1861.
Koloniernes Centralbestyrelse. Vestindisk kopibog, anf. datoer.
Se også Rigsdagstidende. Folketinget 1861, Anh. B, sp, 235-36.
Rigsdagstidende. Folketinget 1861, sp. 2843-54.
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De vestindiske sager i Rigsrådet 1862
I Rigsrådet, der samledes i januar 1862, blev der af finansminister Fenger
forelagt tre vestindiske lovforslag, nemlig to angående handelen og skibs
farten på hhv. St. Croix og St. Thomas samt St. Jan og et angående en
hovedforbedring af St. Thomas’ havn. To af forslagene var nøje knyttet til
finanslovgivningen for øerne, idet det i lovforslaget om handelen og skibs
farten på St. Croix blev foreslået, at forandringer i skatter og afgifter for
fremtiden kunne ske ved kgl. anordning62, og det i forslaget om St. Tho
mas’ havn blev foreslået indtil videre at lade Rigsrådets approbation af de
vestindiske budgetter bortfalde for derved at give regeringen friere hæn
der til at gennemføre de nødvendige reformer ved at fjerne nogle af de
ulemper, der var forbundet med den omstændelige behandling af koloni
albudgetterne63. I Rigsrådet var der nogen betænkelighed ved at give re
geringen alt for store bemyndigelser i de vestindiske finanssager, og i
Rigsrådets udvalg var der enighed om, at sådanne bemyndigelser - om de
skulle gives - ikke skulle befinde sig som appendix til love af andet ind
hold. Udvalget sluttede dog med at gå ind for, at kolonierne fik en mere
selvstændig stilling over for moderlandet, navnlig i finansiel henseende, og
at der derfor skulle finde en adskillelse af moderlandets og koloniernes
finanser sted. Man skulle fra moderlandet give afkald på at få overskud af
kolonierne, der så til gengæld selv skulle afholde alle egne udgifter. Rigs
rådsudvalget stillede derefter i sin betænkning forslag til en særlig »Lov
indeholdende bestemmelser til en reform af lovgivningen for de dansk
vestindiske øer i finansiel henseende, samt om forandring af nogle skatter
og afgifter i bemeldte besiddelser«. I § 1 fastsattes, at kolonialbudgettet
for tiden 1. april 1862-31. marts 1866 kunne fastsættes ved kgl. anordning,
og § 2 indeholdt bemyndigelse for regeringen til - ligeledes ved kgl. anord
ning - at foretage forandringer i skatter og afgifter på øerne64. Lovforsla
get blev vedtaget af Rigsrådet 31. marts 1862 og loven stadfæstet 16. april.
Ved forelæggelsen af loven for den danske Rigsdag var der blandt Bonde
vennerne ikke megen begejstring at spore med hensyn til at give regerin
gen en så udstrakt myndighed, men loven kom igennem, dog med en tilfø
jelse i form af et pålæg til regeringen om at holde Rigsdagen underrettet

62. Poul Erik Olsen: Toldvæsenet på de dansk-vestindiske øer, s. 141 ff.
63. Rigsraadstidende 1862, anh. B, sp. 45-72.
64. sst.
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om de foranstaltninger, der måtte blive truffet i medfør af loven. I denne
skikkelse blev loven stadfæstet endnu en gang den 29. december 186265.
Nu var de hindringer, den omstændelige finanslovsbehandling havde
udgjort for reformer i kolonierne, ryddet af vejen. Mens dette var sket,
var forhandlingerne om en ny forfatning for kolonierne fortsat i Vestindi
en og i Finansministeriet. Guvernør Birch havde i januar 1862 meddelt
Finansministeriet sine tanker om udformningen af den ny forfatning66.
Udgangspunktet var delingen af kolonialrådet og adskillelsen af moder
landets og koloniernes finanser. De to kolonialråd skulle overtage også de
kommunale råds - de såkaldte borgerråds - funktioner, og at have en fæl
les kommunal- og statskasse for alle tre øer var umuligt. Rådenes myndig
hed i budgetsager skulle følge principperne i monarkiets fællesforfat
ning67, således at rådets samtykke krævedes ved forandringer i det nor
malbudget, som guvernøren forestillede sig udarbejdet for kolonierne, og
ved tillægsbevillinger; i begge tilfælde dog kun, når forandringer eller be
villinger skete ved anordning. Hvis rådene nægtede samtykke til gennem
førelsen af nødvendige foranstaltninger, skulle moderlandets lovgivnings
magt kunne gribe ind ved at gennemføre en lov på sædvanlig måde; for at
undgå, at sådanne situationer opstod, foreslog guvernøren, at kolonialrå
dene skulle vælge en komite på 5 medlemmer, der sammen med præsident
eller guvernør skulle behandle finanssagerne, før de blev forelagt i selve
rådene. Finansministeren var dog tøvende over for at opstille et normal
budget for kolonierne, og i det hele taget med hensyn til spørgsmålet om
kolonialrådenes myndighed i budgetsager. Ganske vist var det Fengers
erklærede politik at gøre den lokale indflydelse større, men han understre
gede i sit svar til guvernøren, at øerne først og fremmest trængte til »en
stærk og oplyst Regjering«. De kommende kolonialråd måtte ikke kunne
svække guvernørens position. Fengers skrivelse blev afsendt, før de tre
ovennævnte vestindiske lovforslag var nået til 1. behandling i Rigsrådet,
men Fenger følte sig sikker nok til at opfordre guvernøren til »i al Forsig
tighed« at arbejde videre med sagen68. Den 27. maj 1862 kunne guvernør
Birch indberette, at arbejdet nu var kommet så vidt, at spørgsmålet om
den ny forfatning kunne forelægges for den kommission, som ministeriet
tidligere havde beordret nedsat. Dette skete i dagene 2.-3. juni 1862, og

65. Koloniernes Centralbestyrelse. Vestindiske Forestillinger og Resolutioner 29.12. 1862.
66. Koloniernes Centralbestyrelse. Gruppesager til Vestindisk journal. Forfatning, pk. 603.
(102 VJ 1862).
67. Fællesforfatningen af 2. oktober 1855 § 52.
68. Koloniernes Centralbestyrelse. Vestindisk kopibog 24. februar 1862.
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kommissionen, der bestod af 5 borgerrådsmedlemmer og 3 embedsmænd,
godkendte her principperne i forfatningsforslaget.
Finansministeriet meddelte herefter guvernementet en detaljeret in
struktion med hensyn til udformningen af udkastet til en ny koloniallov,
specielt med hensyn til de ny kolonialråds stilling i forhold til de institutio
ner, de skulle afløse, det gamle kolonialråd og borgerrådene69.
Som administrative råd skulle de overtage alle de gamle borgerråds ret
tigheder, herunder udnævnelse af de eksekutive kommissioner på det
kommunale område; de skulle opstille kommunalbudgetterne og havde
anvisningsret til kolonialkassen for deres del af administrationen. De ny
kolonialråd skulle i denne henseende stå i samme forhold til de lokale
overøvrigheder som borgerrådene, men kolonialråd og overøvrigheder
skulle dog have lejlighed til at ordne deres ressortforhold på den måde, de
sammen fandt mest hensigtsmæssig.
Som lovgivningsinstitutioner skulle kolonialrådene have besluttende
myndighed i de sager, der tidligere var blevet defineret som »indre anlig
gender«, nemlig alle sager, der udelukkende angik forhold inden for øer
nes grænser inklusive havne og søterritorium. Med hensyn til budgetsager
ne var det finansministerens hensigt, at »Raadene skulde føle sig i Besid
delse af en virkelig Bevillingsmyndighed70«, dog måtte de ikke have mu
lighed for i forbindelse med budgetsagerne at gøre indgreb i den beståen
de lovgivning ved at nægte bevillinger til lovbestemte udgifter.
Korrespondancen mellem Finansministeriet og guvernøren tog, trods
den i forhold til tidligere hurtige postgang, så lang tid, at udkastet ikke var
færdigt til forelæggelse for det kolonialråd, der samledes den 19. septem
ber 1862. Til denne samling var det tilmed lykkedes at få valgt medlemmer
fra St. Thomas, men da disses forventninger om en ny koloniallov nu skuf
fedes, måtte guvernøren opbyde alle sine overtalelsesevner for at afholde
dem fra at rejse hjem med det samme71. Kolonialrådssamlingen blev der
for forlænget med en 2. del i januar-februar 1863, og her blev udkastet til
den ny koloniallov forelagt.
Det udkast, der blev forelagt kolonialrådet den 26. januar 1863, bestod
af toogfirs paragraffer i 9 afsnit og bar i modsætning til 1852-loven langt
mere præg af en forfatningslov, allerede derved, at der i udkastet var opta
get en række paragraffer fra den danske grundlov. Første afsnit indeholdt
bestemmelser om udøvelsen af den lovgivende, udøvende og dømmende
69. Koloniernes Centralbestyrelse. Vestindisk kopibog 28. juli 1862.
70. Koloniernes Centralbestyrelse. Vestindisk kopibog 25. september 1862.
71. Colonialraadets Forhandlinger 6. session 1862, s. I-II.
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magt i kolonierne. Den udøvende magt blev placeret hos guvernøren un
der vedkommende ministers overordnede ledelse i overensstemmelse med
de instruktioner, kongen måtte give. Det syntes at ligge heri, at kolo
nierne fortsat skulle høre under et enkelt ministerium.
Lovgivningsmagten skulle udøves af kongen og vedkommende koloni
alråd i forening, for så vidt angik koloniernes »indre anliggender«, define
ret i analogi med kundgørelsen af 2. oktober 1855, men Rigsdagen blev
forbeholdt ret til på sædvanlig måde at give love for kolonierne, jf. 1852lovens § 2. For alle anliggender ud over de indre, var lovgivningsmagten
hos konge og rigsdag i forening. For koloniernes indre anliggender var
lovgivningsmagten således delegeret til de ny kolonialråd og kongen. Re
sultaterne af disses virksomhed - kolonialanordningerne - skulle fremlæg
ges på rigsdagen. Dette skulle garantere, »at Lovgivningen for Colonierne
fremdeles som hidtil for alle Anliggender, der ikke ere af en saadan aldeeles local Natur, som de, der allerede nu kunne afgjøres ved Kgl. Anord
ning, forbliver i væsentlig Overensstemmelse med Grundsætningerne i
Moderlandets Lovgivning72.« Kolonialrådene ville kunne ændre de for
Danmark givne love, der var udvidet til Vestindien, og kolonialanordnin
gerne kunne således siges at have derogatorisk kraft i forhold til den dan
ske lovgivning, ligesom de ikke nødvendigvis skulle holde sig inden for
grundsætningerne for dansk lovgivning, alt for så vidt kolonialanordnin 
gerne ikke efterfølgende kasseredes af rigsdagen. Men dette spørgsmål
forblev teoretisk, da rigsdagen i koloniallovens levetid ikke ændrede
vestindiske anordninger.
Guvernøren kunne »i særdeles påtrængende tilfælde« udstede foreløbi
ge love, jf. 1852-lovens § 4. Sidste paragraf i udkastets første afsnit var
hentet fra den danske grundlovs § 2 og § 77: Den dømmende magt var hos
domstolene, som var berettigede til at påkende spørgsmål vedrørende øv
righedsmyndighedens grænser. Denne sidste bestemmelse havde ikke tid
ligere været gældende for kolonierne.
Andet kapitel (§§ 8-14) optog en række danske grundlovsbestemmelser,
nemlig 1849-grundlovens §§ 22, 31 og 32. §§ 11-13 omhandlede guvernø
rens funktioner.
I tredje kapitel oprettedes de nye kolonialråd, og der blev givet regler
for valgene til dem. Kolonialrådet for St. Croix skulle bestå af 13 folke
valgte og 5 kongevalgte medlemmer, rådet for St. Thomas og St. Jan af
hhv. 11 og 5. De ændrede proportioner mellem folke- og kongevalgte
skyldtes, at rådene nu skulle sættes i besiddelse af besluttende myndighed.
72. rigsraadstidende. Overordentlig Samling 1863, tillæg A, sp. 203.
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Fra borgerrådsanordningen af 1855 overtog man bestemmelsen om, at
valgte var pligtige til at modtage valget. Man ønskede ikke situationen fra
1850’ernes valg på St. Thomas gentaget.
Reglerne for kolonialrådenes funktion som lovgivende forsamlinger var
samlet i fjerde kapitel, og i femte kapitel fandtes reglerne om funktionen
som kommunalbestyrelser og om koloniernes finansielle adskillelse fra
moderlandet. Hver kommune skulle have sin særlige kolonialkasse, der
skulle overtage de tidligere landkassers indtægter, formue og forpligtelser
samt også statskassens hidtidige indtægter. Hver kolonialkasse skulle af
holde de respektive kommunale udgifter samt bidrage til koloniernes fæl
les udgifter. De sidste bestod i udgifterne til overbestyrelsen i Danmark
(Koloniernes Centralbestyrelse) samt til den lokale overadministration
(guvernementet), overretten, militærstyrkens fællesudgifter, pensioner til
afgåede embedsmænd og eventuelle andre fællesformål. De årlige budget
ter ville blive forelagt af guvernementet, og kolonialrådene ville kun kun
ne ændre de poster, der ikke stod i forbindelse med »bestående love, anordnigner og kgl. resolutioner«. § 57 optog grundlovens § 46: »Ingen skat
kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov«. Ingen udgift på ko
lonialkassen kunne anvises uden kolonialrådets samtykke; men hvis kolo
nialrådet nægtede at anvise lovbestemte udgifter, skulle disse kunne afhol
des efter ministerens resolution.
Sjette kapitel bestemte, at dansk lov og ret fortsat skulle gælde i kolo
nierne og optog den danske grundlovs §§ 74 og 78. Syvende og ottende
kapitel bestod ligeledes af grundlovsparagraffer - om borgerlige rettighe
der m.v. 1849-grundlovens § 88 - om den fri og lige adgang til erhverv var dog ikke optaget. Niende kapitel indeholdt bestemmelser om ikraft
træden og ændring af loven.
Ved behandlingen i kolonialrådet blev udkastet kritiseret for ikke at væ
re vidtgående nok. Der var almindelig tilfredshed med optagelsen af
grundlovsparagrafferne og med udvidelsen af rådenes beføjelser i lovgiv
ningssager, men ikke med forhøjelsen af antallet af kongevalgte medlem
mer i rådene, ligesom pligten til at modtage valg blev kaldt »ubillig og
upolitisk«. Den stærkeste kritik knyttede sig til rådenes bevillingsmyndig 
hed, hvor rådet havde den opfattelse, at den fremtidige budgetbehandling
ville indskrænke sig til »at nægte Forhøjelse i de nuværende Udgiftsposter
eller optagelse af nye, ... hvilket ikke er af stor practisk Betydning«. Trods
indvendingerne kunne rådet imidlertid billige principperne i udkastet, og
med denne tilkendegivelse blev udkastet med enkelte redaktionelle æn
dringer - benævnelsen »vestindiske besiddelser« blev ændret til »vestindi
ske øer« efter ønske fra kolonialrådet - af regeringen forelagt moderlan-
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dets lovgivende forsamlinger, Rigsdag og Rigsråd. I stedet for at lade lov
forslaget behandle i sin helhed af begge forsamlinger enedes man om at
lade Rigsrådet foretage behandlingen i realiteten, således at Rigsdagen ef
terfølgende tog stilling til, om og hvornår loven skulle træde i kraft.
Rigsrådet gav forslaget en pæn modtagelse og gik tilmed et par skridt
længere i retning af at opfylde kolonialrådets ønsker, end regeringen hav
de været villig til. Således blev antallet af kongevalgte medlemmer af kolo
nialrådene sat ned fra 5 til 4, og bestemmelsen om ministeransvarlighed
fra 1852-loven, der ikke havde været optaget i forslaget, blev sat ind igen.
Loven blev vedtaget af Rigsrådet 9. november 1863 og fik kgl. stadfæstel
se 27. november samme år.
Rigsdagen havde ingen indvendinger mod lovens ikrafttræden, og dato
en blev sat til 1. april 1865.
Spørgsmålet om de dansk-vestindiske øers stilling i forhold til rigets øv
rige dele havde, hvad der ikke kan overraske, i perioden mellem juni
grundloven og novemberforfatningen ikke nogen fremskudt plads i den
politiske debat i Danmark. Heller ikke i den forfatningsretlige litteratur i
sam- og eftertiden er der blevet de vestindiske øer nogen synderlig op
mærksomhed til del. En medvirkende årsag hertil kan være, at de vestindi
ske øer i perioden fra 1848 til 1917 fortrinsvis vakte politikeres eller forfat
ningsjuristers interesse i de tilfælde, hvor spørgsmålet drejedes og om salg
af besiddelserne. Dertil kom, at det system, der var skabt med koloniallo
ven af 1863 som nævnt for så vidt viste sig funktionsdueligt. Det gav ikke
anledning til de konflikter, der havde været forbundet med at 1852-lovens
institutioner til at virke, og dermed heller ikke til nøjere prøvelse af så
danne forfatningsretlige spørgsmål, der ikke var fuldt afklaret med loven.
Kolonialrådenes arbejde lå efter 1865 nemlig for langt størstedelen i det
kommunale område, i de funktioner, der var overtaget fra de ældre bor
gerråd.
Da Sponneck i 1849 tog de vestindiske koloniers forfatningsmæssige
stilling under overvejelse, var hans hovedformål at få bragt koloniernes
forvaltning ind under ministeransvaret. Når det var opfyldt, var det af se
kundær betydning, hvorledes koloniernes forhold til moderlandets forfat
ning i øvrigt blev ordnet. Kolonialloven af 1852 blev således en halv løs
ning. Kolonialrådsinstitutionen viste sig for så vidt i stand til at behandle
de almindelige lovgivningsanliggender - udvidelse til Vestindien af de for
Danmark gældende love m.v. -, men på budgetområdet måtte kolonialrå
dets medlemmer se deres indflydelse stærkt reduceret, efterhånden som
behandlingen af monarkiets finanslove kompliceredes gennem ændringer
ne i monarkiets forfatningsforhold. Da 1852-loven blev taget op til revisi-
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on, var det den finansielle lovgivning, der stod i centrum. Hvor man i 1852
havde ført lange debatter om de frihedsrettigheder, herunder rigsdagsrep
ræsentationen, der kunne gives øernes befolkning i analogi med den dan
ske grundlov, diskuterede man i forbindelse med forberedelsen af koloni
alloven af 1863 først og fremmest koloniernes selvstændighed i finansiel
henseende. Den finansielle adskillelse af moderlandets og de vestindiske
koloniers budgetter blev for så vidt gennemført ved 1863-loven, som de to
kolonialråd fik samme bevilgende myndighed som moderlandets kommu
ner, ikke som Rigsdagen. Heller ikke på det finansielle område strakte
man sig til at give kolonialrådenes vedtagelser derogatorisk kraft i forhold
til moderlandets lovgivning.
Kolonialloven af 1863 opfyldte for så vidt en del af forventningerne til
den, som den ikke blev ændret før 1906. Så godt som alle love for kolo
nierne blev i dette tidsrum givet af konge og kolonialråd i forening, og
rigsdagen fandt det kun yderst sjældent nødvendigt at behandle koloniale
spørgsmål. Budgetbehandlingen foregik også rimelig gnidningsløst, hvad
der, når det tages i betragtning, at der i kolonialloven var taget højde for
bevillingsnægtelsessituationen, næppe kan undre. Men hermed er ikke
sagt, at det system, der indførtes ved kolonialloven af 1863, var uden sva
ge sider. Kolonialrådene viste sig ikke i stand til at behandle større lov
komplekser, ligesom rådenes lovgivningsinitiativ så godt som ikke blev
anvendt. I 1902 måtte Den vestindiske Kommission, der nedsattes efter
det fejlslagne salgsforsøg samme år, besvare spørgsmålet om, hvorvidt ko
lonialrådene fungerede tilfredsstillende, med en benægtelse. Den vestind
iske lovgivning var i 1902 »i det Store og Hele antikveret73«. Blandt andet
havde man i 1902 i knap 30 år arbejdet med en udvidelse af den danske
straffelov af 1866 til de vestindiske øer, men uden resultat. Kolonialråde
ne var først og fremmest for små til at kunne gennemføre »statslig lovgiv
ning«, fandt Kommissionen; hovedparten af de disponible kræfter gik
med udøvelsen af de kommunale funktioner. På denne baggrund stillede
Kommissionen forslag om en tilbagevenden til principperne fra 1852-loven om sondringen mellem statslige og koloniale anliggender samt slutte
de cirklen ved at foreslå, at kolonierne blev repræsenteret på Rigsdagen.
Begge kolonialråd gik imidlertid imod disse forslag, og ingen af dem blev
optaget i kolonialloven af 6. april 1906.

73. Den vestindiske Kommission af 1902. Betænkning, s. 79.
74. Poul Erik Olsen: Danske Lov på de vestindiske øer (Ditlev Tamm (red.) Danske og
Norske Lov i 300 år, Kbh. 1983, s. 316 ff.).

Landbruget og den nationale
udvikling i Nordslesvig. En
diskussion af Gottlieb Japsens tese
Af Nils Vollertsen, Hans Schultz Hansen, Finn Stendal
Pedersen, Uffe Østergård og Jørgen Fink

Gottlieb Japsen, Hans Schultz Hansen og sammenhængen
mellem nordslesvigsk landbrug og dansk-national
nordslesvigsk bevægelse 1880-1914
Af Nils Vollertsen

I Historie 17, 2/1988 anmeldte Finn Stendal Pedersen Hans Schultz Han
sens bog Det Nordslesvigske Landbrug og Den Danske Bevægelse 18801914, Åbenrå 1985.1 anmeldelsen koncentrerer Finn Stendal Pedersen sig
om Hans Schultz Hansens landbrugshistoriske resultater, og tager kun pe
rifert stilling til hans sammenkædning af det nordslesvigske landbrugs og
den dansk-nationale nordslesvigske bevægelses udvikling. Dette har selv
sønderjyske historikere ikke diskuteret, selv om bogen tydeligt lægger op
til det. Mit indlæg må derfor ses som et forsøg på at tage den side af sagen
op.
Hans Schultz Hansens bog er skrevet direkte ind i Gottlieb Japsens te
se, fremsat i artiklen »Betragtninger over den danske bevægelse i Nord
slesvig«, Sønderjyske Årbøger 1973. Mit bud tager af den grund sit ud
gangspunkt i en sammenligning af de to, idet jeg mener, at Hans Schultz
Hansens resultater ikke kan forstås uden at inddrage de dele af den japsenske tese, han ikke tager stilling til eller reviderer1.

1. Jvf. iøvrigt Dorrit Andersen: »Socialdemokrati og dansknational bevægelse« og Mogens
S. Mogensen: »De frisindede og Nordslesvig 1902-14« i HISTORIE XIII, 1979. Aksel
Lassen: Valg mellem dansk og tysk. 1976. Lorenz Rerup: Slesvig og Holsten efter 1830.
1982.
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Gottlieb Japsen
Gottlieb Japsens tese er, at den nok dybeste forudsætning for det dan
ske opsving var de indgribende forandringer på det sociale og økono
miske område, der i løbet af 1880erne indledtes i Nordslesvig.
Socialt: Den store udvandring af vestslesvigske småkårsfolk efter
1864 fjernede en mulig social urofaktor, og byerhvervenes stagnation
betød, at landsdelens socialdemokratiske arbejderklasse forblev ubety
delig.
Økonomisk: Disse sociale forandringer flyttede gårdmandsstandens
tyngdepunkt vestfra til Als og Sundeved i det østlige Nordslesvig; og
herfra udgik så landbrugets omlægning. Denne omlægning betød en
selvstændiggørelse af gårdejerne, som førte til, at der blev opbygget et
net af landbrugsorganisationer og -foretagender, såsom landboforenin
ger og andelsmejerier. Forbilledet var nu Danmark, mens det tidligere
havde været Angel og Holsten. Til det moderne markedsproducerende
og kapitalkrævende nordslesvigske landbrug med dets bevidst danske
organisationer svarede et net af foreninger, som værnede danske politi
ske og kulturelle interesser. De havde mange og aktive medlemmer, og
de var bevidst danske og klart demokratiske. Det gjaldt for både de po
litiske, økonomiske og kulturelle organisationer.
Den dansk-nationale nordslesvigske bevægelses mål var således ikke
kun en genforening med Danmark. Den forsvarede også de demokra
tiske værdier, den havde tilegnet sig sammen med andre nationale min
dretal i Tyskland og den tyske opposition: de frisindede og socialde
mokraterne. Efter 1880 gav bevægelsen altså udtryk for tidens progres
sive tanker, og var dermed ikke snævert national. Det gjaldt også for
tiden før 1848. Derfor fik den tag i folk og voksede sig stærk, og derfor
bevarede den et dansk Nordslesvig, som i 1920 kunne genforenes med
Danmark.
Hans Schultz Hansen
Ifølge Hans Schultz Hansen var Nordslesvig frem til 1914 et statisk
bondesamfund, domineret af gårdmænd. Det kom af, at håndværk og
industri stagnerede frem til 1900, og mange udvandrede. Selv efter 1900
blev landsdelen så langsomt industrialiseret, at gårdmændene bevarede
deres nøglestilling.
I 1880erne kom det nordslesvigske landbrugs omstilling for alvor igang på Als og Sundeved, men først efter 1900 i de vestlige egne. Det
var 1880ernes tyske landbrugskrise med dens kraftige prisfald på korn,
der øst på fremskyndede den igangværende omlægning af produktionen
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fra korn til dyr og især mælk. Det var krisens mindre kraftige prisfald på
kød og smør, der hindrede en omlægning vestpå. Både vest- og østpå fik
man dog landboforeninger og andelsmejerier. Set under ét, skete der mest
østpå.
Efter 1900 vendte de gode konjunkturer tilbage for det nordslesvigske
landbrug, der blev intensiveret. Med brugen af kunstgødning steg foldud
bygget, og en mekanisering satte ind. De gav landboforeningerne stor til
gang, og det landbrugsfaglige arbejde antog et hidtil ukendt omfang.
I denne proces orienterede det nordslesvigske landbrug sig mod det
danske, der overtog rollen efter det angelske og holstenske. Det fik sit
synlige udtryk i egne danske, nordslesvigske sparekasser, kreditforenin
ger, andelsmejerier, kontrolforeninger, landboforeninger og landbrugs
konsulenter. Det gjorde de nordslesvigske gårdejere økonomisk uafhæn
gige og selvstyrende. Dette hindrede, at de blev økonomisk integreret i
det tyske samfund.
I stedet blev de mere dansk-nationalt bevidste. De engagerede sig i de
nye politiske og kulturelle foreninger: Vælgerforeningen, Sprogforenin
gen, Skoleforeningen og foredragsforeningerne. Den danske presse fik en
kraftig tilgang af abonnenter, og mange forsamlingshuse blev bygget. De
nordslesvigske gårdejeres nationale bevidsthed voksede pga. Köller-politikkens pres mod de danske dog kun trægt. Først efter 1906, da den ophør
te, gik det hurtigt. Også stemmetallene gik i 1903-12 frem, mens stemme
andelene faldt.
Der var, slutter Hans Schultz Hansen, ingen sammenhæng mellem
nordslesvigsk landbrug og dansk-national nordslesvigsk bevægelse. I det
hele taget er der for 1880-1914, økonomisk som nationalt, snarere tale om
mangel på udvikling.
Hans Schultz Hansen contra Gottlieb Japsen
Som det ses, er Gottlieb Japsen og Hans Schultz Hansen kun enige i et: at
Nordslevig i 1880-1914 var et statisk bondesamfund, domineret af gård
mandsklassen, og at det sikrede bevægelsens danske præg. Hans Schultz
Hansen trækker dog gårdejernes betydning skarpere op end Gottlieb Jap
sen. I det afgørende spørgsmål er de uenige. Gottlieb Japsen mener, der
er en sammenhæng mellem nordslesvigsk landbrug og dansk-national
nordslesvigsk bevægelse; og Hans Schultz Hansen, at der ikke er. Deres
forskellige syn bunder i, at de argumenterer på hver sit plan: Gottlieb Jap
sen på et økonomisk-socialt og Hans Schultz Hansen på et økonomisk
nationalt. Hans Schultz Hansen tager således ikke stilling til den sociale
del af Gottlieb Japsens tese, men kun til den økonomiske og til Japsens
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syn på den nordslesvigske bevægelses udvikling. Hans Schultz Hansens
baggrund i et sønderjysk venstregårdejermiljø fornægter sig altså ikke.
Det giver da også bogen sit tydelige præg. Den bekræfter således hans
eget miljøs selvforståelse.
Jeg vil prøve at uddybe. Gottlieb Japsen skriver, at man nok skal »søge
den dybeste ... forudsætning for det danske opsving, der indledtes i løbet
af 1880erne, i de indgribende forandringer, der fandt sted på det økono
miske og sociale område, og som kan betegnes som den tredje og afgøren
de etape på gårdmandsstandens vej henimod en fuldt borgerlig eksistens«.
Heri ligger nøglen til en forståelse af Gottlieb Japsens tese.
Lidt spidst formuleret mener han vel, at tiden fra 1830rne til 1914 er det
borgerlige herredømmes store tid i Europa; og at landbruget da udviklede
sig i kapitalistisk retning. I Danmark hørte landbruget til blandt de mest
moderne; og her fandtes en økonomi og driftsform, som i sig optog væ
sentlige træk af den kapitalistiske ide. Det samme prs, der drev arbejder
ne sammen i fagforeninger, fik i Danmark bønderne til at slutte sig sam
men i økonomiske fællesskaber: andelsforeninger. Det gjorde bonden
økonomisk stærk i hans kamp mod godsejer- og embedsstand. Han blev
økonomisk, og dermed også politisk stærk, fordi andelsbevægelsen vendte
sig mod to sider: dels at produktionsfællesskab (andelsmejerier, -slagte
rier osv.), og dels indkøbsforeninger, kreditkasser, brugsforeninger og
sparekasser. De danske bønder kom derved til at hvile i deres eget økono
miske kredsløb.
Ført over på det danske, nordslesvigske landbrug, så tvang det, at
Nordslesvig efter 1864 blev en del af det indre-tyske marked, det danske,
nordslesvigske landbrug til at modernisere og omstille sig, dvs. økonomisk
at orientere sig mod det tyske marked, som det skulle afsætte sine varer
på, i konkurrence med det slesvig-holstenske landbrug. Med det danske
landbrug og dets andelsforetagender og -foreninger som forbillede skabte
de danske, nordslesvigske bønder deres egne, hvorved de kom til at hvile i
deres eget økonomiske kredsløb. Det gjorde dem økonomisk stærke i de
res kamp mod det tyske styre. Det var denne kombination af økonomi og
politik, der betød, at den danske, nordslesvigske bevægelse kunne hævde
sig økonomisk, politisk og kulturelt (lig nationalt?) mod det tyske sam
funds pres. Det var det danske, nordslesvigske landbrug, der skabte den
danske, nordslesvigske velstand, jvf. det danske landbrug, der skabte den
danske velstand. Det er den danske vej til kapitalismen, lige så vel, som
der er en dansk, nordslesvigsk vej dertil.
Det er disse sammenhænge, der udgør krumtappen i Gottlieb Japsens
tese, og som Hans Schultz Hansen ikke tager stilling til. Set på den led er
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det mindre vigtigt, om den dansk-nationale nordslesvigske bevægelse eller
det danske, nordslesvigske landbrug kom først i moderniseringsprocessen,
og hvorfra i Nordslesvig den udgik. Det er derimod vigtigt, at de betinge
de hinanden og indgik i et samspil i en egen, politisk-økonomisk organis
me, der gjorde det danske, nordslesvigske samfund modstandsdygtigt
mod ethvert ydre, tysk pres.
Jeg vil også tro, det kunne være nyttigt at inddrage landbruget i det
nordlige Sydslesvig, i al fald i Sydtønder Amt og det vestlige Flensborg
Amt, idet der herfra har været nære økonomiske og kulturelle forbindel
ser til Nordslesvig. Måske vil det da vise sig, at landbruget i Nord- og det
nordlige Sydslesvig før 1914 hørte med til det samme økonomiske land
skab, og måske vil det give bedre forklaringer.
Jeg har også hæftet mig ved, at Hans Schultz Hansen taler om, at de
nordslesvigske gårdejere fra 1880erne blev mere dansk-nationalt bevidste.
Jeg forstår ikke helt, hvordan han måler national bevidsthed; gårdejerne
var vel også danske før 1880erne. Det, der var tale om, var vel blot, at
deres danske identitet blev brugt konstruktivt: fra at være anti-tyske,
brugte de det danske politisk i deres kultur. Det ses, at samtidig med, at
gårdejerne landbrugsmæssigt begyndte at orientere sig mod Danmark,
gjorde de det også kulturelt og politisk. Det var ikke kun det danske land
brug, men det danske venstre-samfund, der fra 1880erne bød dem noget.
Det gjorde dem dansk-kulturelle, og fik dem til at bruge det danske poli
tisk for ad den vej at hævde sig politisk, økonomisk og kulturelt i det tyske
samfund. Derved bevarede og udviklede de det danske, nordslesvigske
landbrugssamfund .
Som helhed tvivler jeg dog ikke på Hans Schultz Hansens resultater,
idet de accentuerer Gottlieb Japsens syn og i øvrigt dokumenterer sam
menhænge i en vigtig periode af sønderjysk historie: den, der førte til gen
foreningen i 1920. Jeg er blot ikke enig med ham i de konklusioner, han
drager. Jeg mener, at der i bogens resultater, uden at det er formuleret,
ligger en vigtig forbindelse mellem den dansk-nationale nordslesvigske be
vægelses politiske, kulturelle og økonomiske udvikling, som selvfølgelig
igen var præget af tendenser i det danske og tyske samfund.
Set med de øjne, fås følgende billede af den nordslesvigske udvikling fra
1880 til 1914:

Forsøg på en ny formulering
Der sker flere ting parallelt i Nordslesvig. Den nok vigtigste sociale foran
dring er den vestslesvigske udvandring, der fjernede en mulig social uro
faktor; og byerhvervenes stagnation, som betød, at landsdelens arbejder-
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klasse forblev ubetydelig. Økonomisk er det gårdmændenes selvstændig
gørelse, der tegner billedet, og som var en følge af det nordslesvigske
landbrugs omlægning fra ekstensivt korn- til intensivt husdyrbrug. Den
tendens starter o. 1870/80 og forstærkes af de gode konjunkturer for det
slesvig-holstenske og dermed også nordslesvigske landbrug efter 1895 og
frem til 1914. I 1914 var de endda særdeles gode. Dertil kom, at de tyske
myndigheder o. 1890/95 indledte en »total krig«, økonomisk som kultu
relt, mod de danske nordslesvigere, hvilket tvang de nordslesvigske ledere
ind i en bevidst og koordineret økonomisk nationalitetskamp, som blev
skærpet frem mod 1914. Det fik den dansk-nationale nordslesvigske bevæ
gelse til at vokse sig stærk.
Disse politiske, økonomiske og sociale faktorer virkede ind på og for
stærkede gensidigt hinanden, og forandrede derved fuldstændigt de dan
ske nordslesvigeres livsvilkår. Den nationale konflikt spidsede altså til
samtidig med, at det nordslesvigske landbrug var inde i en økonomisk
vækst, som gav bevægelsens rygstød: de nordslesvigske gårdmænd, en
økonomisk tryghed og et økonomisk overskud. Dette frigjorde dem til,
udover at engagere sig fagligt og økonomisk, også at engagere sig kulturelt
og politisk i det dansk-nordslesvigske arbejde. Derved knyttede de det
danske sammen med demokratiske, økonomiske og sociale krav; nøjag
tig, som den danske bevægelse gjorde i 1840erne.
Den dansk-nationale nordslesvigske bevægelse markerede sig således
ikke kun politisk ved at kræve mindretallets ligeret med flertallets: dansk
stillet lige med tysk. Den vendte sig også imod enhver undertrykkelse af
nationale mindretal og de tyske socialdemokrater, som var det tyske sty
res »rigsfjender«. Den modsatte sig den tyske økonomiske politik, som
blot yderligere belastede befolkningen med told og indirekte skatter på
mad, der gav social slagside. Den var imod den lange militærtid, krævede
klassevalgretten afskaffet og i stedet indført almindelige valgret og parla
mentarisme. I sin kamp mod politisk, social og national undertrykkelse
vendte den dansk-nationale nordslesvigske bevægelse sig altså imod det
bestående og forende dermed en national protest mod undertrykkelsen af
de danske nordslesvigere med en demokratisk og social protest. Det skab
te et interessefællesskab mellem de danske, frisindede og SPD, hvilket
førte til, at de politisk gik sammen om fælles krav.
De nordslesvigske gårdejeres økonomiske tryghed gav dem overskud til
at opbygge et net af landbrugsorganisationer og -foretagender: landbrugs
foreninger, andelsmejerier og sparekasser, der dygtiggjorde gårdejerne,
gjorde dem økonomisk uafhængige og dansk-kulturelt bevidste. Målt i in
tensitet, indtog det nordslesvigske landbrug endda en fin førsteplads i
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Slesvig-Holsten. Til dette moderne, nordslesvigske landbrug med dets be
vidst danske organisationer svarede et net af foreninger til værn af danske
politiske og kulturelle interesser, som ikke blot var bevidst danske, men
også klart demokratiske.
Med udviklingen af det nordslesvigske landbrug; og med organiserin
gen, dygtig- og bevidstgørelsen af den bærende sociale klasse: de nordsles
vigske gårdmænd, stabiliserede nordslesvigerne sig. Det nordslesvigske
gennembrud: økonomisk og kulturelt, men ikke politisk, skete o. 1906/08,
da den dansk-nationale nordslesvigske bevægelse fremstod som en vigtig
identitetsdanner. Den var vigtig, fordi den netop havde rod i økonomiske
og sociale forandringer af det nordslesvigske samfund omkring og efter
1890. Det var således det nordslesvigske samfunds udvikling efter 1864/80,
der gav den dansk-nationale nordslesvigske bevægelse sin moderne form.
Kun, fordi den danske bevægelse i 1840erne og den dansk-nationale fra
1880erne gav udtryk for tidens progressive tanker og altså ikke var snæ
vert national, fik den tag i de danske nordslesvigere, og det gav bevægel
sen en indre styrke, som bidrog til, at en genforening blev mulig i 1920.

Bønder, borgerliggørelse og dansk bevægelse
Svar til Nils Vollertsen

Af Hans Schultz Hansen
Foranlediget af Finn Stendal Pedersens anmeldelse af min bog »Det nord
slesvigske landbrug og den danske bevægelse 1880-1914« her i »Historie«
har Nils Vollertsen ønsket en debat om sammenhængene mellem den økonomisk-sociale og den nationale udvikling i Nordslesvig fra 1880-erne og
frem til den første verdenskrig. Det kan jeg kun hilse velkomment, også
selv om Nils Vollertsen betvivler, at det er lykkedes mig at afvise Gottlieb
Japsens hypotese om »bøndernes borgerliggørelse« som den væsentligste
baggrund for den danske bevægelses opsving fra omkring 1890. Imidlertid
synes jeg ikke, at Nils Vollertsens argumenter for at opretholde Japsens
hypotese virker overbevisende.
Ud fra det grundsynspunkt, at nationalismen altid havde en »borgerlig,
liberalistisk sjæl«, mente Japsen, at bondestanden først måtte gennemgå
en »borgerliggørelse«, dersom den skulle blive bærer af en national bevæ-
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gelse1. Japsen kunne konstatere tre faser i denne borgerliggørelse. Den
første lå i slutningen af 1700-tallet, hvor man blandt de velstående bønder
i Haderslev Østeramt kunne spore en statspatriotisk indstilling. Den øko
nomiske krise, som satte ind efter Englandskrigene, afbrød imidlertid ud
viklingen, og den anden fase indtrådte derfor først efter 1830. Den socialt
betingede kamp for det danske sprogs ligeberettigelse smeltede da sam
men med den nedarvede kongetroskab og helstatspatriotisme til en slesvigsk-dansk bevægelse. Det var derimod først med den slesvig-holstenske
revolution og Treårskrigen 1848-50, at tilslutningen til det danske folk og
Slesvigs forfatningsmæssige forening med kongeriget blev et udbredt øn
ske hos de dansksindede sønderjyder. Det reaktionære embedsmandssty
re 1850-64 standsede imidlertid Treårskrigens folkelige bevægelse, og det
så derfor mørkt ud for danskheden, da Slesvig blev tysk i 1864. De første
to årtier efter indlemmelsen bragte da også kraftig tilbagegang.
Da nåede man imidlertid omkring 1880 frem til den tredje og afgørende
fase i bøndernes borgerliggørelse. I min bog har jeg valgt udelukkende at
koncentrere mig om denne fase, fordi Japsen her har udmøntet sin teori
mere konkret, og det er derfor muligt at afprøve den på et empirisk mate
riale, hvad der nok ville volde svære vanskeligheder for de to første fasers
vedkommende, hvor det er ret uklart, hvad Japsen mener med »bønder
nes borgerliggørelse«. Som nævnt af Nils Vollertsen hænger borgerliggørelsen i tredje fase ifølge Japsen snævert sammen med landbrugets intensi
vering. Denne proces begyndte på Als og i Sundeved, for udvandringen
herfra havde ikke været så kraftig som fra de andre egne af Nordslesvig,
og der var således her forholdsvis mere kapital til rådighed for intensive
ringen. Omvendt stod landbruget i de vestlige egne længe i stampe og kom
først senere med i moderniseringen.
Sammenkoblingen mellem intensiveringen og den danske bevægelses
udvikling lå ifølge Japsen først og fremmest i foreningerne. Den økono
miske krise i 1880-erne tvang landbrugerne til at samarbejde om intensive
ringen i landboforeninger, andelsmejerier o.s.v., og den selvhjulpethed,
som her blev oparbejdet, overførtes snart til den nationale kamp, hvor der
oprettedes et tilsvarende net af organisationer, der muliggjorde et effek
tivt forsvar for Nordslesvigs danske nationalitet, ja endog førte til dansk
hedens »uimodståelige fremgang og endelige sejr«.
Japsens skelnen mellem Als-Sundeved og de andre egne muliggør en
komparativ analyse af landbrugets intensivering og den nationale udvik1. For en uddybende gennemgang af G. Japsens forfatterskab, se Gerda Bonderup m.fl.:
»National udvikling og borgerliggørelse«, Historie ny rk. XIII, 1979, s. 80-107.
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ling, som kan afgøre holdbarheden af hans teori. Først undersøgte jeg der
for i bogen, om det billede, Japsen gav af landbrugets intensivering er kor
rekt. Ved at inddrage statistisk materiale for udviklingen i arealudnyttel
se, høstudbytte, kvæg- og svinehold, mælkeydelse, belåning og landbo
foreningernes medlemstal og kombinere dette med landmændenes egne
udsagn på landboforeningernes møder og i landbrugstidsskrifter nåede jeg
frem til, at det regionale mønster indenfor Nordslesvig, som Japsen skitse
rede, stort set holdt.
Dernæst var spørgsmålet: kunne man genfinde det samme regionale
mønster i danskhedens udvikling? En analyse af forandringerne i tilslut
ningen til de danske kandidater ved rigsdagsvalgene tydede dog ikke på
nogen større forskel mellem Als-Sundevedområdet og den anden danske
højborg i Haderslev Vesteramt. En sådan gjorde sig heller ikke gældende,
når man sammenlignede de store nationale foreningers medlemstal med
antallet af danske stemmer (det potentielle medlemstal) i de nævnte områ
der. Og i opbygningen af lokale foredragsforeninger og forsamlingshuse
var Haderslev Vesteramt snarere foran end bagefter Sønderborg-området. Heller ikke den danske presses abonnenttal i de forskellige områder
viste nogen forskel til fordel for Als-Sundeved.
Alt i alt kunne det geografiske mønster fra landbrugets intensivering
altså ikke genfindes i den danske bevægelses udvikling, og der var da in
gen anden udvej end at anse Japsens teori for falsificeret. Jeg kunne have
ønsket, at Nils Vollertsen havde forholdt sig til denne komparative frem
gangsmåde og eventuelt påpeget mangler herved; i stedet skriver han blot,
at jeg benægter, at der var en sammenhæng mellem den økonomisk-sociale udvikling og den nationale.
Det er imidlertid langtfra tilfældet; og det er heller ikke rigtigt, at jeg i
bogen ikke tager stilling til den sociale side af Japsens hypotese. I det tred
je hovedafsnit undersøger jeg nemlig de danske nationale foreningers so
ciale basis i ni udvalgte sogne, og jeg sammenholder denne med sognenes
socialstruktur. Resultatet blev her en bekræftelse af Japsens stærke poin
tering af gårdmandsstandens dominerende rolle. Dette dannede imidler
tid udgangspunkt for en anden fortolkning af forholdet mellem økonomisk-social og national udvikling end Japsens. Også her inddroges det
komparative aspekt. Mens danskheden i Flensborg by og omegn nemlig
gik katastrofalt tilbage, da det tyske socialdemokrati under byens kraftige
industrielle vækst efter 1871 erobrede den tidligere altovervejende dansk
sindede arbejderklasses stemmer, beholdt danskheden - når de ugunstige
forhold under et fremmedherredømme tages i betragtning - stort set sin
position i det meget svagt industrialiserede Nordslesvig. Her fastholdt den
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brede gruppe af mellemstore jordbesiddere sin dominerende samfunds
stilling, ikke mindst i forhold til arbejderne på landet, og socialdemokra
tiet fik derfor aldrig den store udbredelse. Noget andet er så, om den stær
ke økonomiske vækst fra midten af 1890-erne på lidt længere sigt kunne
have bragt industri og socialisme til Nordslesvig, men før dette perspektiv
fik lov til at udvikle sig, kom den første verdenskrig og Nordslesvigs gen
forening med Danmark.
Den danske bevægelses udvikling under fremmedherredømmet udfol
dede sig således indenfor en given, ret uforandret økonomisk-social ram
me. Men indenfor denne må man efter min mening tillægge den nationale
udvikling en stor grad af selvstændig dynamik, hvad Nils Vollertsen (og
Japsen) synes mindre tilbøjelige til at gøre. Som væsentlige igangsættende
faktorer for dannelsen af det danske foreningsnet kan man dels nævne de
preussiske myndigheders forstærkede fortyskningspolitik fra slutningen af
1880-erne, der inddrog flere og flere områder af livet i Nordslesvig i den
nationalpolitiske konflikt, dels de danske nordslesvigeres tætte forbindel
ser til Danmark og de folkelige bevægelser dér.
Samarbejdet med dansk landbrug førte bl.a. til, at andelsmejerier og
kontrolforeninger bredte sig stort set lige så hurtigt i Nordslesvig som i
Danmark - et oplagt eksempel på, at det i sammenhængen mellem økono
misk-social og national udvikling ikke altid var den første, der betingede
den sidste. Også på det nationalt-kulturelle felt hentede de nordslesvigske
gårdmænd inspiration i kongeriget. Mange bondesønner sendtes på høj
skole her, og foredragsforeningerne og forsamlingshusene, som blev skabt
fra h.h.v. 1884 og 1892, havde deres forbilleder i den grundtvigske bonde
bevægelse.
At de økonomisk gode tider fra midten af 1890-erne resulterede i et
overskud hos gårdmændene, som kunne kanaliseres over i national aktivi
tet, mener jeg at have understreget klart nok i min bogs konklusion, men
jeg har også dér fremhævet, at højkonjunkturen snarere var en katalysa
tor end den igangsættende faktor, hvilket fremgår af kronologien.
Nils Vollertsen skriver, at min baggrund i »et sønderjysk venstregårdejermiljø« har ført til, at jeg i bogen følger en »gårdmandslinje«. Jeg kan
imidlertid ikke gøre for, at denne sociale gruppe spillede så stor en rolle
såvel i Japsens teori som i virkeligheden2. Men jeg kan replicere, at Nils
Vollertsens udspring af et sydslesvigsk-dansk miljø åbenbart har smittet af
2. Efter at Nils Vollertsen havde skrevet sit indlæg, har jeg fået publiceret artiklen »Frem,
arbejder, frem!«. Den danske bevægelse og »arbejderspørgsmålet« ca. 1900-1914 (Søn
derjyske Årbøger 1989).
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på hans syn på forholdet mellem den danske bevægelse og det tyske so
cialdemokrati. Jeg finder i hvert fald, at han overbetoner interessefælles
skabet. Det samarbejde, som var, særlig om protesten imod den preussi
ske undertrykkelse af de nationale mindretal, fandt mest sted på parla
mentsniveau. På det lokale plan prægedes forholdet derimod af konkur
rence om arbejderstemmerne. Om formulering af fælles økonomiske og
sociale krav blev der aldrig tale.

Gottlieb Japsen og det slesvigske landbrug.
Problemer ved at efterprøve en tese
Af Finn Stendal Pedersen

Med udgangspunkt i min anmeldelse af Hans Schultz Hansens bog om det
nordslesvigske landbrug og den danske bevægelse 1880 til 1914 har Nils
Vollertsen lagt op til en yderligere debat om holdbarheden af Gottlieb
Japsens tese fra 1973.
Det er yderst glædeligt, at en anmeldelse kan føre til et så positivt resul
tat, da det også vil fremgå af min anmeldelse, at jeg finder, at det vil være
frugtbart og også nødvendigt for at komme videre med en fortolkning af
Sønderjyllands historie, at forsøge en indsats med en fordomsfri indsam
ling og vurdering af kilderne til afprøvning af de fremsatte teser.
Af min anmeldelse vil det ligeledes fremgå, at jeg har en vis skepsis
overfor, hvorvidt Gottlieb Japsens tese i det hele lader sig afprøve.
For det første er han meget kortfattet og til dels selvmodsigende i sine
synspunkter, som disse er fremført i Sønderjyske Årbøger 1973.
For det andet betjener han sig af så generelle udsagn, at disse dårligt
lader sig efterprøve ved en nærmere kildeundersøgelse. Vedrørende det
første punkt skal jeg anføre, at G. Japsen jo allerede indledningsvis i sine
betragtninger over den danske bevægelse i Nordslesvig opponerer mod P.
Lauridsens opfattelse af, at den danske og tyske bevægelse i Sønderjylland
er to sider af samme sag, er udslag af samme kulturstrøm og kan føres
tilbage til samme kilde. Længere nede på samme side anfører G. Japsen,
at det bærende element i alle de øvrige nationale bevægelser i Europa, in
clusive Slesvig-Holstenismen, er de pågældende landes bourgeoisi. »Na
tionalismen havde altid en borgerlig, liberalistisk sjæl.« (s. 63).
Heroverfor står den danske bevægelse fra tiden efter 1880 som i bund
og grund demokratisk. »Bøndernes danske bevægelse var vendt mod
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overklassen, mod embedsmændene og deres venner, det velhavende bor
gerskab; og bønderne fik tilslutning fra småborgere og arbejdere, der stod
i et modsætningsforhold til de samme befolkningsgrupper« (s. 66).
Samtidig forklarer Japsen danskhedens udvikling fra slutningen af det
18. århundrede og frem til »danskhedens uimodståelige fremgang og en
delige sejr« med gårdmændenes etape vandring henimod en fuld borgerlig
eksistens, (s. 70f.)
For mig at se medfører en nærmere gennemgang af Japsens argumenter
altså, at P. Lauridsen havde ret. Jeg vil også mene, at hvis Japsens opfat
telse af, at den danske bevægelse efter 1880 skilte sig ud fra alle øvrige
nationale bevægelser i 1800tallet som noget i bund og grund særligt, er rig
tig, så gør dette den danske bevægelse til et regionalt og lokalt fænomen,
som er ret så uinteressant i en europæisk, historisk sammenhæng. Heldig
vis ser det ikke ud til, at Japsen har ret, for de danske gårdmænd i Nord
slesvig ser jo netop ud til at have manglet blik for småkårsfolkenes sociale
og politiske problemer i perioden fra 1880 til 1920, og de var således på
trods af forbillederne fra Danmark med hensyn til højskoler og landbrugs
organisationer i deres dybeste sjæl i bund og grund liberalistiske og ude
mokratiske. (s. 71-73).
Personligt tror jeg, der er meget større perspektiv i at anskue danskhe
den og den danske bevægelse ud fra nationalismen som et internationalt
fænomen. Dette vil også være i stand til at anskueliggøre de eventuelle
lokale sønderjyske variationer i det historiske forløb.
Når dette er sagt, vil jeg også fremhæve endnu en gang, at hvis man vil
efterprøve G. Japsens tese om den danske bevægelses udvikling i Nord
slesvig, ja så er Hans Schultz Hansens bud herpå rimeligt og i overens
stemmelse med, hvad G. Japsen selv har anført i sine betragtninger over
sammenhængene i perioden fra 1880 til 1914. Jeg kan ikke se, at Nils Vol
lertsen kommer med et kvalificeret bud på, hvordan man ellers med rime
lighed kunne efterprøve Japsens tese, hvis man ikke vil acceptere Hans
Schultz Hansens resultater.
Til slut vil jeg gerne understrege et tema, som jeg kortelig berørte sidst i
min anmeldelse. Den eksisterende sønderjyske selvforståelse bygger på
en forståelig stolthed over, at man fik stoppet danskhedens tilbagegang i
Sønderjylland og klarede at få den nuværende grænse sikret ved afstem
ningen i 1920; men den bygger også i sin tolkning på de forklaringer og
den retfærdiggørelse, som blev givet af de mennesker fra den danske be
vægelse, som politisk og organisatorisk stod i spidsen for udviklingen. For
dem kom den i 1920 etablerede grænse til at fremstå som en i det store og
hele retfærdig og rigtig grænse. At antage denne opfattelse og søge den
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underbygget på grundlag af udviklingen i Nordslesvig alene er efter min
opfattelse en alt for snæver og faghistorisk farlig fremfærd. For at få en
underbygget opfattelse af, hvad der bestemte udviklingen i Nordslesvig,
er det nødvendigt at efterprøve forklaringerne på det øvrige Slesvig.
Hvordan udviklede gårdmandsbruget sig her fra reformerne i slutningen
af 1700-tallet og frem til 1914? Hvordan var det med den landbrugsfaglige
organisering? etc. etc.
Jeg tror ikke, at det er nok, som Nils Vollertsen foreslår, at inddrage
udviklingen i det nordlige Sydslesvig i sine undersøgelser; men hele det
gamle hertugdømme Slesvig må i givet fald med i en samlet undersøgelse
og beskrivelse af udviklingen, hvis den danske bevægelses betydning og
baggrund skal forstås for Sønderjyllands (Nordslesvigs) vedkommende.

National identitet, nationale bevægelser og borgerliggørelse
A/ Uffe Østergård
Det er glimrende, at den markante og provokerende tese om danskhedens
sammenhæng med den økonomiske og sociale udvikling, som Gottlieb Japsen fremsatte i begyndelsen af 70’erne nu bliver diskuteret grundigt af næste
- eller rettere tredje - generations Sønderjyllandshistorikere. Den værste
skæbne, der kan overgå en dristig og intelligent historiker som Japsen, er at
blive kanoniseret og hængt op på væggen, omgærdet af almindelig og ufor
pligtende velvilje. Det har været lige ved at ske. Hans empiriske grund
forskning, især i de fire bøger fra henholdsvis 1961, 1968, 1970 og 1980
accepteres af den lille specialistgruppe, der holder liv i studiet af Sønderjyl
land. Men i takt med den almindelige afdramatisering af Danmarks forhold
til Vesttyskland må man se i øjnene, at emnet er blevet til lokalhistorie på
linie med studier af Gødvad, Hylke, Mors og andre udmærkede lokaliteter.
Vi var nogle stykker som i 1979, da han fyldte 70 år, søgte at bringe
Japsen ud af denne lokalhistoriske pænheds blindgyde og ind på den »sto
re histories« slagmark, eller hvilken metaforik man nu finder passende1. I
mellemtiden har mange hævdet, at den såkaldt »lille historie«, kønnenes,
familiernes, aldrenes og lokaliteternes historie i virkeligheden er den al
lerstørste historie, mens størrelser som ‘økonomi’, ‘politik’, ‘klasser’,
1. Endda i dette tidsskrift; Gerda Bonderup, Steen Busck, J. C. Manniche, E. Strange Pe
tersen og Uffe Østergård: »National udvikling og borgerliggørelse. Hovedlinier i Gott
lieb Japsens forfatterskab«, Historie XIII: 1-2, 1979 s. 80-107.
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‘ideologi’ og ‘nationalstater’ er tynde abstraktioner, som intet siger om
den egentlige virkelighed2. Så måske var ‘redningsaktionen’ ikke så på
krævet, som vi dengang følte.
Men spørgsmålet om sammenhæng mellem national bevidsthed og økonomisk-social udvikling er til gengæld blevet mere centralt end nogen
sinde.
Hvad der glæder mig ved den nye diskussion er, at Japsens principielt
formulerede materialistiske alternativ til den idealistiske tradition i Sønderjyllandshistorieskrivningen er taget op til udogmatisk efterprøvelse af
Hans Schultz Hansen, og at denne efterprøvelse siden er blevet tænkt
igennem af Nils Vollertsen. Et nyt træk er, at de to i modsætning til den
ældre generation ikke er bange for at tage sig selv og deres baggrund med
ind i den faglige debat. Denne har selvfølgelig altid været vigtig, men før
1968 var det ikke god tone at omtale den slags »uvedkommende« forhold.
End ikke Japsen røbede nogen sinde noget om den personlige og politiske
baggrund for sin videnskabelige indsats uden for den allernærmeste kreds.
Ret beset er det mærkeligt, at han ikke gjorde det, for det var et ret
subjektivt formuleret slag i bolledejen, han leverede, da han i efteråret
1972 på et møde på Sandbjerg Slot mellem historikere fra Kiel og Århus
holdt det foredrag, der siden blev trykt i Sønderjyske Årbøger 19733. Her
understregede han borgerliggørelsen af gårdmandsstanden i Nordslesvig
som hovedforudsætningen for den nationale vækkelse mellem 1880 og
1914. Jeg kan endnu huske det begejstringens sus, der gik igennem for
samlingen, især dens tyske del. De yngre tyske amanuenser blev dengang
holdt i stram snor af Alexander Scharff, en historiker af den bedste - eller
værste - konservativt-idealistiske, slesvig-holstenske skole, efterkommere
af dem Holger Hjelholt helt op til begyndelsen f 70’erne fik lov til at kalde
»insurgenter« i Historisk Tidsskrift. På de yngre Kieler-folk, men også på
os marxistisk hærdede århusianske deltagere, virkede Japsens foredrag
2. Det drejer sig om forskningsretninger indenfor kvindehistorie, lokalhistorie, kulturhi
storie og historisk antropologi i bred almindelighed. Det er strømninger, som stort set er
gået dette tidsskrift forbi, men som i firserne blev formuleret i Fortid og Nutid og i et vist
omfang i Den Jyske Historiker. Det sidste tidsskrift har dog samtidig bragt nogle af de
mest principielle genformuleringer af den ‘store’ histories program. Personlig mener jeg,
at det er muligt at arbejde med såvel den ‘store’ som den ‘lille’ historie. Det helt store
principielle og forbitrede slag stod i første halvdel af 80’erne mellem hovedrepræsentan
ten for den strukturinteresserede socialhistorie H.-U. Wehler og pro toindustrialiserings
historikeren Hans Medick. Et principielt indlæg er Hans Medicks artikel »Missionåre im
Ruderboot? Etnologische Erkenntnisweisen als Herausforderung«, Geschichte und Ge
sellschaft 10:3, 1984 s. 295-319.
3. »Betragtninger over den danske bevægelse i Nordslesvig«, Sønderjyske Årbøger, 1973 s.
63-75.
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som at få vinduerne smækket op og frisk luft blæst ind over en antikveret
problemstilling, som en lille flok særlinge gik og vogtede over uden at kun
ne - eller ville - engagere moderne studerende.
Sådan mindes jeg fremførelsen af tesen. Måske lidt romantiserende, så
dan er det jo at blive ældre.
Men 1972 er længe siden, og de fleste af os er jo siden blevet klogere, så
jeg er glad for af redaktøren at være blevet udfordret til at gentænke borgerliggørelsestesen i et komparativt perspektiv. For som vi allerede skrev i
festskriftsartiklen i 1979, er Japsens tese ikke modsigelsesfri, selv om den
er materialistisk. Begreberne »borgerliggørelse« og »borgerskab« er for
simple og for vage, som han brugte dem. Betyder borgerliggørelse overta
gelse af borgerskabets levevis, overtagelse af (by) borgerskabets interes
ser - imod arbejderne på landet som i byen? Eller slet og ret kapitalistisk?
Eller måske ‘moderne’, som moderniseringsteoretikere blandt økonomer,
sociologer og politologer formulerer det. Det må afklares, før man kan
operationalisere hans tese, som Hans Schultz Hansen har gjort det på i
øvrigt god og håndfast vis i sin bog4.

Det teoretiske grundlag
Lad os se, hvor Japsen har sine begreber fra. Selv henviser han til debat
ten blandt austromarxisterne i Østrig-Ungarn i årene før 19145. Fra Otto
Bauer6 hentede han en skelnen mellem såkaldt »historiske« og »historielø
se« folk, en skelnen som går tilbage til F. Engels’ skrifter under revolutio
nen 1848-49. Den første kategori omfattede de nationaliteter, hvor både
over- og underklasse talte samme sprog, og som derfor havde en national
kultur og en national historie. Af større interesse for det nordslesvigske
eksempel er dog ifølge Japsen den anden kategori, de »historieløse« natio
naliteter eller nationaliteterne uden en historie. Betegnelsen giver natur
ligvis kun mening i overført betydning, ingen samfund er historieløse. Den
henleder opmærksomheden på forskellen på samfund, hvis overklasse var
fremmed og samfund, hvis overklasse talte samme sprog som landbefolk
ningen. I det første tilfælde udviklede der sig ikke en selvstændig national
højkultur, først og fremmest ikke en national litteratur. Eksempler på »hi
storieløse« folk er ruthenere, slovakker, rumænere og - i mindre grad czecher; eksempler på »historiske« folk er magyarer, tyskere og - i min-

4. Hans Schultz Hansen: Det Nordslesvigske Landbrug og den Danske Bevægelse 18801914, Åbenrå 1985.
5. Japsen 1973 s. 64.
6. Otto Bauer: Die Sozialdemokratie und die Nationalitätenfrage, Wien 1907.
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dre grad - kroater. Som Japsen selv siger: »Nordslasvig - jeg lader Syd
slesvig ligge - havde omkring 1830 i den anførte forstand en befolkning
uden historie. Gennem fem hundrede år havde danskerne ikke haft en
egen, kulturbærende overklasse. Al øvrighed var tysk ligesom al højere
undervisning, i købstæderne også alle folkeskoler. Når der desuagtet fort
sat eksisterede et dansk Nordslesvig, skyldtes det især to faktorer. 1) Der
fandtes næsten ingen adel, og kun den augustenborgske hertug og hans
forpagtere virkede i tysk retning. 2) Den tyske finkulturs udbredelse
hæmmedes kraftigt af indflydelsen fra de områder, som i gejstlig henseen
de hørte til Kongeriget7«.
Heraf kan vi slutte, at borgerliggørelse for Japsen har noget at gøre med
etableringen af en egen, national kultur og historiebevidsthed. Før vi går
ind på det, er det imidlertid vigtigt at opholde sig kort ved den tidlige
marxistiske debat om nationalitet, som Otto Bauers distinktioner indgik i.
Situationen var nemlig den, at de østrigske socialister (eller skulle man si
ge socialdemokrater), Karl Renner og Otto Bauer i et forsøg på at redde
deres socialistiske enhedsparti gennem den krise, som den nationalistiske
opposition fra især de czechiske fagforeninger havde kastet det ud i8, for
mulerede den første materialistiske eller marxistiske teori om national identitet, som fortjener betegnelsen teori.
Redningsforsøget mislykkedes, og det eneste blivende resultat var en
fundamental gennemtænkning af nationalitetsspørgsmålet og revisionen
af de ret ugennemtænkte stortyske formuleringer fra Engels’ og Marx’
hånd under revolutionerne i 1848-49, som indtil da havde udgjort den
marxistiske ‘teori’ om nationalitet9. Især Marx afskyede de såkaldte »bon
defolk«, danskerne og slaverne, som »stillede sig i vejen for den tyske civi
lisations revolutionære fremmarch«. Så man kan ikke sige, at den teoreti
ske indsats var overflødig.
Mens Otto Bauer således i 1907 etablerede den historisk-sociologiske

7. Japsen 1973 s. 64.
8. 1897 delte det socialistiske enhedsparti - i den cisleithanske del af dobbeltmonarkiet sig op i seks nationale føderationer, en tysk, en czechisk, en polsk, en ruthensk, en itali
ensk og en jugoslavisk (sydslavisk). 1 1899 vedtog partiet i den czechiske by Brno et vidt
gående omend vagt formuleret program for indre selvstændighed for de enkelte nationa
liteter, det såkaldte Bränner Nationalitäten-Programm. Heri anbefaledes det at omdan
ne riget til en forbundsstat med kulturel autonomi for alle mindretal. Kompromisset
holdt ikke, og trods pålæg fra 2. Internationale, der mødtes i København 1910, dannede
czecherne deres eget parti i 1911, efter at den fælles, ovemationale fagforening var ble
vet opløst allerede i 1905.
9. Grundigt analyseret af Roman Rosdolsky i »Friedrich Engels und das Problem der »Geschichtslosen« Völker« i Archiv für Sozialgeschichte IV, 1964 s. 87-182.
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baggrund for den teoretiske bearbejdning af nationalitetsspørgsmålet, be
handlede juristen Karl Renner problemet ud fra et mere kontant statsrets
ligt, historisk-institutionelt perspektiv. 1 1902 udsendte han under pseudo
nymet Rudolf Springer værket Der Kampf der österreichischen Nationen
um den Staat. Teil I: Das nationale Problem als Verfassungs- und Verwaltungsfrage. Sammen med to senere værker fra 1904 og 1906 er der tale om
stadig aktuelle standardværker til forståelsen af dobbelt-monarkiets in
denrigspolitik og efterfølgerstaternes vanskeligheder med deres nationale
mindretal.
Den grundlæggende præmis for Renners statslige reorganiseringsforslag
var, at staten er et åndeligt kulturelt og ikke materielt økonomisk fælles
skab. Ved at adskille kulturelle spørgsmål fra fællesstatslige opgaver, især
økonomi, forsvar og udenrigspolitik håbede han at kunne reducere »det
nationale magtspørgsmål« til dets kulturelle kerne. Renners forslag, der
senere fandt anvendelse i det mähriske og det ruthenske kompromis i 1905
og i 1925 i Estland, kombinerede subjektivt politiske og objektivt kultu
relle bestemmelser10. De nøjere detaljer virker i dag uhyre komplicerede,
men hovedtanken er egentlig enkel. Han skelnede mellem personlig til
knytning til en kulturnation, som var repræsenteret på tværs af provins
grænser og territorial repræsentation for alle indbyggere i et område, uan
set nationalitet.
Det blev kritiseret af Stalin i en bog, der senere er blevet det officielle
grundlag for Sovjetunionens nationalitetspolitik. Lenin sendte i 1912 den
unge georgiske opkomling på studieophold i Wien hos austromarxisterne
for at få ammunition til de teoretiske diskussioner i 2. Internationale. I
bogen, der blev oversat til dansk i 1939, kritiserede Stalin Renner og især
Bauer for at have ignoreret det territoriale grundlag for nationen. Men det
er kun rigtigt, hvis man udelukkende kan forestille sig én form for territoriel eksistens for en nation, den borgerlige nationalstat. Efter at have af
vist Bauers definition af nationen ud fra nationalkarakteren fortsatte Sta
lin således:
»Nationen er ikke simpelthen en historisk Kategori, men en histo
risk Kategori fra en bestemt Epoke, den opadstigende Kapitalismes
Epoke. Den Proces, der likviderer Feudalismen og udvikler Kapita
lismen, slutter samtidig Menneskene sammen til Nationer. Saaledes
10. Forskellen på de to typer af bestemmelser har jeg udarbejdet i kapitel 3 i en teorihisto
risk oversigt, Hvad er en nationstat? Arbejdspapir fra Center for Kulturforskning 12,
1988.
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forholder Sagen sig f.eks. i Vesteuropa. Englænderne, Frans
kmandene, Tyskerne, Italienerne o.a. sluttede sig sammen til Na
tioner, da den sejrrige kapitalisme triumferende rykkede frem
over Feudalismens splittelse (s. 17). (...) Bourgeoisiet spillede
Hovedrollen (i skabelsen af nationen u.ø.). Det vigtigste Spørgsmaal for det unge Bourgeoisi er Markedet. Dets Maal er at af
sætte sine Varer og at sejre i Konkurrencen med andre Nationali
teters Bourgeoisi. Derfra stammer dets ønske om at sikre sig sit
»eget«, »hjemlige« Marked. Markedet er den første Skole, hvor
Bourgeoisiet lærer Nationalisme, (s. 19) (...) Nationen har Ret til
frit at bestemme sin Skæbne. Den har Ret til at indrette sig efter
Behag, naturligvis uden at begå Overgreb mod andre Nationer.«
(s. 24)11.
Dette kan forekomme en lang omvej for at fastslå, at Japsens begreb om
borgerskab og nationalstat snarere stammer fra Stalin end fra Otto Bauer.
Men med det ry Stalin sidenhen har skaffet sig på halsen, forekommer det
mig vigtigt at rekonstruere den debathorisont, hvori forbindelsen mellem
kapitalistisk marked, borgerskab og national bevidsthed blev formuleret
klarest, før marxismen blev til magtsprog i Sovjetunionen og i de kommu
nistiske partier. Som formuleret her, har synspunktet i al sin korthed fak
tisk en del for sig, i hvert fald på det overordnede plan. Så det er ikke en
anmeldelse til politiet at fastslå en forbindelse til Stalins formuleringer.
Men heller ikke en garanti for dets sandhed.

Økonomisk udvikling og national bevidsthed
Hvad kommer først, national vækkelse eller økonomisk udvikling? Hans
Schulz Hansen når i sin bog og replikken her frem til, at »den danske be
vægelse udfoldede sig inden for en given, ret uforandret økonomisk-social
ramme.« Og siger videre, at »det geografiske mønster fra landbrugets in
tensivering kunne altså ikke genfindes i den danske bevægelses udvikling,
og der var da ingen anden udvej end at anse Japsens teori for falsificeret«.
Det fører ham frem til at konkludere, at inden for den økonomisk-sociale
11. J. V. Stalin: Marxismus und nationale Frage (1913), Werke 2, 1953 s. 266-333. Citeret
efter den danske oversættelse, 1939 s. 17,19 og 24. Artiklen blev skrevet i Wien i slutnin
gen af 1912 og begyndelsen af 1913 og trykt 1913 i nr. 3-5 af det bolchevikiske tidsskrift
Prosvesjtsjenije (Oplysning). 1914 udsendt som selvstændig pjece. 1920 udgivet i Stalins
»Artikler« om det nationale spørgsmål, der fastlagde partiets officielle politik overfor
minoriteterne i Sovjetunionen. Jvfr. E. H. Carr: The Bolchevik Revolution I 1950 s. 426
ff.
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ramme må man tillægge den nationale udvikling en stor grad af selvstæn
dig dynamik, en opfattelse Vollertsen - og Japsen - ikke deler.
Hvad betyder nu »en stor grad af selvstændig dynamik«? Nymarxistisk
teori har væltet sig i formuleringer om ideologiens og politikkens relative
autonomi, men når det kom stil stykket, har bestræbelsen oftest vist sig at
resultere i simple funktionalistiske afledninger fra økonomiske forhold. Så
der er god grund til at være på vagt. Men jeg kunne godt ønske mig en lidt
mere forpligtende overvejelse af mekanismerne i denne »store grad af
selvstændighed«. Betyder det, at gårdmændene fik en god national ide,
som de så benyttede til at klæde deres klasseinteresser i og således få re
sten af befolkningen med sig, som Japsen siger. Altså at de ‘besluttede’ sig
til at blive danske i 1880’erne, lidt på samme måde som andre, folkekulturelt urdanske bønder i Angel i 1830’erne og Haderslev amt i 1840’erne ‘be
sluttede’ sig for det tyske sprogs forrang og dermed lagde grunden til den
senere hjemmetyskhed12?
Her kan vi muligvis have nytte af den eneste velfunderede, komparative
bog om national vækkelse, der systematisk har forsøgt at inddrage det
nordslesvigske eksempel, en bog af den czechiske historiker Miroslav
Hroch. Der er tale om en videreførelse af en bog han udsendte på tysk i
196813. Den rummer en kvantitativ undersøgelse af den sociale sammen
sætning af lederskabet i de nationale bevægelser i syv forskellige små euro
pæiske lande. Det fælles for de studerede lande er, at de ikke var stormag
ter, og at de måtte kæmpe sig til deres nationale selvstændighed, deres
12. Lorenz Rerup fremstiller opkomsten af den danske hjemmetyskhed således i et kapitel
om den slesvig-holstenske patriotiske forening i 1844: »Den nordslesvigske del af denne
forening (en slesvigsk sindet forening af 15 af Haderslev amts 70 sognefogeder oprettet
marts 1844 som modvægt til den dansksindede slesvigske forening, u.ø.) var begyndelsen
til den »hjemmetyskhed«, der senere fandtes i de samme sogne. På dette tidspunkt var
disse bønder kongens loyale slesvigere JDe var dansktalende, men gik ind for det tyske
sprogs forrang som betingelse for opretholdelse af Slesvigs særlige indretninger og rettig
heder, som betingelse for, at tingene kunne forblive som de var, hvad de - som den mere
velhavende del af landbefolkningen - jo heller ikke havde nogen grund til at ønske æn
dret.« Iflg. Rerup blev denne holdning båret af 4-500 større jordejere, der i kraft af deres
sociale position nok var lidt tættere på de tysksprogede embedsmænd end andre, og som
navnlig var påvirket af deres præster, der i de pågældende sogne - på et nær - var tyskud
dannede og ikke tillagde sproget afgørende betydning. I stedet mente de på bedste mate
rialistiske vis, at deres nationalitet bestemtes af de institutioner og rettigheder, der til
kom »vor hele slesvig-holstenske nation«. (L. Rerup: Slesvig og Holsten efter 1830, Kbh.
1982 s. 93).
13. Social Preconditions of National Revival in Europe. A Comparative Analysis of the So
cial Composition of Patriotic Groups among the Smaller European Nations, Cambridge
1985. Den oprindelige tyske version hed: Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei
den kleinen Völkern Europas, med undertitlen Eine vergleichende Analyse zur gesellschaftlichen Schichtung der patriotischen Gruppen, Praha 1968.

48

N. Vollertsen, H. S. Hansen, F S. Pedersen, U. Østergård og J. Fink

‘ret’ som de selv formulerede det, i tiden mellem napoleonskrigene og før
ste verdenskrig.
Selv om den første version var skrevet på tysk, lykkedes det den som en
af meget få at bryde gennem muren mellem øst- og vesteuropæisk histo
rieforskning og helt ind i den angelsaksiske verden. Den blev anmeldt
langt og anerkendende i vestlige tidsskrifter, og den engelske marxistiske
historiker E. J. Hobsbawm lagde den til grund for to af sine mest berømte
teoretiske interventioner i debatten om, hvad nationalisme egentlig er for
noget14. Bogens exceptionelle betydning ligger ikke kun i den omhyggeligt
udførte socialstatistiske undersøgelse af de trods alt ikke særlig store le
dergrupper, men i den teori om faserne i udviklingen af sådanne bevægel
ser, som han bruger sine data til at formulere.
Hroch skelner mellem tre faser i nationale bevægelsers udvikling. I fase
A er nationalismen indskrænket til en gruppe intellektuelle uden megen
indflydelse, og ofte uden særligt ønske om at mobilisere masserne. Fase B
indtræder, når en gruppe ‘patrioter’ i det fremvoksende borgerskab, hvor
kulturelt romantiske forestillinger og liberal nationalisme især var udbred
te, systematisk forsøger at udbrede et nationalistisk budskab, men endnu
ikke har haft held til at infiltrere masserne. Den klassiske periode for det
var 1815-48. Fase C er den tredje fase, hvor dette lykkedes, så bondemas
serne og i mindre omfang arbejderne mobiliseredes gennem en national
populistisk appel; i Böhmen som i så mange andre lande i Europa skete
det i tiden efter 1848.
Hroch’s mest interessante resultat er ikke så meget den fortrinligt ud
førte socialstatistiske komparation af klasse, alder etc. af de berørte i fase
B, som den geografiske undersøgelse af, hvad der udgjorde det /nationale
territorium’, d.v.s. områder hvor agitationen først slog afgørende rod.
Rent geografiske, administrative og sproglige faktorer synes ikke at have
været afgørende ved formeringen af sådanne områder. Kun skolegang,
målt som tæthed af landsbyskoler, kan vises at have været afgørende. Ikke
overraskende for en historiker med marxistisk baggrund når Hroch frem
til, at økonomiske faktorer var afgørende. Dog ikke i en ligefrem, indu
striel moderniseringsteoretisk forstand. ‘Nationale zoner’ opstod ikke i
områder, hvor industri eller protoindustriel manufaktur dominerede. Det
skete derimod, hvor håndværksproduktion i lille skala opfyldte behovene i
provinsbyerne og deres agrare opland. Disse ‘nationaliserede’ områder lå
14. E. J. Hobsbawm: »Some Reflections on Nationalism« i T. J. Nossiter, A.H. Hanson, S.
Rokkan (eds.): Imagination and Precision in the Social Sciences, London 1972 s. 385-406
og »Some Reflections on ‘the Break-up of Britain’« New Left Review 105, 1977.
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i de frugtbareste og derfor rigeste egne, hvor kornproduktion eller ‘indu
strialiserede’ afgrøder til afsætning i byer dominerede. Landbrugsproduk
tionen i disse områder var ikke en middelalderlig selvforsyningsøkonomi hvis middelalderens bondebrug nogen sinde kan siges at have været kun
selvforsynende - men var på den anden side heller ikke endnu involveret i
udveksling med fjerne og ubestemte markeder. Nationaliseringen skete i
egne, der var præget af den opkommende industrielle civilisation, men
som ikke selv var bærere af denne proces.
Kort sagt, disse nationale bevægelser opstod i regioner med social æn
dring af middelsvær grad. Ikke i de helt tilbagestående, traditionelle bon
deområder, hvor stat og nation ikke engang kendtes som ord, men heller
ikke i områder, der allerede var industrielt moderniserede15. F.eks. for
blev de hurtigt voksende forstæder i de walloonske (fransktalende) indu
stribyer i Belgien, som befolkedes af indvandrere fra de flamsktalende eg
ne, stort set uberørte af den flamske nationalistiske bevægelse i 1800-tallet, ligesom de slovaker der indvandrede til Budapest - eller Chicago for
den sags skyld - hurtigt magyariseredes, respektive amerikaniseredes16. Ja
selv de czechiske landarbejdere, der vandrede ind til Wiens arbejderkvar
terer skiftede hurtigt sprog til tysk, hvad man kan forvisse sig om i dag ved
at slå op i Wiens telefonbog og se mængderne af slaviske navne. Denne
baggrund midt mellem modernitet og tradition, uden fast forankring no
gen af stederne, kan forklare den bonderomantiserende tendens i mange
nationale bevægelser.
Mærkeligt nok blev Hroch ikke udrenset og forfremmet til gadefejer ef
ter invasionen i 1968, som det skete for næsten alle andre czechiske intel
lektuelle af nogen kaliber. Han beholdt sin post ved Karls-universitetet og
har for nylig udsendt sin bog i udvidet form på engelsk. Den følger under
søgelserne fra den først op med flere case-studies og præciserer og nuance
rer opfattelsen yderligere. Han fastholder stort set sine resultater og gen
tager en del af dem til glæde for det ikke-tysk læsende publikum. Hoved
resultatet er, at:
»the origin of the modern nation and the birth of the national move
ment cannot be explained through patriotic agitation. Identical forms
of agitation, identical patriotic manifestations, led to very different
15. Et resultat der svarer godt til den amerikanske socialhistoriker Charles Tillys undersø
gelse af den sociale baggrund for modstanden mod den franske revolution i det vestlige
Frankrig i bogen The Vendée, 1963.
16. Forholdet mellem amerikanisering og europæisk kulturel arv i USA har jeg skrevet om i
En nation af mange nationer? Arbejdspapir fra Center for Kulturforskning 42 1989.
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results among the different nationalities, and nowhere were they
sufficient by themselves to bring the national movement successfully
into its mass phase. Patriotic agitation may possibly allow us to ex
plain changes in the attitude of intellectuals during Phase A; but as
soon as we arrive at the problem of interpreting Phase B of the nati
onal movement, the phase which was properly decisive for the furt
her development of a small nation, we are obliged to take into consi
deration the clear connection between national agitation and the ob
jective relations constituted by the process of agrarian revolution,
industrialization, urbanization and the general social transforma
tion at the threshold of capitalist society17.«
Desværre går Hroch ikke meget ind på den danske situation i sit afsnit om
fase B i Nordslesvig. Han er mest optaget af at undersøge, om den danske
bevægelse overhovedet hører hjemme i gruppen af små nationaliteter, der
gennemgår en »national revival«. Svaret er det ikke uinteressante, at den
danske bevægelse i Slesvig ikke hører med p.g.a. tilhørsforholdet til den
gamle »historiske« nation mod nord. Sproget, kulturen og politikken var
givet på forhånd og skulle ikke udvikles fra bunden, som det er tilfældet i
de små nationer, han ellers skriver om. Det bemærkelsesværdige for
Hroch er altså ikke, at der kom en national vækkelse også blandt bønder
ne i Nordslesvig, borgerliggjorte eller ej, men at den først kom i årene
efter 1880. Forklaringen kan man muligvis finde i den nye teoretiske ind
ledning til den engelske udgave af hans bog. Han indfører her et kriteri
um, som kaldes »degree of completeness« i formeringen af den moderne
nation (s. 26). Den fundamentale målestok er klassestrukturen i det natio
nale fællesskab. Jo nærmere en fuldt udviklet kapitalistisk klassestruktur
samfundene var, desto større mulighed for, at de kunne erobre national
selvstændighed.
Formuleret sådan er vi meget tæt på en ringslutning af typen: de sam
fund, som var moderne, blev moderne og jo nærmere en gruppe er på at
være en nation, jo større sikkerhed for at den etablerer sig som nationstat.
Men synspunktet er nu lidt mere raffineret, hvis man læser det grundigere.
Rigtigt forstået kan det forklare, hvorfor danskerne - og polakkerne og
elsass-lothringerne - ikke mistede deres kulturelle og sproglige særpræg,
som det skete for de vestslaviske folkeslag i Pommern og andre dele af
Preussen, som Günther Grass og andre forfattere har sat så smukt et efter
mæle i romaner i de senere år. Der lå nemlig en ‘komplet’ nation med en
17. Hroch 1985 s. 178.

Landbruget og den nationale udvikling i Nordslesvig.

51

fuldt etableret nationalstatslig højkultur lige ved siden af Slesvig, hvilket
indebar, at den nationale bevægelse ikke selv skulle etablere alt fra bun
den af, selv om den ikke formelt blev støttet af denne stat. Således kom
penserede den danske bevægelse for sin kapitalistisk ‘ufuldkomne’ struk
tur, og netop derfor falder den uden for Hroch’s sammenligning af de små
europæiske selvstændighedsbevægelser.
Eksistensen af et nationalstatsligt moderland var så betydningsfuld, fordi
bærerne af idéerne, den gruppe der i Østeuropa kaldes intelligentsiaen,
spiller så afgørende en rolle for etableringen af nationale bevægelser, især i
fase A. At det også var tilfældet i Sønderjylland fremgår glimrende af den
klassiske Sønderjyllandslitteratur. Hvorfor intelligentsiaen er så betyd
ningsfuld, giver den czechisk-engelske filosof, antropolog og sociolog Er
nest Gellner et godt, kontant, institutionelt sociologisk svar på i en ny bog,
som efter min opfattelse er det væsentligste moderne bidrag til en egentlig
forståelse af nationalismens natur - men ikke dens oprindelse, da Gellner
er funktionalist18. Nationalistisk ideologi henter iflg. hans opfattelse kraft
fra de identifikationer, som specialiserede uddannelsesinstitutioner bygger
op. Nationalisme indebærer, at politisk loyalitet ‘naturligt’ knytter sig til
store anonyme enheder, som defineres gennem fælles historie, kultur,
sprog og territorium. En sådan identifikation kræver mobilitet og løsrivelse
fra de lokale horisonter. Identitet er ikke længere bestemt af placeringen i
en fastlagt social niche, men bestemmes af opførsel og udtryksmønstre,
d.v.s. ‘kultur’. Påvirkningen fra det standardiserede sprog og de større ud
dannelsesfællesskaber giver den kulturelle målestok et nationalt omfang.
Som Gellner har udtrykt det et andet sted: »Grænserne for eksamensbevi
sernes gyldighed er den naturlige grænse for en politisk enhed19.«
Det ‘materielle’ ved den ‘materialistiske’ eller ‘sociale’ forklaring ligger
altså et lidt mere sofistikeret sted end i Japsens direkte kobling af gårdmænd og borgerlighed. Følger man Gellner, er det tilknytningen til en in
stitutionaliseret, national højkulturs uddannelsessystem, der forklarer na
tionalt tilhørsforhold. Det tager imidlertid ikke noget fra Japsens origina
litet, at hans forklaringer kan forbedres. Jeg tror bestemt, at han selv ville
føle sig bedre tilpas ved at blive udsat for en videretænkning end et bog
stavtro forsvar af teserne, der som alt andet er tænkt i en bestemt situation
med et bestemt begrebsmæssigt apparatur til rådighed.
18. Nations and Nationalism London 1983, en bog der viderefører tankegangen i et essay fra
1968.
19. E. Gellner: »Scale and Nation« i E Barth (ed.): Scale and Social Organization, Oslo
1978 s. 146. Jvf. også min artikel »Bønder og danskere«, V. Wåhlin (red.): Historien i
kulturhistorien, Århus 1988 s. 317-71.
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Et eksempel på det er den nuancering af forholdet mellem national or
ganisering og økonomisk modernisering, som Hroch har leveret begreber
ne og Schultz Hansen empirien til. Japsen skrev om sammenhængen mel
lem politik og økonomi: »Gårdmandsstandens tyngdepunkt lå nu i Sunde
ved og Als, dvs. i de egne, hvorfra udvandringen havde været mindst, og
som derfor også havde lidt mindst under det store tab af kapital, der havde
været en af udvandringens negative følger... Når man samtidig holder sig
for øje, at de vestlige egnes landbrug kun fulgte langsomt efter i denne
modernisering, er det nærliggende at postulere en sammenhæng mellem
dette forhold på den ene side og på den anden side den kendsgerning, at
edsaflæggerpolitikkens forkæmpere, Hans Lassen og H.P. Hanssen, var
hjemmehørende i gårdejerkredse i netop Als og Sundeved og havde deres
trofaste tilhængere her20.«
Det er denne hypotese, som Schultz Hansen har søgt at verificere i sin
bog. Han konkluderer. »Alt i alt kunne det geografiske mønster fra land
brugets intensivering altså ikke genfindes i den danske bevægelses udvik
ling, og der var da ingen anden udvej end at anse Japsens teori for falsifi
ceret«. At tage springet derfra og til længere fremme ligefrem at »tillægge
den nationale udvikling en stor grad af selvstændig dynamik«, underfor
stået at den ikke kan forklares økonomisk-socialt, er dog at tage munden
alt for fuld. Det er langt snarere sådan, at Schultz Hansen har leveret en
geografisk-regional operationalisering af Japsens løst udkastede kobling
mellem økonomi og politik. Præciseringen passer i den foreliggende form
ikke helt ind i det mønster, vi kender fra Hroch’s undersøgelser af Böhmen-Mähren og Tillys ældre arbejde om Vestfrankrig i 1792. Jeg tror
imidlertid, at det ville være værd at undersøge forholdene endnu engang
med denne præcisering in mente. At det altså som Jørgen Fink argumen
terer nærmere for nedenfor er graden af integration i markedet, ikke den
blotte og bare omlægning af driften, der afgør moderniseringsgraden og
dermed ‘nationaliseringen’.
Anskuet på den måde giver det ikke megen mening, som der er tendens
til i debatten her, at spørge om, hvad der kom først, økonomien eller nati
onalismen? De betingede hinanden i et mere kompliceret samspil, end de
enkle determinationsforklaringer har villet acceptere. Det kan forekom
me at være en ny variation af den kendte historikerforkalring, »at alting
hænger sammen med alting på en kompliceret måde«. Det gør det selvføl
gelig også, og det kan det da tit være klogt at minde sig selv - og især andre
samfundsforskere - om, men jeg synes nu nok, at vi er kommet videre,
20. Japsen 1973 s. 71.
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især med Gellners formuleringer af betydningen af institutionaliseringen af
undervisning i det nationale sprog og den nationale historie. I sådanne
funktionalistiske forklaringer og i erkendelsen af den selvstændige betyd
ning af symbolerne - herunder sproget - for etableringen af nationale
‘mentaliteter’ ligger det materialistiske ved de nye formuleringer, ikke i
fastholdelsen af et uholdbart primat for ‘økonomien’. Snævert økono
miske forklaringer har det med at kunne forklare såvel det ene som det
andet udfald af historien. Og det er for meget af det gode.

Borgerliggørelse, driftsomlægning og national bevidsthed
Fodnote til en debat.
Af Jørgen Fink

Gottlieb Japsens tese fra 1973 er på én gang så markant og så ulden, at den
er velegnet til at skabe debat. Den materielle udvikling er en forudsætning
for den åndelige, det konkretiserer Japsen for Nordslesvigs vedkommen
de i tesen, at bøndernes borgerliggørelse var en forudsætning for danskhe
dens opsving. Det er rene ord for pengene. Sådan da. For hvad mener
Japsen helt præcist med ‘bogerliggørelse’?
Det er ikke helt klart, og derfor er det nyttigt, som Uffe Østergård har
gjort det ovenfor, at sætte Japsens synspunkt ind i en teorihistorisk sam
menhæng. Det fremgår da, at Japsens tanker hører hjemme i en marxi
stisk-stalinistisk tradition, som har set bourgeoisiet som bærer af nationa
lismen. Nationalismen har altid en borgerlig liberal sjæl, siger Japsen.
Dermed bevæger han sig op på et generelt plan, og på det plan betyder
borgerliggørelse overgang til en kapitalistisk økonomi. En befolknings
gruppe bliver ikke borgerliggjort, bliver ikke til et bourgeoisi i marxistisk
forstand, førend den overgår fra en selvforsyningsøkonomi til en markeds
økonomi, fra en moralsk økonomi til en pengeøkonomi. Det er denne ud
vikling, overgangen til en markedsøkonomi, der er den afgørende mate
rielle forudsætning for bevidsthedsudviklingen ifølge den teoretiske tradi
tion, som Japsen bygger på.
Men Japsen nøjes ikke med at beskrive udviklingen på det teoretiske
niveau. Han beskriver udviklingen i Nordslesvig, helt præcist danskhe
dens udvikling i Nordslesvig. Opgaven for Japsen bliver da at godtgøre, at
den generelle sammenhæng: at en nationalistisk bevægelse kun kan bæres
af et borgerliggjort samfundslag, også har gyldighed i Nordslesvig. Det
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gør han ved at hævde, at det danske opsving, der indledtes i 1880erne
»havde som dybeste forudsætning den ... afgørende etape på gårdmands
standens vej henimod en fuldt borgerlig eksistens.« Det konkretiseres i
det følgende som »landbrugets omlægning til kapitalkrævende, intensiv
drift.« Derved identificerer Japsen driftsomlægningen med bondestandens
borgerliggørelse, men det er ikke korrekt. Som påpeget af Hans Schultz
Hansen var driftsomlægningen en forskydning af produktionen fra mindre
rentable varer til mere rentable. Driftsomlægningen betegner ikke over
gangen til markedsøkonomi for det nordslesvigske landbrug. Den var fo
regået tidligere og regnes traditionelt for afsluttet i løbet af 1860erne.
I den formulering, som Japsen gav sin tese, lader den sig ikke oprethol
de. Den er ikke empirisk korrekt. Det har Hans Schultz Hansen påvist, og
det har ingen kunnet bestride. Den er heller ikke teoretisk korrekt. Jap
sen identificerer borgerliggørelse med driftsomlægning, og det er forkert.
Det afgørende for borgerliggørelsen er overgangen til markedsøkonomi,
og den gik forud for driftsomlægningen. Derimod kan tesen opretholdes i
en vagere formulering, idet man kan se, at den nordslesvigske bonde
stands borgerliggørelse i betydningen overgang til en markedsøkonomi
var en forudsætning for den nationale bevægelse i Nordslesvig 1864-1920.
Man kan i det mindste konstatere, at den gik forud for i tid, og det fore
kommer sandsynligt, at man mere konkret kan godtgøre, at de forandrin
ger i erfaringer og livsførelse, som fulgte med overgangen fra selvforsy
nings- til pengeøkonomi, var en forudsætning for, at den enkelte bondes
selvforståelse som undersåt blev erstattet af en national identifikation. En
egentlig påvisning af dette vil imidlertid kræve mere indgående studier.
Her er det nok at konstatere, at tesen om borgerliggørelse som forudsæt
ning for en fuldt udviklet nationalisme lader sig opretholde som tese også
for Nordslesvigs vedkommende. Blot må man gøre sig klart, at der med
borgerliggørelse her menes overgang til markedsøkonomi, og at tesen i
denne formulering vedrører det, som Hroch kalder fase B i udviklingen,
jvf. Uffe Østergårds artikel ovenfor, og at den ikke siger noget om 1880ernes begyndende fremgang for danskheden og heller ikke noget om for
skellen mellem Sundeved og Vestslesvig, sådan som Japsen hævdede.
Tilbage står så spørgsmålet om, hvilken betydning driftsomlægningen
fik for den danske bevægelse. Der er næppe nogen, der vil bestride, at
driftsomlægningen øgede de nordslesvigske bønders økonomiske styrke
og uafhængighed. Om driftsomlægningen direkte blev afgørende for den
danske bevægelse får stå hen. Den var i hvert fald en afgørende forudsæt
ning for, at den danske bevægelses styrke blev så stor, som den blev.
Gårdejernes økonomiske styrke er sammen med det begrænsede omfang
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af industrialiseringen i Nordslesvig de afgørende materielle forudsætnin
ger for danskhedens fremgang og sejr. Derom vil der formentlig være
bred enighed.
Driftsomlægningen er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkelig til at for
klare den danske bevægelses udvikling. For det første fik den ikke så
gennemgribende et omfang i Nordslesvig, som den gjorde i Danmark,
sådan som Hans Schultz Hansen har gjort opmærksom på. Men for det
andet kommer man ikke udenom at indrømme den politiske udvikling
en relativ autonomi, en selvstændig dynamik som ligeledes hævdet af
Hans Schultz Hansen. Uffe Østergård finder udtrykket upræcist, men
det er med urette. Det tilbageslag, som den danske bevægelse oplevede
i årene efter århundredeskiftet kan ikke forklares ved henvisning til
driftsomlægningen eller landbrugsudviklingen eller den økonomiske ud
vikling i det hele taget. Tilbageslaget var en følge af v. Kollers meget
aggressive fortyskningspolitik. Tilsvarende kan fremgangen i den dan
ske bevægelse 1907-14 heller ikke forklares ved henvisning til den øko
nomiske udvikling. Den var en følge af, at den aggressive fortysknings
politik var ophørt samt af, at optantkonventionen af 1907 havde øget
antallet af danske vælgere. Det betyder ikke, at den danske bevægelse
udviklede sig uafhængigt af den økonomiske udvikling i disse år. Det
gjorde den naturligvis ikke. Den økonomiske udvikling skabte de ram
mer, inden for hvilke den danske bevægelse kunne udfolde sig. Hvis
den økonomiske udvikling havde været anderledes, havde den danske
bevægelse ikke haft de muligheder, der nu stod åbne. Men den danske
bevægelse kan ikke forklares udtømmende ved en henvisning til den
økonomiske udvikling og er ikke en simpel funktion af denne. Det er
derfor korrekt at tillægge den politiske bevægelse en selvstændig dyna
mik, og også præcist, fordi der gives eksempler på, hvori selvstændighe
den ytrede sig.
Tilbage til driftsomlægningen. Havde den betydning for den danske
bevægelse udover den allerede konstaterede, at den øgede de nordsles
vigske gårdejeres økonomiske styrke? Japsen ville gøre den til forud
sætning for den danske bevægelses nationalistiske karakter og for dens
uimodståelige sejr. Som nævnt er det ikke holdbart. Det var overgan
gen til markedsøkonomi og ikke driftsomlægningen, der var forudsæt
ningen for den danske bevægelses nationalistiske karakter. Der kan ik
ke påvises nogen sammenhæng mellem driftsomlægningen og udviklin
gen af en national bevidsthed hos de nordslesvigske bønder. For valget
mellem dansk og tysk fik driftsomlægningen ikke nogen konstaterbar
betydning. Derimod fik den formentlig betydning for et andet valg,
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nemlig valget mellem Jessen og H. P. Hanssen, mellem den juridiske og
den demokratiske linje indenfor de dansksindede nordslesvigere, specielt
indenfor Vælgerforeningen.
Der kan ikke være tvivl om, at driftsomlægningen, der skabte en parallellitet mellem de nordslesvigske og de danske bønder, og som gjorde den
andelsorganiserede danske bondestand til forbillede for den nordslesvig
ske, og som skabte kontakter til danske bonde- og højskolekredse, i sig
selv gjorde det lettere for H. P. Hanssen at få sin linje i nationalitetskam
pen til at slå igennem. Det er vel det, der har foresvævet Japsen, når han
peger på, at H. P. Hanssen havde sine trofasteste støtter på Als og i Sun
deved, hvor driftsomlægningen begyndte. Synspunktet finder også en vis
støtte i det forhold, Hans Schultz Hansen peger på, at H. P. Hanssens lin
je slog senere an i Vestslesvig, som var mindre berørt af driftsomlægnin
gen og -intensiveringen. Om der direkte kan påvises en sammenhæng i de
nordslesvigske landdistrikter mellem driftsomlægningen i landbruget og
tilslutningen til H. P. Hanssens linje inden for Vælgerforeningen, tør ikke
ligefrem hævdes. Det vil her kun blive fremsat i en hypoteses forsigtige
form og med understregning af, at H. P. Hanssens linje naturligvis ikke
kan forstås som en simpel funktion af landbrugsudviklingen.
Skal man prøve at sammenfatte de synspunkter, som debatten om Jap
sens tese med rimelighed kan munde ud i, kan man formulere sammen
hængen mellem landbrugsudviklingen og den danske nationale bevægelse
således: Den nordslesvigske bondestands overgang til markedsøkonomien
skabte de materielle forudsætninger for, at der kunne opstå en national
dansk bevægelse i Nordslesvig med bondestanden som bærende socialt
lag. Det er en udvikling, som ikke kan dateres præcist, men som havde
1830erne til 1860erne, som de afgørende år.
Driftsomlægningen er af langt mindre indgribende betydning for be
vidsthedsdannelsen end overgangen til markedsøkonomi. Der kan ikke
påvises nogen sammenhæng mellem driftsomlægning og national bevidst
hed. Derimod har driftsomlægningen udover at øge de nordslesvigske
gårdejeres økonomiske styrke og uafhængighed i sig selv virket til gunst
for H. P. Hanssens folkelige og demokratiske nationalpolitiske linje og
har måske været en forudsætning, ikke for dens formulering og opståen,
men for dens gennembrud og styrke.

Christian IV Redivivus
Et omrids af Christian IV-litteraturen i 1988
Af Knud J. V Jespersen

Christian IVog jubilæumsåret
I de fleste landes regentrækker kan man finde eksempler på monarker,
hvis skæbne i helt usædvanlig grad har formået at appellere til selv en fjern
eftertids fantasi og forestillingsevne. Det gælder en skikkelse som Henrik
VIII af England, hvis blodrige figur kendes af de fleste. Det gælder i Fran
krig Ludvig XIV, hvis pompøse barokstil har sat sig dybe spor, og hans
sene efterfølger Napoleon I, hvis skæbne blev tæt sammenvævet med
Frankrigs. Det gælder i Tyskland Frederik den Store, hvis værker og histo
rie efter sigende var nazispidsernes yndlingslekture. Det gælder videre Pe
ter den Store af Rusland, som åbnede det store land mod vest, og det gæl
der i Sverige grundlæggeren af den svenske stormagt Gustav II Adolf og
hans senere efterfølger Karl XII, heltekongen, som kom til at præsidere
over samme stormagts sammenbrud.
Fælles for disse skikkelser er, at de alle i usædvanlig grad kunne identifi
ceres med det land og det folk, som de regerede over, eller også at deres
livsløb bød på en usædvanlig kærlighedshistorie, som kunne appellere til
eftertidens fantasi, fordi den var grotesk eller måske tragisk. Det er videre
et fælles træk, at disse monarker som regel besad en udpræget evne til at
sætte sig selv i scene overfor omverdenen.
Den eneste monark i den danske kongerække, som kan opvise sådanne
karakteristika, er faktisk Christian IV. Uanset al senere mytologi er det en
kendsgerning, at der eksisterede en mærkelig overensstemmelse mellem
hans personlige livsbane og Danmarks skæbne. Tiden indtil Kejserkrigen
var generelt set en opgangstid for Danmark og tillige en lykkelig tid for
Christian IV selv. Kærlighedsslottet Rosenborg dannede den eventyrlige
ramme om et lykkeligt og blomstrende kongeligt familieliv, som syntes urørligt i sin idyl. Den danske indtræden i den tyske krig kom imidlertid til
at betegne et vendepunkt. Fra da af begyndte Danmarks store nedtur,
som i løbet af få årtier udviklede sig til en desperat kamp for overlevelse i
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skyggen af den nye svenske stormagt. På nøjagtig samme tidspunkt be
gyndte ulykkerne at vælte ind over kongens private liv. Faldet ved Hameln, opløsningen af forholdet til Kirsten Munk, de evindelige stridighe
der med svigersønnerne og rigsrådet, læsionerne ved Kolberger Heide,
kronprinsens død og den tiltagende alderdomssvækkelse. Den konge, som
den 28. februar 1648 drog sit sidste, trætte suk på sit elskede Rosenborg,
der nu stod som en tom skal om minderne fra fordums lykkelige dage, var
derfor en ensom, træt og patetisk skikkelse, som kun havde erindringen
om den længst svundne storhedstid tilbage.
Kongens personlige tragedie kom således til at udvikle sig parallelt med
Danmarks store nedtur - ja, Christian IVs egen livsbane blev på mystisk
vis en personifikation af denne. Derfor var der ikke langt til den totale
identifikation af de to størrelser, hvilket har været et bærende element i
eftertidens Christian IV-mytologi. Deri ligger samtidig en væsentlig for
klaring på, at myten om Christian IV som den mest ærkedanske af alle
danske konger, som landsfaderen, som den heroiske, men altid uhelds
ramte lederskikkelse har formået at overleve og videreudvikles lige til vor
egen tid. Denne identifikation er også forklaringen på, at eftertiden altid
har kunnet ty til Christian IV-skikkelsen, når det i pointeret, kunstnerisk
form skulle udtrykkes, hvad det ville sige at være dansk - det gjorde
kunstnere som Johs. Ewald, J. L. Heiberg og Vilh. Marstrand, for blot at
nævne de berømteste eksempler.
Det fascinerende ved denne mytologi er, at danskere til enhver tid har
kunnet bruge Christian IV-skikkelsen til at udtrykke noget væsentligt om
deres egen samtid. Skikkelsen blev i kraft af sin rige facettering et spejl på
den til enhver tid værende nutid, og kongen havde selv sørget for rigelig
ammunition i form af de mange personligt prægede egenhændige breve og
de talrige særprægede bygningsværker, han efterlod sig. Dermed fik Chri
stian IV-skikkelsen på godt og ondt et evigt liv - omend den antog skiften
de former alt efter forskellige tidsaldres behov.
Derfor ramte museumsinspektør Charlotte Christensen præcist ind i et
følsomt punkt i de fleste danskeres bevidsthed, da hun i sin tid udkastede
den tanke at gøre året 1988 til Christian IV-år, og af samme grund vidste
den til samme formål nedsatte komité af ledende notabiliteter præcis hvad
den gjorde, da den med Charlotte Christensen som hovedkraft gik i gang
med at omsætte idéen til virkelighed og oven i købet sikrede sig Europarå
dets økonomiske støtte til projektet. Med Christian IV-skikkelsens store
plads i den danske bevidsthed var successen næsten på forhånd hjemme.
Heroverfor talte det kun lidet, at enkelte prosaiske skeptikere blandt
historikerne lavmælt ymtede om risiko for kommercialisering og snusfor-
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nuftigt påpegede, at årstallet var forkert valgt - i den historiske sandheds
navn skulle vi rettelig vente til 1996 med at fejre regeringsjubilæet - begej
stringens bål blussede allerede kraftigt og lod sig ikke slukke af et par fag
historiske grædekoner. - Når sandheden skal siges, udgød de nu heller ik
ke deres bekymringens tårer i særlig store mængder. Tværtimod sluttede
skeptikerne sig snart til skaren af aktivt begejstrede - formentlig ud fra
devisen, »if you can’t beat them, join them«. Resultatet var da, at 1988
blev et veritabelt orgie i museumsudstillinger og bogudgivelser om Christi
an IV. Det er det skriftlige resultat af de store forenede anstrengelser,
som i det følgende skal karakteriseres.
En opdeling i kategorier af årets omfangsrige Christian IV-litteratur vil
falde i seks hovedgrupper, nemlig 1) publikationer fra museumsvæsenet,
2) populært formede lejlighedsskrifter, 3) egentlige biografier om Christi
an IV, 4) værker, som giver en alsidig belysning af samfundet på Christian
I Vs tid, 5) behandlinger af Christian I Vs militærhistorie, og endelig 6) bø
ger, som belyser forskellige sider af det civile magtapparat på Christian
IVs tid. Denne inddeling ligger til grund for den rækkefølge, hvori værker
ne omtales i det følgende.

Museumspublikationerne
Initiativet til Christian IV-året kom fra museumsverdenen, og jubilæums
året var også først og fremmest en museumsbegivenhed. Det lykkedes på
et tidligt tidspunkt at interessere Europarådet for sagen. Museumsaktivi
teterne fik på denne måde status som en Europarådsudstilling - den 19. og nok så betydningsfuldt fulgte der med denne status et klækkeligt øko
nomisk tilskud, som muliggjorde hjemlån fra udlandet af museumseffek
ter til formålet. Mest bemærkelsesværdig var nok lånet af den store sam
ling pragtsølv fra Kreml, som det efter langvarige forhandlinger lykkedes
at hjemføre til Rosenborg-udstillingen.
Den 19. Europarådsudstilling omfattede i alt 10 pragtfulde museumsar
rangementer, hvoraf seks blev afviklet i Christian IVs egne slotte og byg
ninger: Kronborg, Frederiksborg, Rosenborg, Koldinghus, Tøjhusmuseet
og Trinitatis kirkeloft. Over disse udstillinger udsendtes der et pragtfuldt
fælleskatalog på ikke færre end 607 dobbeltspaltede sider, Christian IV og
Europa.1 Tilrettelæggelse og redaktion blev lagt i hænderne på en førende
1. Steffen Heiberg (red.), Christian IV og Europa. 19. Europarådsudstilling i Danmark
1988. Herning (Fonden Christian IV året 1988, 1988) - 607 s., ill. 120,- kr.
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Christian IV-kender, museumsinspektør Steffen Heiberg, mens trykning
og teknisk udførelse blev betroet ingen ringere end Poul Kristensen, Her
ning.
Med så kyndige og stilsikre hovedkræfter kan det ikke undre, at resulta
tet er blevet et pragtværk, som har værdi langt ud over blot dette at funge
re som en fortræffelig vejledning for udstillingsgæsterne. Det gør det også,
eftersom hver enkelt udstillet genstand er grundigt beskrevet efter alle
museumskunstens regler. Beskrivelserne er oven i købet forsynet med
henvisninger til eventuel speciallitteratur. Katalogets varige værdi ligger
hovedsageligt i tre forhold. For det første de ofte fyldige indledninger til
de enkelte udstillinger. De er skrevet af særligt sagkyndige fra hver enkelt
arrangørgruppe og giver en god og præcis introduktion til udstillingstema
erne. For det andet den meget fyldige liste over speciallitteratur, som fin
des bagest i værket. Denne liste er vist nok den fyldigste eksisterende for
tegnelse over Chrisian IV-litteratur med særlig vægt på de kunsthistoriske
aspekter, hvorimod der kan konstateres en del udeladelser, hvad angår
andre sider af emnet. For det tredie - og måske vigtigste - de mange smuk
ke billeder, som kataloget rummer. De fleste af de mere betydelige Chri
stian IV-portrætter findes gengivet som helsides farveportrætter i meget
høj teknisk kvalitet. Dem har læserne nu lige ved hånden i fortræffelige
gengivelser.
Fremstillingen af dette pragtværk må have kostet en formue. Når det
ikke desto mindre har kunnet sælges til en overkommelig pris, skyldes det
meget betydelige fondstilskud og den økonomiske håndsrækning fra Eu
roparådet. Heiberg er sluppet heldigt om ved sin vanskelige opgave som
redaktør, og resultatet bærer præg af, at intet er sparet - hverken anstren
gelser eller penge - for at tilvejebringe et præsentabelt og nyttigt hjælpe
middel. Resultatet må siges at stå mål med anstrengelserne.
Som om det store fælleskatalog ikke kunne være nok, har flere af de
udstillende museer og samlinger tillige udsendt særlige publikationer, som
ikke blot fungerer som særskilte udstillingskataloger, men tillige rummer
glimrende indføringer i de udstillede samlingers historiske forudsætnin
ger. Der gælder således Kobberstiksamlingens fine publikation om den så
kaldte Kronborgserie, Christian IVs storstilede forsøg fra 1637 på at til
vejebringe en samlet billedpropagandistisk fremstilling af det danske mo
narkis ældgamle historie til ophængning på det genopbyggede Kronborg,
efter slottets brand i 16292. Projektet blev ganske vist aldrig fuldført og
under svenskekrigenes tumulter blev stikkene og de tilhørende malerier
2. H. D. Schepelern and Ulla Houkjær, The Kronborg Series. King Christian IV and his
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spredt for alle vinde. I forbindelse med Christian IV-året har Kobberstik
samlingen med held søgt at bringe de tilbageværende billeder og stik sam
men i deres oprindelige omgivelser på Kronborg og i denne forbindelse
udgivet et smukt engelsksproget katalog med dansk resumé, hvori hvert
enkelt stik og billede beskrives, og samlingens forunderlige historie skitse
res af kunsthistorikeren Ulla Houkjær og lærdomshistorikeren H.D.
Schepelern. Resultatet er blevet en indsigtsfuld indføring i den bemærkel
sesværdige billedserie, som i publikationen med god ret benævnes Christi
an I Vs visuelle testamente, og for første gang nogensinde er der ved en
betydelig indsats fra Ulla Houkjærs side dermed tilvejebragt et veldoku
menteret samlet overblik over den enestående samling. Det må betegnes
som en væsentlig forskningsmæssig bedrift.
Endnu en enestående samling fra Christian IVs tid har i jubilæumsåret
fået sin særlige publikation. Det drejer sig om den store samling af pragtsølv
- dvs. sølvtøj i overstørrelse, fortrinsvis beregnet til borddekoration - som i
løbet af kongens regeringstid blev skænket eller solgt til czarens hof i Mo
skva. Denne særprægede samling har overlevet alle omskiftelser i det russi
ske samfund og findes nu næsten intakt i Rustkammeret i Kreml. I forbin
delse med Christian IV-året har Sovjetunionen indvilget i at udlåne store
dele af den, og den har i sommerens løb kunnet ses i udstillingen på Rosen
borg. Denne begivenhed har givet anledning til, at Rosenborgsamlingens
leder, Mogens Bencard i samarbejde med den russiske museumsinspektør
G. A. Markova fra samlingerne i Kreml har udsendt et lille gedigent værk,
Christian 4. s pragtsølv og kongens forbindelser med Rusland.3 Markova har
udarbejdet værkets katalogdel, mens Mogens Bencard sætter sølvsamlin
gen ind i den rette historiske kontekst i syv korte, velskrevne kapitler. Af
særlig værdi er den klare redegørelse for det overordnede politiske spil Christian IVs resultatløse forsøg på at sikre sig russisk hjælp i magtkampen
med Sverige - som sølvskatten var led i og håndgribeligt udtryk for. Den
hæver det lille værk op over det rent musealt beskrivende og gør det til et
interessant stykke politisk historie. Værket afsluttes med 55 sort-hvide fo
tografier af sølvgenstandene. Disse fotografier er teknisk set vellykkede
nok; men man kan alligevel godt ærgre sig en smule over, at der ikke har
været råd til at ofre et mindre antal farveoptagelser på sagen.
Den fjerde og sidste deciderede museumspublikation skyldes Aarhus

Pictures of Early Danish History. Translated by Ernst Dupont. Cph. (Department of
Prints and Drawings, The Royal Museum of Fine Arts, 1988) - 148 s., ill.
3. Mogens Bencard og G. A. Markova, Christian 4.s pragtsølv og kongens forbindelser med
Rusland. Kbh. (Rosenborg, 1988) - 100 s., ill. + 55 fotografiske illustrationer.
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Kunstmuseum, som i forbindelse med sin jubilæumsudstilling om Dan
marks Christian. Christian IV i eftertiden har udsendt en særpublikation
med samme titel4. Denne yderst interessante, men desværre temmelig
kortvarige udstilling havde som hovedtema Christian IV i eftertidens
kunst, og publikationen handler i overensstemmelse dermed om den
kunstneriske udvikling af den livskraftige myte om den landsfaderlige og
heroiske Christian IV-skikkelse, som den især udfolder sig i eftertidens hi
storiemaleri. Værket er tilrettelagt og redigeret af Nina Damsgaard, som
også selv har skrevet lærerigt om heltekongen fra Kolberger Heide og in
teressant om Eckersbergs og C. F. Høyers billedlige fremstilling af den ud
valgte konges besøg hos Tycho Brahe på Hven. Hun har desuden sikret
sig medvirken af en række andre indsigtsfulde kunsthistorikere, som hver
fra deres vinkel behandler sider af eftertidens kunstneriske myteudvik
ling. Det samlede resultat er blevet en særdeles læseværdig publikation,
som i kraft af sin gode dokumentation og det nydelige illustrationsmateri
ale udgør et glimrende konkret supplement til de nedennævnte biografiers
afsluttende reflektioner over Christian IV i eftertidens kunst og litteratur.
Alene de fire her nævnte museumspublikationer - og der er sikkert ud
kommet flere, som undertegnede blot ikke har fået fingre i - understreger,
at museumsvæsenet for alvor satte alle sejl til i Christian IV-året. Lidt maliciøst kunne man måske bemærke, at det også var på tide efter den skandalø
se strejkelukning forleden sommer. Heldigvis synes den store tilstrømning
til Christian IV-udstillingeme at vise, at museumsvæsenets funktionsevne
og renommé ikke tog varig skade derved. Udstillingerne i år har vist været
de mest righoldige nogensinde, og selv efter at de nu for længst er pakket
sammen, står det pragtfulde katalogmateriale som et varigt monument over
dem - ja, mere end det - katalogerne er af en så fremragende lødighed, at
de vil forblive et godt hjælpemiddel for fremtidig Christian IV-forskning.

Populære lejlighedsskrifter
Selv om museernes arrangementer nok var den mest synlige del af Christi
an IV-årets begivenheder, var de ikke de eneste. Året blev også markeret
kraftigt på den litterære front, idet mange forlag - herunder også en del,
som ikke ellers giver sig af med udsendelse af historisk litteratur - fandt
4. Nina Damsgaard (red.), Danmarks Christian. Christian IV i eftertiden. Århus (Aarhus
Kunstmuseums Forlag, 1988) - 112 s. + løst indlagt fortegnelse over de udstillede
værker.
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lejligheden egnet til at gøre opmærksom på deres eksistens ved at udsende
mere eller mindre vægtige publikationer om den populære konge. I den
lettere ende af denne brede bogstrøm finder man en række mindre, oftest
rigt illustrerede hæfter, beregnet for et ikke-sagkyndigt publikum, som ik
ke er ude efter dybtgående viden, men et par timers uforpligtende under
holdning eller blot en nødtørftig orientering.
Til denne kategori hører Turistårbogen 1988, udsendt af Samvirkende
danske Turistforeninger. Den er redigeret og skrevet af forfatteren Hen
ning Dehn-Nielsen og har i årets anledning fået titlen Rundt om Christian
4.5 Ny viden bringer den ikke til torvs, men på de 95 små sider får man til
gengæld en kortfattet og sober orientering i yderst tilgængelig form om
kongens liv og virksomhed. Praktisk og overskuelig er den kortfattede års
talsliste og listen med korte biografiske data om de vigtigste af de perso
ner, som omgav kongen eller spillede en rolle i hans liv.
I samme vægtklasse ligger Birger Mikkelsens Christian IV. En billedbio
grafi, som er udsendt af Nordisk Forlag for Videnskab og Teknik6. Om
værkets tekst er der sandt at sige ikke meget at bemærke. Den er hovedsa
geligt baseret på ældre populære fremstillinger som Bering-Liisbergs, Pal
le Laurings og Svend Ellehøjs. Teksten fylder heller ikke stort i forhold til
billedsiden, som er udvalgt og arrangeret af Elisabeth Bjørn-Petersen.
Undertitlen »En billedbiografi« er følgelig fuldt dækkende for værkets
indretning. Det former sig som en smuk billedserie over kongens liv og
virksomhed med lidt forbindende tekst, som er stærkt centreret om kon
gens person og i øvrigt er ganske underholdende. Værket kan dog nok vir
ke overlæsset med billeder, som undertiden kan synes lidt tilfældigt valgt.
Billedredaktøren har tydeligvis lagt sig i selen for at gøre illustrationsma
terialet righoldigt. Det er også lykkedes; men én kunst behersker hun til
syneladende ikke: begrænsningens.
Målgruppen for Mogens Eilertsens lille hæfte, Konge i 60 år er utvivl
somt gymnasiet og folkeskolens ældste klasser7. Det fremgår alene af den
enkle sprogdragt og den klare pædagogiske opdeling af stoffet, som følger
kongens liv fra vugge til grav. Teksten er krydret med mange citater fra
kongens egenhændige breve, og understøttes af et velvalgt illustrations
materiale. Forunderligt nok må man dog undvære noget så elementært
som en indholdsfortegnelse. Til gengæld hører der til bogen en dias-serie
5. Henning Dehn-Nielsen, Rundt om Christian 4. Turistårbogen 1988. Kbh. (Samvirkende
danske Turistforeninger, 1988) - 95 s., ill.
6. Birger Mikkelsen, Christian IV. En billedbiografi. Helsingør (Nordisk Forlag for Viden
skab og Teknik, 1988) - 119 s., ill. 298,- kr.
7. Mogens Eilertsen, C. 4, konge i 60 år. Kbh. (Gyldendal, 1988) - 80 s., ill.
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på 24 billeder, som illustrerer centrale punkter i kongens liv og regering.
Den kan erhverves særskilt ved henvendelse til forlaget, som er Gyl
dendal.
Derimod er det vanskeligere at bestemme målgruppen for Dansk Blad
forlags tribut til kongefejringen, Christian IV. Vor hele kongelængdes mest
levende døde\ som er redigeret af Godfred Hartmann og Niels RichterFriis - men det er vel igen den jævnt interesserede almenhed. Derpå tyder
det beskedne omfang - 50 trespaltede sider - det nydelige udstyr og den
lette sprogtone. Hæftet er ved hele sin indretning beregnet på at fange
publikums opmærksomhed i bladkiosker på linie med de årlige billedvær
ker om vor nuværende kongefamilies gøren og laden i årets løb. Det er
derfor nok heller ikke tilfældigt, at den udkom lige før jul 1987.
Som en lidt bizar, men utvivlsomt salgsfremmende foranstaltning har
forlaget ladet fire velkendte historie-popularisatorer indlede hæftet med
hver deres personlige lykønskning til den for længst henfarne monark. Det
drejer sig om Palle Lauring, som også har formet hæftets slående underti
tel, Erik Kjersgaard, Einer Johansson og Hakon Lund. Derefter følger forudsigeligt nok - korte afsnit om Rosenborg (Henrik Bramsen), Runde
tårn (Godfred Hartmann), Holmen (Hans Chr. Bjerg) Holmens kirke og
Nyboder (Børge Ørsted), mens Hans Edvard Nørregaard-Nielsen har
skrevet om kongeportrætterne, Leo Tandrup om kongen i krig og kærlig
hed og Godfred Hartmann om kongens personlighed, som den især træder
os i møde i de egenhændige breve. At kalde hæftet for kommerciel speku
lation ville ikke være rimeligt, for indholdet er såmænd lødigt nok, og kø
beren får rimelig valuta for pengene; men spændvidden angives alligevel
af, at forsiden prydes af det klassiske portræt af krigerkongen til hest,
mens bagsiden udgøres af en farvestrålende reklame for gammel dansk.
Godfred Hartmann har yderligere bidraget til festlighederne ved med
stor indlevelsesevne at besørge et tematisk ordnet udvalg på ca. 200 af
kongens mere end 3000 egenhændige breve i en lille fin publikation med
titlen End lever jeg - et udvalg af Chr. IVs breve9. Brevuddragene på mo
derniseret dansk er ordnet efter de forskellige roller, som kongen spillede
i sit liv: som fader, som husholder, som svigtet ægtemand etc. Det portræt
af kongen, som han dermed tegner, rummer dog ikke nye træk i forhold til
det velkendte, som det blev tegnet af Bering-Liisberg og cementeret af

8. Godfred Hartmann & Niels Richter-Friis (red.), Christian ¡V. Vor hele kongelængdes
mest levende døde. Fredensborg (Dansk Bladforlag, 1987) - 50 s., ill.
9. Godfred Hartmann (udg.), End lever jeg - et udvalg af Christian IVs breve. Kbh. (Hans
Reitzel, 1987) - 164 s., ill. 188,- kr.
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Bøggild-Andersen. Bogen har derfor udelukkende interesse for den, som
ikke føler sig fristet til at give sig i kast med den rigtige brevudgave ved
Bricka og Fridericia.

Biografierne
Af egentlige biografier, som seriøst forsøger at nytolke Christian IVs per
sonlighed og rolle på et dokumenteret, primært grundlag, bragte Christian
IV-året to, nemlig Benito Scocozzas Christian 4., som udkom allerede in
den julehandlen 1987 og Steffen Heibergs Christian 4. Monarken, menne
sket og myten, som kom i handelen, samtidig med at museumsudstillinger
ne åbnede i marts 1988. Desuden bragte jubilæumsårets slutning endnu et
biografilignende værk fra den flittigt skrivende Århus-historiker Leo Tandrup, Christian IV i krig og kærlighed - en titel, som man genkender fra
Dansk Bladforlags ovennævnte hæfte. Sidstnævnte er dog ikke en regelret
biografi, men snarere en psykoanalytisk studie. Trods den usikre genrebe
stemmelse vil den alligevel her blive behandlet i forbindelse med biogra
fierne.
Benito Scocozzas bog om Christian IV10 er et smukt stykke boghånd
værk, både hvad angår udenværkerne og i sin komposition. Illustrationer,
tryk og andet udstyr er præget af stilfærdig kvalitet, og det hele omsluttes
af et smukt bind i stilfuldt royalt blåt med kongens navnetræk i blindpræg
på forsiden. Bogen er forsynet med en overskuelig litteraturliste og et nav
neregister. Teksten bærer sin velskrivende forfatters kendemærker: over
skuelighed, følgerigtighed i opbygning og klarhed i udtryksform. Et pro
fessionelt stykke håndværk i enhver henseende. Den trænede skribent for
mår ved enkle virkemidler og en udpræget sans for pointer at fastholde
læserens interesse fra det indledende sceneri ved Christian IVs fødsel i
1577 til de afsluttende betragtninger om eftertidens Christian IV-opfattelse. Gennem 13 velformede kapitler føres læseren ubesværet fra udgangs
punktet gennem kongens omskiftelige liv til den afsluttende vurdering af
Christian IV-myten.
I den pressemeddelelse, som Politikens Forlag udsendte ved bogens
udgivelse, siges det, at Scocozzas bog »giver en nuanceret fremstilling af
kongens sammensatte natur. Den viser ham som et menneske af kød og
blod ...«. Selv om der naturligvis er noget om snakken, er det nu alligevel
en påstand, som trænger til modifikation. Uanset bogens helt uomtvisteli10. Benito Scocozza, Christian 4. Kbh. (Politikens Forlag, 1987) - 288 s., ill. 298,- kr.
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ge kvaliteter, forekommer det nemlig undertegnede et iøjnefaldende træk
ved fremstillingen, at den ikke i synderlig grad rokker ved den hævdvund
ne opfattelse af Christian IV, og at den ikke tilfører vor forståelse af kon
gen nye nuancer. Scocozzas Christian IV-portræt forekommer i alt væ
sentligt blot at være en elegant cementering af den radikale historikertra
ditions opfattelser. Megen ny erkendelse og nuancering er der ikke i dette
portræt, selv om det er tegnet i en moderne streg.
Forklaringen skal sikkert søges i to forhold. For det første, at bogen kun
i yderst beskedent omfang er resultat af primære studier. Den bygger helt
overvejende på andres forskningsresultater. Deri er der selvfølgelig intet
forkert - tværtimod er det nærmest et grundvilkår for enhver, som giver
sig i kast med en større fremstilling af denne type. Men dertil kommer, at
Scocozza vist inderst inde savner sympati for den konge, som han giver sig
af med at biografere - og det er jo ikke noget gunstigt udgangspunkt for et
nuanceret portræt. Dermed er vi ovre i det andet forhold. Sagen er nem
lig, at hele fremstillingen er præget af en dobbelttydighed, som ved første
øjekast godt kan virke lidt besynderlig: på den ene side en vis fascination
af den frodige kongeskikkelse, men på den anden også en latent modvilje
mod kongen og alt det, han stod for. Dette finder bl.a. udtryk i, at den
generelle sprogtone er overbærende ironisk. Undertiden kan det endda
kamme over i direkte fjendtlighed, som når kongens deltagelse i Tredive
årskrigen behandles under overskriften »Oberstens tyske eventyr«. Der
med lykkes det ikke blot at lede læserens tanker hen på nutidige oberst
juntaer med alle de negative overtoner, der ligger i det. Men der ligger
også deri en summarisk nedvurdering af kongens militære evner og en ka
rakteristik af hans tyske politik som en dårligt gennemtænkt eventyrpo
litik.
Det er fristende at antage, at Scocozzas følelsesmæssige distance til
kongen hænger sammen med, at han i 1970’erne markerede sig som én af
den moderne venstrefløjs førende skikkelser og drev historieforskning,
som anskuede historien i et klassekampperspektiv på materialistisk grund
lag. Selv om Christian IV-biografien kan synes fjern fra al gængs marxi
stisk dogmatik, afslører indholdet alligevel, at den gamle klassekæmper
stadig lever og har det godt. Bogens grundlæggende hovedtese er nemlig
kongens fjernhed og hans konsekvente isolation fra folket, de beherske
de. Skellet mellem de herskende, her personificeret i kongen, og de be
herskede opretholdes med fuld styrke bogen igennem. Det samme gør
skellet mellem den udbyttende kongemagt og overklasse på den ene side
og det udbyttede folk på den anden. Scocozzas sympati ligger helt klart på
de beherskedes og udbyttedes side. Denne ideologisk betingede grund-
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holdning og den konsekvent gennemførte dialektik er formentlig forkla
ringen på fremstillingens ironiske distance til kongen.
Sådan har Scocozza utvivlsomt tilstræbt, at det skulle være, og under
den forudsætning er bogen et elegant og undertiden vittigt partsindlæg i
debatten om Christian IV. Det er samtidig forklaringen på, at Scocozzas
værk ikke føjer væsentligt nyt til vor forståelse af kongen, men i det store
hele blot i pointeret form viderefører Fridericia-traditionens Christian IVportræt.
I modsætning dertil rummer Steffen Heibergs store biografi11 klart træk,
som peger bort fra Fridericia-traditionens negative vurdering af Christian
IV, specielt hans udenrigspolitik. Man kunne ligefrem fristes til at betegne
Heibergs værk som en omvendt Bering-Liisberg. Da denne for godt 100 år
siden skrev sin store Christian IV-biografi, fulgte han i det store hele enevoldshistorikemes meget sympatiske indstilling til kongens person og be
tonede på linie med dem stærkt hans flid, hans tapperhed og hans øvrige
glimrende personlige egenskaber. Til gengæld måtte Bering-Liisberg også
følge den negative vurdering af kongens udenrigspolitik, som anlagdes af
hans samtids radikale historikere. Derved kom kongen i Bering-Liisbergs
fremstilling til at fremstå nærmest som en uheldig helt og klodset politiker
til trods for Bering-Liisbergs stærke personlige sympati for Christian IVskikkelsen. Hos Heiberg har de to størrelser i nogen måde skiftet fortegn.
Her fremtræder kongens udenrigspolitik som et vel gennemtænkt hele,
hvis hovedsigte var sejr i rivaliseringen med Sverige. Til gengæld beskrives
kongens personlige egenskaber mere forbeholdent. Alene denne fortegns
ændring tilfører Heibergs biografi nye dimensioner, som man måtte lede
forgæves efter i Scocozzas bog.
En ny dimension er det også, at Heibergs Christian IV-skikkelse ikke er
statisk med uforanderlige egenskaber og en én gang for alle fastlagt per
sonlighed. Tværtimod beskrives kongen som underlagt forandringens dy
namik - et forhold, som Heibergs radikale forgængere kun i utilstrække
ligt omfang havde øje for. Det store skel i kongens personlighedsudvikling
var her årene under Kejserkrigen, da alt begyndte at gå skævt: krigen,
kongens ægteskab med Kirsten Munk, forholdet til rigsrådet. I årene in
den da fremstod kongen i egen bevidsthed (ifl. Heiberg) som repræsentant
for den sejrende Kristus. Han handlede og optrådte i overensstemmelse

11. Steffen Heiberg, Christian IV. Monarken, mennesket og myten. Kbh. (Gyldendal, 1988)
-476 s., ill. 398,- kr.
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dermed. Men derefter indtrådte lidelsens tid for kongen og for Danmark.
Det bragte kongen til at identificere sig med den lidende Kristus, hvorved
kongen så at sige tog hele Danmarks lidelser på sig. Det var i det hele
taget, siger Heiberg, denne bevidsthedsændring, dette psykologiske iden
titetsskift, som satte kongen i stand til at bære de sidste 20 års ydmygelser
og modgang med den relative sindsro, undertiden grænsende til fatalisme,
som da prægede hans reaktioner.
For denne fascinerende tolkning finder Heiberg en række skriftlige be
læg, men den væsentligste støtte for tesen finder han i de overordentlig
bevidst udformede kunstværker, som kongen efterlod sig en jævn strøm
af. Her høster vi for alvor gavn af, at Heiberg er en af de få historikere,
som har de fornødne forudsætninger for at aflæse, tolke og forstå denne
særlige ikke-skriftlige kildegruppes udsagn og indarbejde denne indsigt i
en samlet fortolkning. Dette forhold er måske endda, når det kommer til
stykket, en af de væsentligste kvaliteter ved Heibergs fremstilling. Det
kunne næppe nogen anden have gjort ham efter, og det kan derfor kun
betegnes som lykkeligt, at netop han fik denne opgave overdraget af Gyl
dendal.
Heibergs fortrolighed med de skriftlige kilder til periodens historie er
imidlertid mindst lige så stor, hvad han for længst har dokumenteret i flere
indtrængende primærundersøgelser. Det har sikret, at bogen er blevet me
re end en biografi. Den rummer således glimrende beskrivelser af hele pe
riodens politik samt af statsapparatets funktion og virkemåde.
Det synes utvivlsomt, at Heiberg med dette værk har leveret det nye
standardværk om Christian IV. Det er båret af bundsolid viden og rum
mer en række originale tolkninger. Som stilist når han ikke på højde med
Scocozza, men uden at være elegant er sproget ikke desto mindre godt og
læsevenligt. I det hele taget er bogens kendemærke ikke de smarte løsnin
ger og nemme smutveje, men seriøsitet og redelighed kombineret med
stor primær indsigt. Det eneste, man kan ærgre sig en smule over, er, at
han i det afsluttende afsnit, »Manden og myten«, tilsyneladende har været
lidt i tidnød. Dels er det blevet kort - for kort - dels er hans karakteristik
og ordvalg ikke på dette sted præget af samme omhu som andre steder i
værket. Det er lidt beklageligt netop i det afsnit, som skulle binde det hele
sammen i en helhed. - Bortset derfra er Heiberg sluppet særdeles heldigt
fra sin vanskelige opgave, og man kan også her glæde sig over det fornem
me boghåndværk, de smukke illustrationer og de praktiske udenværker i
form af stamtavle, tidstavle, litteraturliste og register.
I en kategori for sig selv står Leo Tandrups værk om Christian IV i krig
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og kærlighed11. Det er ikke en biografi i gængs forstand. Det er heller ik
ke en fremstilling af kongens krige og kærlighedsaffærer. Bogen kan i det
hele taget næppe karakteriseres som en historisk undersøgelse, som vi al
mindeligvis opfatter en sådan. Snarest er den et stykke moraliserende og
belærende litteratur, som med udgangspunkt i Christian IVs liv vil lære
os »hvordan vi - i dag - kommer bedst gennem livet politisk og mentalt«,
som der står i flap-teksten. Ret beset burde bogen derfor næppe behand
les i forbindelse med Christian IV-biografier - ja, egentlig burde den vel
slet ikke anmeldes af en historiker, men snarere af en moralfilosof. Men
når denne mærkelige hybrid nu alligevel er havnet i undertegnedes bun
ke af bøger til anmeldelse, må dette sted være det nærmeste, man kan
komme til en rimelig placering af den.
I flap-tekstens præsentation af forfatteren anføres det, at han »er den,
der i dag har størst kendskab til Christian IV«, og hvis man dømmer ef
ter antallet af publicerede tryksider, er der såmænd også nok noget om
snakken. Det er imidlertid kendetegnende for den forståelse af Christian
IVs psyke, som Leo Tandrup efterhånden har udviklet, at den langt hen
er baseret på intuitiv indlevelse i kongens sjæleliv. Derved unddrager
den sig videnskabelig diskussion, hvis man i overensstemmelse med al
mindelig praksis ved videnskabelige udsagn forstår udsagn, som kan fal
sificeres.
Den kommer derved til at minde en del om den forståelse, som psyko
analysens fader Sigmund Freud i sin tid opbyggede af sjælelivet. Et på
faldende træk ved det freudianske system var netop, at det ikke kunne
gøres til genstand for falsifikation. Systemets modstandere eller skeptike
re blev af tilhængerne simpelthen ikke anset for seriøse, men betragtedes
som forvildede, der endnu ikke havde skuet lyset. Hvad de trængte til
var derfor blot en psykoterapeutisk behandling efter det freudianske
mønster. På sin vis har Leo Tandrups forståelse af historien og specielt af
Christian IV efterhånden udviklet sig til et tilsvarende internt system,
som udenforstående har vanskeligt ved at trænge ind i eller diskutere de
le af på et rationelt grundlag. Det er ret beset et alt-eller-intet system,
som man enten må købe med hud og hår eller afvise. Denne ejendom
melighed er sikkert baggrunden for, at Tandrups skarpe »felttog mod
den betydelige del af inteligentsiaen«, som også nævnes i flap-teksten,
har sat sig relativt få spor trods energiske anstrengelser fra Tandrups si
de. Den følelse af frelsthed, som følger af at bevæge sig i et lukket sy12. Leo Tandrup, Christian IV i krig og kærlighed. Om fyrsten, folket og den fristende forfø
relse fra renæssancen til i dag. Århus (Centrum, 1988) - 243 s., ill.
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stem, forklarer formentlig også de hårde domme over fagfæller og deres
resultater, som Tandrup jævnligt føler sig kaldet til at fælde.
Læseren vil utvivlsomt have bemærket, at ovenstående betragtninger
handler om Leo Tandrup og ikke om Christian IV, som de ellers burde.
Det er ikke tilfældigt. Det er nemlig tillige et karakteristisk træk ved Tandrups virksomhed - og ikke mindst ved nærværende bog - at de to skikkel
ser, forfatteren og hans objekt, ustandseligt flyder sammen. Den skil
dring, som i bogen gives af kongens sjæleliv, er tillige - og i mindst ligeså
høj grad - af introspektiv karakter og dermed også et portræt af Tandrup
og led i hans permanente selvopgør. Derfor er det i virkeligheden ganske
umuligt at afgøre - jfr. det ovenfor citerede fra flap-teksten - hvor stort
hans kendskab til Christian IV i realiteten er, og hvor stor en del, der er
resultat af tilbageprojicering af Tandrups følelsesliv. Det unddrager sig
ganske enkelt efterprøvning efter de gængse videnskabelige normer.
Dette er ikke anført for på nogen måde at forklejne Tandrups indsats
som historiker og samfundsrevser - den er visselig præget af stor flid og
båret af et stærkt personligt engagement. Formålet er først og fremmest at
begrunde, hvorfor en egentlig anmeldelse af nærværende bog ikke er mu
lig efter de gængse kriterier. Det skal derfor heller ikke forsøges. Blot skal
den grundlæggende tankegang kort skitseres og kommenteres.
Som titlen angiver, beskæftiger bogen sig med Christian IV i to egen
skaber, nemlig kongen som politiker og som elsker, eller - som det ud
trykkes i bogen - den handler om kongens socialsfære og intimsfære.
Førstnævnte optager bogens første halvdel, sidstnævnte sidste del, hvoref
ter det hele til slut samles i en konklusion.
I første del beskrives kongen som mentalt udspændt mellem to store
forbilleder, nemlig Erasmus af Rotterdams portræt af den omsorgsfulde,
mådeholdne fredsfyrste og Machiavellis fyrstelige magtpolitiker, som
handlede efter princippet: hensigten helliger midlet. Tandrup postulerer,
at kongens politiske adfærd svingede mellem disse to ekstremer, og at han
havde heldet med sig i de perioder, da han levede efter det erasmianske
forbillede, mens det gik galt, da han ved Kejserkrigens begyndelse kom til
at ligge under for Machiavellis tankegang. Som fortolkningsmodel er tan
kegangen besnærende. Dens eneste svaghed er, som ovenfor nævnt, at te
sen næsten er umulig at afprøve empirisk. Det lykkes heller ikke for Tan
drup.
Anden del handler om kongens kærlighedsliv. Også her udspændes
kongen mellem to store myter, nemlig Aladdin-myten om den store frigørende kærlighed, som i sit væsen er revolutionær og sprænger grænserne
mellem intim- og socialsfæren, og Tristan og Isolde-myten om den forbud-
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te kærlighed, som kun kan trives i det skjulte, og hvor kærligheden bliver
et mål i sig selv. Tandrups postulat er her, at Christian IVs kærlighedsliv
svingede mellem disse to ekstremer. Den lykkelige tid med Kirsten Munk
var kongens Aladdin-periode, hvor han i sin kærlighed følte sig rede til at
revolutionere verden. I Kejserkrigens mørke dage fik Tristan og Isoldemyten magten over dem begge med det resultat, at der atter blev sat
skranker mellem intim- og socialsfære, og kongen mistede Aladdin-tidens
magiske evner til at forandre verden.
I konklusionen bringes de to begrebspar sammen, og Tandrup konklu
derer, at det netop var de perioder, da kongen levede i overensstemmelse
med de erasmianske principper og efter Aladdin-myten, som var lykkelige
og fremgangsrige - ikke blot for kongen selv, men også for Danmark.
Hvor fascinerende denne tolkningsmodel end er, må den vist nok siges at
være baseret på en god portion mystik og rumme væsentlige led, som ikke
kan efterprøves. Det er derfor ganske uklart, hvorvidt den bidrager til øget indsigt i Christian IVs personlighed og tidens problematik, eller den
blot med Christian IV som anledning forsøger at skabe en ny myte - for at
bruge Tandrups egen vending.
Der synes næppe tvivl om, at Tandrups egentlige ærinde er det sidste.
For - som han et sted bemærker - ligger den eneste redning for vor tids
forkrampede borgerlige livssyn i, at der tilvejebringes nye frigørende my
ter, som kan hjælpe os ud af den nuværende mentale elendighed - for nu
at referere Tandrups dybt pessimistiske karakteristik af vor egen tid. Men
da dette - og ikke indsigt i fortidige sammenhænge - er værkets formål, er
det også uden større mening at vurdere den efter historisk-videnskabelige
kriterier. Undertegnede har derfor nærmest læst den som en fascinerende
oplevelse og samtidig måttet beundre forfatterens idérigdom, store be
læsthed og energiske personlige engagement. Derimod er beundringen
over den historiske indsigt, som bogen bringer, unægtelig mere behersket.

Rundt om Christian IV
I den fjerde kategori af Christian IV-årets boghøst - værker, som kaster
lys over det danske samfund på Christian IVs tid - finder man to værker.
Det første udsendtes af Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck under titlen
Christian IVs verden13. Dette værk, som kan siges at være universiteternes
13. Svend Ellehøj (red.), Christian IVs verden. Kbh. (Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck,
1988)-472 s., ill. 298,- kr.
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bidrag til jubilæumsfestlighederne, blev redigeret af Svend Ellehøj. Ved
hans død i januar 1988 overtog undertegnede ansvaret for færdigredigerin
gen. Bogen, der som de to store biografier er prægtigt udstyret med illu
strationer, udvalgt af Charlotte Christensen og Steffen Heiberg, rummer
16 forskellige bidrag ved 14 forfattere, hvoraf de fleste har tilknytning til
universiteterne.
Det store forfatterkollegium gør det umuligt i dette værk at identificere
en enkelt hovedtese - der er stort set lige så mange teser, som der er for
fattere. Meningen med værket har været at komme helt rundt om kongen
- eller, med titlens ord, give en karakteristik af Christian IVs verden - og
med forankring i de nyeste forskningsresultater belyse vigtige aspekter af
hof-, stats- og samfundslivet i kongens levetid. Bogen bringer i dokumen
teret form let tilgængelige skildringer af tidens udenrigspolitiske proble
mer, af kongens forhold til rigsrådet og de fire stænder, af krigsvæsenet,
bevidsthedslivet og de skønne kunster. Man finder også her Svend Elle
højs elegante portrætskitse af kongen. Det blev hans sidste arbejde. Skønt
selv part i sagen tør jeg alligevel godt vove den påstand, at værket giver en
alsidig og ajourført belysning ved anerkendte specialister af det dynami
ske overgangssamfund, som Christian IV præsiderede over.
Skåret over samme læst, men med speciel adresse til undervisningssek 
toren på gymnasie- og seminarieniveau er Helge Gamraths lille tekst- og
kildehæfte om Christian IV-tidens Danmark™ Helt bortset fra forfatte
rens glimrende faglige forudsætninger ligger dets særlige styrke i, at det er
bygget op omkring en enkelt klar hovedtese, nemlig at Christian IV-tidens
allervæsentligste bidrag til Danmarks udvikling var opbygningen af en
egentlig statsmagt på ruinerne af den gamle middelalderstruktur. Den let
læste tekst og de ledsagende kildeuddrag belyser i mange aspekter dette
hovedtema. Dertil kommer, at teksten på forbilledlig vis understøttes af et
velvalgt illustrationsmateriale i form af billeder og kort.

Militærhistoriske værker
Også på det militærhistoriske felt bragte jubilæumsåret to væsentlige nye
bidrag, som tilsammen repræsenterer en temmelig långtgående nyvurde
ring af Christian IVs militærvæsen og kongens evner som krigsherre - ikke
blot i forhold til ældre litteratur som K. C. Rockstrohs værker og afhand14. Helge Gamrath, Christian IV-tidens Danmark. Kbh. (Gyldendal, 1988) - 88 s., ill. 110,kr.
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linger, men også i forhold til de synspunkter, som undertegnede anmelder
har gjort sig til talsmand for. De to bidrag er Finn Askgaards præsentable
værk, Christian IV. »Rigets væbnede arm«15 og Jens Carl Kirchmeier-Andersens store dobbeltartikel med titlen Christian IV som taktiker16.
Den hidtil dominerende Fridericia-tradition var tilbøjelig til at fremstil
le det danske militærapparat på Christian IVs tid som gammeldags og kon
gen selv nærmest som en militær pauseklovn på den europæiske scene.
Det er dette billede, som Askgaard forsøger at gøre op med i den første
større samlede fremstilling af Christian IVs krige og kongen som krigsher
re, siden Axel Larsen (Liljefalk) omkring århundredskiftet skrev om kri
gene og Rockstroh om militærvæsenet.
I det traditionelt opbyggede, men veldokumenterede værk påviser Ask
gaard - modsat den ældre opfattelse - at den danske militærorganisation i
Christian IVs tid faktisk gennemløb en omfattende moderniseringsproces,
som gjorde den til én af Europas mest avancerede. Også kongens egne
evner som militær leder er genstand for en kraftig omvurdering. Borte er
den militære pauseklovn. I hans sted finder vi en habil feltherre og takti
ker, hvis eneste tilbageværende svaghed var en svigtende evne til at af
stemme målene efter midlerne, og hvis manglende succes på slagmarken
ikke skyldtes udygtighed, men et næsten permanent fravær af det udefinerlige begreb »krigslykke«. - Man kunne måske i denne forbindelse nok
fristes til at rejse det spørgsmål, om den væsentligste forklaring på kon
gens manglende held ikke netop ligger i hans manglende evne til at bringe
overensstemmelse mellem mål og midler - var det mon ikke netop på det
te centrale punkt, at han afgørende adskilte sig fra Gustav II Adolf?
Selv om der således godt kan sættes spørgsmålstegn ved væsentlige
punkter i Askgaards argumentation, og hans beundring for kongen måske
er en smule for ukritisk, må det også medgives, at hans bog repræsenterer
et velkomment brud med den radikale traditions systematiske nedvurde
ring på det militære felt. Det falder på mange måder i tråd med den revi
sion, Leo Tandrup har gennemført, når det gælder kongen som udenrigs
politiker.
Jens Carl Kirchmeier-Andersen går endda endnu længere ad revisio
nens vej. Efter en omfattende analyse af dansk hærorganisation og mili
tærteori i tiden op til Kejserkrigen på grundlag af et stort, hidtil næsten

15. Finn Askgaard, Christian IV. »Rigets væbnede arm«. Kbh. (Tøjhusmuseet, 1988) - 224
s., ill. 105,- kr.
16. Jens Carl Kirchmeier-Andersen, Christian IV som taktiker, Vaabenhistoriske Aarbøger,
XXXIII (1987) og XXXIV (1988).
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overset primært materiale og efter nøje granskning af det tyske felttog tør
han placere Christian IV i vægtklasse med store militære begavelser som
Tilly, Wallenstein og Gustav Adolf både som organisator, strateg og mili
tærteoretiker. På disse felter hørte Christian IV afgjort til blandt de føren
de på europæisk plan, mener Kirchmeier-Andersen. Det bringer ham slut
telig til den konklusion, at nederlaget i Trediveårskrigen ikke skyldtes
manglende feltherreevner, men udelukkende at kongen var en fattig felt
herre.
Undertegnede skal ikke anfægte Kirchmeier-Andersens grundige analy
se, men bare i al sagtmodighed pege på, at konklusionen unægtelig rum
mer et moment af bortforklaring - kongens nederlag var ikke kongens
fejl, men samfundets - og at der derfra ikke er særlig langt tilbage til ene
voldshistorikernes yndlingstema: at Danmarks ulykker i Christian IVs
dage alle kan føres tilbage på et forbenet, uforstandigt og påholdende rigs
råd. Det er i øvrigt et tema, som også Leo Tandrup gennemspiller gang på
gang i sine værker.
Det forekommer desuden en mangel, at Kirchmeier-Andersen nok do
kumenterer, at Christian IV forstod sit militærteoretiske søkort, men at
han overraskende nok derefter afviser at indlade sig på en begrundet vur
dering af, hvordan kongen så egentlig førte skibet, under henvisning til, at
de nærmere omstændigheder omkring slaget ved Lutter am Barenberg er
for uoplyste. Det sætter unægtelig hans generelle konklusion - at kongen
var en dygtig taktiker - i et noget skævt lys, at den netop ikke er baseret på
kongens mest katastrofale nederlag. Det kommer i betænkelig grad også
til at ligne en bortforklaring.
Selv om man således nok kan have nogen betænkelighed ved, om revi
sionen på nogle punkter er gået længere, end kilderne kan bære, er der
vist ingen tvivl om, at de to militærhistoriske bidrag betegner et nybrud,
som formentlig vil sætte sig yderligere spor i de kommende år. - Egentlig
er det ganske tankevækkende, at denne opvurdering af Christian IVs mili
tære evner fremkommer netop på samme tid, som man i svensk militærhi
storisk forskning piller kraftigt ved Gustav Adolfs militære glorie. Her har
man på det seneste sat kraftigt spørgsmålstegn ved, om han nu også var så
stor en fornyer, som hans sene beundrere, som f.eks. Michael Roberts,
har hævdet17. - Således var vi måske i Christian IV-året vidne til udviklin
gen af en ny nordisk balance mellem Gustav Adolf og Christian IV.
17. Se f.eks. Gunnar Artéus, Till militærstatens forhistoria. Krig, professionalisering och so
cial förändring under Vasasönernas regering. Stockholm 1986, med de deri anførte litte
raturhenvisninger.
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Værker om den civile administration
Sidste kategori af udgivelser med relation til Christian IV-året er værker,
som belyser sider af det civile forvaltningsapparat i kongens regeringstid.
Det drejer sig om en kildeudgave og et par værker om to af Christian IVs
kanslere.
Kildeudgaven er det længe ventede nye bind af Kancelliets Brevbøger og
kan med lidt god vilje godt forstås som Rigsarkivets bidrag til Christian
IVs regeringsjubilæum18. Denne nyttige regestudgave blev påbegyndt al
lerede i 1885 med regester af brevbøgerne for årene 1551-55. derefter
skred det rask frem med et bind hvert andet eller tredie år indtil slutnin
gen af 2. verdenskrig; men derefter faldt udgivelsestempoet brat. Det se
neste bind dækkende årene 1644-45 kom faktisk først i 1968, hvorefter ud
gaven har ligget død indtil 1988, da fortsættelsen, 25. bind til og med året
1646, omsider kom.
Dette er forbilledligt besørget af fhv. landsarkivar i Viborg, Jens Holmgaard, hvis arbejde fuldt ud lever op til de stolte traditioner fra Brickas og
Laursens dage. Af den ledsagende pressemeddelelse fremgår, at det sta
dig er planen at føre udgaven frem til systemskiftet i 1660. Der er derfor al
mulig grund til at ønske Holmgaard et godt helbred og et langt liv, så det
endelig kan lykkes at få fuldført denne store nyttige opgave, som alt for
længe har været forsømt. Kancelliet var jo den førenevældige administra
tions hovedpulsåre, brevbøgerne registrerede pulsslagene. Betydningen af
denne regestudgave kan derfor vanskeligt overdrives, selv om det også må
erkendes, at udgivelsesarbejdet er både utaknemmeligt og umådeligt - ik
ke mindst når det drejer sig om den tilbageværende periode med dens
stærkt voksende antal ekspeditioner.
Ole Degns værk om Christian IVs kansler 1616-39, Christen Friis til
Kragerup er en biografi i helt traditionel forstand19.1 bogen følges kansle
rens liv og færden fra vugge til grav, idet der dog naturligvis lægges særlig
vægt på skildring af hans lange virke om kongens kansler. Som alt fra Ole
Degns hånd er der også her tale om et yderst veldokumenteret og redeligt
stykke arbejde, som byder sin læser på en tæt og velbegrundet indsigt i de
betydningsfulde år fra 1616 til 1639 set fra den stilfærdige kanslers synsvin
kel - og det er egentlig en ganske velgørende vinkel at få anlagt efter i den

18. Jens Holmgaard (udg.), Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold,
1646, Kbh. (Rigsarkivet/G.E.C. Gad, 1987) -423 s., 244,- kr.
19. Ole Degn, Christian 4.s kansler. Christen Friis til Kragerup (1581-1639) som menneske
og politiker. Viborg (Landarkivet for Nørrejylland, 1988) - 261 s., ill. 244,- kr.
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foregående stribe værker at have været påtvunget den flamboyante konges
spændende, men unægtelig også en smule trættende selskab. Bogen bærer
flere steder præg af at være blevet til på grundlag af et ældre manuskript,
og man kunne nok have ønsket sig, at den sproglige revision i læselighe
dens navn havde været en smule grundigere. Men bortset derfra må den
afgjort betegnes som en god begyndelse til den række af kanslerbiografier,
som forhåbentlig vil komme i de næste år. Dem har vi alt for længe savnet.
Ditlev Tamms lille velskrevne bog om Christian den Fjerdes kanslere
udfylder ikke dette savn20. For det første handler den foruden om rigens
kansler Jakob Ulfeldt netop om Christen Friis til Kragerup, som Ole Degn
også har biograferet. Og her må man, hvis man er ude efter grundig ind
sigt, klart foretrække Degns fremstilling. For det andet forbyder dens sta
tus som G. E. C. Gads julegavebog 1987, at forfatteren kan fordybe sig i
grundigere analyser. Teksten er holdt i en letløbende og underholdende
stil som røber den trænede skribent. Den henter desuden styrke i den er
farne retshistorikers store almene viden; men om noget originalt bidrag til
forskningen på feltet er der ifølge sagens natur ikke tale, selv om både
passager i teksten og litteraturlisten røber forfatterens betydelige special
indsigt.

Christian IV-litteraturen
Til slut at forsøge at uddrage generelle træk ved Christian IV-årets littera
tur er naturligvis et helt håbløst forehavende. Et samlet indtryk må tvært
imod være, at den her omtalte litteratur næsten er, som kongen selv var:
mangfoldig, vidtspændende og imponerende af omfang. Den er udtryk for
en foretagsomhed og grøde i netop denne periodes historieforskning, som
vi vist næppe har set magen til. Den er også et massivt vidnesbyrd om
sandheden i Palle Laurings karakteristik af Christian IV som »vor hele
kongelængdes mest levende døde«.
Det er opmuntrende at konstatere - efter at have været hele jubilæums
lekturen igennem - at historikerne med få undtagelser bevarede hovedet
koldt trods al virakken. Det forekommer nemlig at være et gennemgående
træk ved de fleste af de forannævnte værker, at de er præget af kølig di
stance til og nuanceret vurdering af den genopstandne monark. Gennem
gående er der ikke tale om lejlighedsprægede hyldestskrifter, men tvært20. Ditlev Tamm, Christian den Fjerdes kanslere. Kbh. (G.E.C. Gad, 1987) - 176 s., ill.
248,- kr.
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imod om vægtige bidrag, som formidler øget erkendelse og ægte indsigt.
Undertiden taler man med betænkelige miner om det militært-industrielle
kompleks. Christian IV-året har tilsyneladende virket som katalysator for
et midlertidigt historisk-kommercielt kompleks, hvis faglitterære resulta
ter har været imponerende. Det har vi lov at glæde os over.

Historieskrivningen om den tidlige
danske arbejderbevægelse
Temaer og diskussioner i 1980’ernes forskning i dansk
arbejderbevægelseshistorie frem til 1. Verdenskrig

Af Knud Knudsen
Universitetslektor, mag. art. Knud Knudsen gør i denne oversigts
artikel status over de sidste 10 års forskning i den tidlige danske ar
bejderbevægelses historie. Artiklen koncentreres om tre felter, som
i særlig grad har stået i centrum: arbejderbevægelsens forhistorie,
arbejderbevægelsens politiske karakter i tiden frem til 1914 og for
holdet mellem arbejderklassens og arbejderbevægelsens historie.

I 1980 fejrede Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie
(SFAH) sit 10-års jubilæum og markerede bl.a. jubilæet med udgivelsen
af bogen »Fremad og aldrig glemme. 10 års forskning i arbejderbevægel
sens historie - Status og perspektiver« (Kbh. 1981). En række bidragydere
gav heri en oversigt over forskningen på forskellige områder af arbejder
bevægelseshistorien, diskuterede problemer og perspektiver o.s.v. Målet
med bogen var både at gøre status over det forgangne tiårs forskning og at
antyde perspektiver for det videre arbejde. I det redaktionelle forord
skrev vi - lidt pessimistisk, men måske meget nøgternt - at »i det kom
mende årti kan vi næppe forvente, at der vil blive præsteret et forsk
ningsarbejde inden for arbejderbevægelsens historie i samme størrelsesor
den som i 70’erne.« For universitetsforskningens vedkommende skulle det
vise sig at komme til at holde stik. Men uden for universiteterne synes in
teressen for arbejderbevægelseshistorien ikke at være dalet. Måske snare
re tværtimod. Eksempelvis kunne nævnes TV-serien »Nu dages det ...«,
som uden tvivl har formidlet arbejderbevægelsens historie ud til langt bre
dere kredse end hidtil, og som også gav anledning til en del offentlig de
bat. Nævnes kunne også SID’s store projekt om »Arbejdsmandens histo
rie i 100 år«, udkommet i en serie på 5 flotte bøger, som har involveret et
meget stort antal mennesker; og som vel tillige vidner om, at også i arbej
derbevægelsens egne rækker er der fortsat (i hvert fald visse steder) en
interesse tilstede for arbejdernes og bevægelsens egen historie. Nævnes
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kunne for det tredje de mange lokale initiativer, flere steder i tilknytning
til de lokalhistoriske arkiver. Alt i alt er der måske grund til at tro, at ar
bejderbevægelseshistorien i 80’erne har involveret langt flere mennesker
end i 70’erne. Under alle omstændigheder er arbejderbevægelseshistorien
blevet formidlet til langt flere mennesker i 80’erne end i 70’erne. Fortsat
udkommer der da også en stadig strøm af publikationer m.v. om arbejder
bevægelsens historie, hvilket anmeldelsessektionen i SFAH-tidsskriftet
»Arbejderhistorie« i sig selv er et vidnesbyrd om.
Sigtet i denne artikel er at trække tråden tilbage til »Fremad og aldrig
glemme«, og dernæst i forlængelse heraf at præsentere nogle (efter mit skøn)
vigtige og centrale bidrag til og diskussioner fra 80’ernes forskning i/studier
af dansk arbe j derbevægelses historie. Kronologisk er der tale om en afgræns
ning op til 1. Verdenskrig. Derudover kunne det også siges at være en mere
overordnet intention/ambition i artiklen at diskutere, om og i givet fald
hvordan 70’ernes og 80’ernes omfattende beskræftigelse med dansk arbej
derbevægelses historie har bidraget til at revidere/korrigere ældre (overleve
rede) forestillinger om den tidlige danske arbejderbevægelses historie.

Forhistorien-starten: kontinuitet eller brud?
Hvor starter den danske arbejderbevægelses historie? Omkring 1848-50,
med Danmarks »første socialist« Frederik Dreier? Eller omkring 1870-71,
med Louis Pio og »pionererne« i 1870’erne, der grundlagde den danske
afdeling af Internationale? Eller omkring 1880, da folk fra arbejdernes
egen kreds tog fat på at opbygge den socialdemokratiske arbejderbevæ
gelse, som vi kender i dag? Der kunne gives andre svar og andre typer af
svar på dette tilsyneladende enkle og tilforladelige spørgsmål, og i de eksi
sterende brede fremstillinger vil det ses, at det er muligt at vælge ret for
skellige startpunkter1. Dog ville det næppe være helt forkert at hævde, at
det har været den mere eller mindre udtalte konsensus-forståelse, at den
danske arbejderbevægelse startede i begyndelsen af 1870’erne - med Pio
og »pionererne« i 1870’emes socialistiske bevægelse - og at det, der gik
forud herfor, var at regne for ‘forhistorien’. Det var i det mindste den for
ståelse, der lå til grund for disponeringen i »Fremad og aldrig glemme«.

1. Eksempelvis kunne der henvises til den første af de store socialdemokrtiske partihisto
rier, Jensen & Borgbjergs Socialdemokratiets aarhundrede, I-II, Kbh. 1904, som startede
helt tilbage i det gamle håndværkersamfund; sandsynligvis for at antyde, at den moderne
arbejderbevægelse havde sine rødder i det gamle byhåndværk.
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Niels Ole Højstrup Jensen (NOHJ) diskuterede her både ældre og nye
re bidrag til arbejderbevægelsens ‘forhistorie’ - hvormed han afgrænsede
sig til perioden ca. 1848-18712. Det var karakteristisk, bemærkede NOHJ,
at i arbejderbevægelsens egne historiske fremstillinger af perioden forud
for Internationales oprettelse havde opmærksomheden været centreret
omkring Frederik Dreiers person og virke. Det gjaldt f.eks. også for P.
Knudsens artikelserie i »Social-Demokraten« i 1883-843. NOHJ omtaler
også Oluf Bertolts artikelserie fra 1940 i »Socialisten«, »Pionerer før pio
nererne«. To år forinden havde Bertolt udsendt bogen »Pionerer. Mændene fra Halvfjerdsernes Arbejderbevægelse« (Kbh. 1938). I artikelserien
fra 1940 var det Bertolts mål at vise, at der allerede i 1860’erne var »gode
Demokrater og bevidste Socialister«, som kunne knytte forbindelsen fra
Frederik Dreier frem til 1870’ernes arbejderbevægelse. Han ville med eg
ne ord vise, at der gik »en Forbindelseslinje fra den Kreds, som Redaktør
Grime i Begyndelsen af 50’erne spydigt kaldte »Dreiers Klub«, og til den
danske Internationale i Begyndelsen af 70’erne, altsaa Pios Klub4«. Ber
tolt påviste et betydeligt personsammenfald imellem 60’ernes og 70’ernes
socialistiske foreninger. NOHJ omtaler også flere af de specialeafhandlin
ger, som blev udarbejdet, da arbejderbevægelseshistorien fik sit genop
sving i 1970’erne. I starten var der en betydelig interesse for den helt tidli
ge bevægelse. Blandt disse specialer må Michael Wolfes store undersøgel
se nødvendigvis trækkes frem - »De københavnske arbejderforeningers
holdning til socialismen, 1847-1871. - Et studium til belysning af det dan
ske socialdemokratis ideologiske baggrund.« (1971) Undervejs kom Wol
fe også i ind på spørgsmålet om en kontinuerlig udvikling fra Dreier til Pio
og kritiserede her Bertolts synspunkter om en kontinuitet fra Dreier til
Pio. Iflg. Wolfe indskrænkede forbindelsen sig til at være eksistensen af en
gennemgående gruppe personer med »en social og radikal indstilling5«.
Efter »Fremad og aldrig glemme« har Thomas Bloch Ravn i begyndel
sen af 1980’erne i en række fine og velargumenterede artikler igen forsøgt
at få rejst problematikken omkring kontinuitet og/eller brud i den tidlige
danske arbejderbevægelses historie. Men ikke ud fra den Bertolt’ske til
gang, men snarere ud fra en social-, måske rettere en kultur- og mentali
tetshistorisk tilgang. Artiklen »Fra svendelav til fagforening. Brud eller
2. Niels Ole Højstrup Jensen, »Forskning og litteratur i dansk arbejderbevægelses forhisto
rie«, i Fremad og aldrig glemme red. Gerd Caliesen m.fl. Kbh. 1981, s. 39.
3. Artiklerne er genoptrykt i P. Knudsen - Bidrag til hans politiske biografi. Analyser og
dokumenter, red. Hans-Norbert Lahme, Odense 1983, s. 57 ff.
4. Oluf Bertolt, »Pionerer før Pionererne« i Socialisten 1940, nr. 2, 3 & 4, her s. 46.
5. Wolfe er kort omtalt i Niels Ole Højstrup Jensen, op.cit. s. 44 f.
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Kontinuitet«6 var skrevet som et debatoplæg, hvori Thomas Bloch Ravn
sammenfattede essensen af sine synspunkter og argumenter. Hans ærinde
var, som han selv formulerede det, at »argumentere for relevansen af un
dersøgelser af de præindustrielle lønarbejderbevægelser, som allerede i
lavstiden opstod indenfor adskillige håndværksfag i København, samt de
res betydning for arbejderbevægelsen efter 1870«. Særligt var der tre for
hold, som Thomas Bloch Ravn ville henlede opmærksomheden på: Det
var for det første, »hvorledes der indenfor flere fag udvikledes kapitalisti
ske produktionsrelationer allerede længe inden lavssystemets ophævelse i
1862«; for det andet, »hvorledes der var faglig aktivitet indenfor adskillige
fag helt tilbage fra midten af 1700-årene«; og for det tredje, »hvorledes
traditionerne og erfaringerne fra denne periode kom til at indgå som en
historisk ballast i den moderne arbejderbevægelse, som i årene efter 1870
opstod blandt de københavnske håndværkssvende«. I artiklen fremdrog
Thomas Bloch Ravn, hvordan det københavnske tømrerhåndværk allere
de i løbet af 1700-tallet blev gennemtrængt af en kapitalistisk udvikling,
samtidig med at der eksisterede »et vist objektivt standsfællesskab om
kring tømrerhåndværket«. På grundlag heraf udviklede der sig en »lønar
bejderbevidsthed« blandt svendene, og denne var igen baggrunden for de
mange svendeuroligheder inden for byggehåndværksfagene. Thomas
Bloch Ravn påpeger tillige som noget centralt, at »tømrersvendenes fagli
ge bevidsthed og solidaritet i det hele taget var blandet godt op med ideo
logisk konservatisme i form af småborgerlig standsfølelse og fagstolthed,
for ikke at sige fagchauvinisme - en lavstraditionel bevidsthed, der ingen
lunde var ualmindelig i 70’ernes håndværker-fagbevægelse ...« Konklusio
nen bliver for Thomas Bloch Ravn, at 1870’ernes organisering næppe »er
udtryk for en pludselig opstået proletarisk og socialistisk bevidsthed, men
snarere for en fra lavstiden overleveret organisationstradition og faglig so
lidaritet ...« Det overordnede sigte for Thomas Bloch Ravn har været at
argumentere »for kontinuitetsbetragtningens mere generelle relevans i
forbindelse med arbejderbevægelsens historie.«
11986 kom Niels Finn Christiansens (længe ventede) bog om den tidlige
arbejderbevægelses historie i Danmark, »Arbejderbevægelsens forhisto
rie. Træk af den tidlige danske arbejderbevægelses politiske og sociale ud
vikling 1848 til 1880« (SFAH 1986). Det er en bog, skrevet med stort over6. Thomas Bloch Ravn, »Fra svendelav til fagforening. Brud eller Kontinuitet?« i Arbej
derhistorie nr. 18/1982, s. 3 ff. Jvf. også »Oprør, spadseregange og lønstrejker i Københvn før 1870« i »Protest og Oprør« red. Flemming Mikkelsen, Århus 1986, s. 47 ff. og
»Fortiden i nutiden. Mental inerti og moralsk økonomi i Danmark fra middelalderen til i
dag« i »Historien i kulturhistorien«, red. Vagh Wåhlin, Århus 1988, s. 235 ff.
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blik og stor detaljeindsigt. Niels Finn Christiansen har her leveret en syn
tese, som både samler resultaterne af egne impiriske studier og sammen
fatter resultaterne af 70’ernes mange delundersøgelser. Bogens titel er
værd at bemærke, for heri signaliseres egentlig en udvidelse af det gamle
begreb om ‘forhistorien’. I Niels Finn Christiansens bog er begrebet ‘for
historie’ brugt om hele perioden fra slutningen af 1700-tallet (med »feu
dalsamfundets afvikling«, bogens indledende kapitel) frem til omkring
1880 (og dannelsen af »den socialdemokratiske arbejderbevægelse«, bo
gens afsluttende kapitel). Om udviklingen i den sociale bevægelse fra slut
ningen af 1840’erne frem til 1870’ernes begyndelse opererer Niels Finn
Christiansen med tre tendenser i bevægelsen: (a) en senfeudal, restaurativ utopi, der så laugene som værn imod proletarisering, (b) en borgerlig
eller småborgerlig tendens, og (c) en antikapitalistisk og socialistisk ten
dens. Niels Finn Christiansen formulerer klart en opfattelse af, at 1870’er
nes socialistiske bevægelse repræsenterede et brud. »Udsendelsen af
Louis Pios »Socialistiske Blade« i sommeren 1871, de følgende måneders
opbygning af en dansk afdeling af første Internationale og etableringen af
en permanent socialistisk presse blev i samtiden opfattet som et radikalt
brud med dansk social og politisk tradition og praksis. Set i lyset af den
skildrede borgerlige indsats i forhold til arbejderklassen er det en rigtig
vurdering7«. Niels Finn Christiansen diskuterer i forlængelse heraf spørgs
målet om, hvorvidt der kan påvises en politisk-ideologisk og organisato
risk kontinuitet fra 1840’erne til 1870’erne for den socialistiske tendens i
arbejderbevægelsen. Der kan, skriver Niels Finn Christiansen, spores ten
denser i og omkring nogle af arbejderforeningerne. Her bestod der »i næ
sten ubrudt følge« muligheden for intern meddelelse, debat og ideologisk
udvikling i en række blade, pjecer m.v. frem til den socialdemokratiske
presses opbygning i begyndelsen af 1870’erne. Der var ikke tale om nogen
afklaret socialistisk tendens, skriver Niels Finn Christiansen. De fleste be
fandt sig »i et felt mellem radikalt socialt demokrati og en tidlig socialis
me«, og til forskel fra Pio senere befandt de sig, trods radikaliteten »inden
for det bestående politiske system.«
Hermed er et par af de nyeste bidrag til den tidlige danske arbejderbe
vægelses historie kort præsenteret. En mere grundig diskussion af hele
‘forhistorie’-problematikken ville føre for vidt. Men nogle enkelte syns
punkter og argumenter bør dog fremføres. For alt i alt er det min opfattel
se, at 70’ernes og 80’ernes nye studier har bidraget til et vist opbrud i den
overleverede konsensus-forståelse af begrebet ‘forhistorie’. I stedet for at
7. Niels Finn Christiansen, »Arbejderbevægelsens forhistorie«, Kbh. 1986, s. 76.
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betragte perioden frem til o. 1870-71 som arbejderbevægelsens ‘forhi
storie’ tegner der sig snarere billedet af en ‘forhistorie’, som indbefatter
1870’emes »pionerer«. Eller, som jeg ville foretrække at formulere det:
Der tegner sig billedet af en selvstændig og sammenhængende tidlig fa
se af den danske arbejderbevægelses historie, hvori 1870’emes sociali
stiske bevægelse udgør et sidste led, kulminationen så at sige. Ud fra
denne overordnede opfattelse skal ‘forhistorie-problematikken’ og nogle
af de forannævnte bidrag diskuteres.
Endnu er vor viden om denne tidlige periode (før 1870) såre mangel
fuld, og der kan kun være al mulig grund til at bifalde Thomas Bloch
Ravns advokeren for flere studier af arbejdet og arbejderne i den præ
industrielle epoke. Som nævnt i NOHJ’s oversigtsartikel i »Fremad og
aldrig glemme«, forelå der dog allerede forud for nyopsvinget i arbej
derbevægelseshistorien i 70’erne en ældre litteratur8, og her kan der
især være grund til at fremhæve det omfattende indledningskapitel om
de »Hjemlige Forudsætninger« i Henry Bruuns standardværk fra 1938
»Den Faglige Arbejderbevægelse i Danmark indtil Aar 1900«.
I sin argumentation for kontinuitets-tesen har Thomas Bloch Ravn,
især i den fine artikel »Oprør, spadseregange og lønstrejker i Køben
havn før 18709«, udbygget, men også korrigeret Bruuns fremstilling. I
artiklen karakteriseres den store tømrerstrejke i 1794 som »den første
bredere solidaritetsmanifestation blandt de håndværkersvende, der var
på vej til at blive den opkommende arbejderklasses bærende lag.« Op
igennem de første årtier af 1800-tallet påviser Thomas Bloch Ravn en
række »lønstrejker« og svendeuroligheder, og hermed korrigerer han
Bruuns opfattelse, at perioden fra ca. 1800 til ca. 1848 stod »som et
ualmindelig begivenhedsfattigt Tidsrum« i den danske arbejderstands
historie. Til gengæld må det siges, at Bruun har en meget god fremstil
ling af arbejdernes rolle under de politiske omvæltninger i 1848-49 - af
Pio senere betegnet som »Revolutionen i København i 1848«. Bruun ta
ler om en »politisk Vækkelse« i håndværkerstandens underklasse i
184810. I disse år opstod også nogle af de nye organisationsformer, som
kom til at kendetegne bevægelsen blandt de danske arbejdere i de føl
gende to årtier - begyndende med Haandværkerdannelsesforeningen i
8. Hovedparten af denne tidlige litteratur udsprang fra det daværende Institut for Historie
og Samfundsøkonomi ved Københavns Universitet, litteraturen omtalt i Niels Ole Høj
strup Jensen, op. cit. s. 46.
9. Jvf. note 6.
10. Henry Bruun, Den Faglige Arbejderbevægelse i Danmark indtil Aar 1900 (1938), 1977,
s. 44 f.
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1847, Foreningen for Oldgeseller og Ladesvende i 1850 og de første arbej
derforeninger.
I denne sammenhæng er der grund til at fremhæve Michael Wolfes store
undersøgelse af de københavnske arbejderforeninger (begyndende med
Haandværkerdannelsesforeningen). Wolfes kritiske stilling til Bertolts te
se om kontinuiteten fra Dreiers klub til Pio er i denne forbindelse ikke
afgørende. Det afgørende er, at Wolfe har leveret et storslået empirisk
materiale og en grundig empirisk fremstilling, der påviser den uophørlige
bevægelse i den danske - københavnske - arbejderklasse fra slutningen af
1840’eme frem til 1870’erne. En kontinuitet i klassebevægelsen, så at sige!
En bevægelse, der udviklede sig gennem forskellige organisatoriske for
mer, og som viste den stadigt voksende arbejderklasses første tidlige erfa
ringer med det borgerlige klassesamfunds fremvækst.
I denne forbindelse kan der tillige være grund til at henlede opmærk
somheden på Ole Hyldtofts disputats om Københavns industrialisering
1840-1914. Værd at bemærke her er bl.a., at Hyldtoft har ment at burde
anslå antallet af arbejdere i den københavnske industri noget højere end
hidtil antaget - fra 6.600 i 1839, har Ole Hyldtoft skønnet tal for den indu
strielle arbejdsstyrke på 8.500 i 1847-48 og 21.400 i 1873; endvidere at han
har ment at kunne påvise en tidlig industriel udvikling i perioden 1840-ca.
1865 (uden at han dog af den grund vil tale om noget ‘industrielt gennem
brud’)11.
Når der ovenfor blev talt om en tidlig, sammenhængende fase i den dan
ske arbejderbevægelses historie, så er det med andre ord den første fase,
hvor for det første den ‘moderne’ arbejderklasse var i sin vorden, altså
arbejderklassens tilblivelsesfase, og hvor for det andet denne tidlige arbej
derklasse gjorde sine første erfaringer med det borgerlige samfunds politi
ske demokrati og den fremvoksende industri og den kapitalistiske øko
nomi.
Det er ikke urimeligt, når ældre socialdemokratisk historieskrivning,
især Jensen & Borgbjergs »Socialdemokratiets Aarhundrede« fra 1904,
har viet Frederik Dreier en særlig plads i arbejderbevægelsens historie.
Med Dreier påbegyndtes »de første på et socialistisk grundlag hvilende
bestræbelser for at rejse en bevægelse i Danmark, med det formål, at befri
arbejdet fra kapitalens overherredømme«, som P. Knudsen skrev i 188312.
Det var Dreiers opfattelse, at det danske samfund i midten af det 19.
århundrede befandt sig i en overgangsfase: Det gamle patriarkalske sam
11. Ole Hyldtoft, Københavns Industrialisering 1840-1914, Kbh. 1984, s. 46 ff.
12. Jvf. note (3).
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fund var i opløsning og et nyt, et fri-konkurrence samfund var på vej. Es
sensen i Dreiers politiske budskab var, at arbejderne i denne proces måtte
bryde med såvel de gamle laug som med de (borgerlige) arbejderdannel
sesforeninger, som for Dreier blot var at betragte som ‘den frie Konkur
rences Parti’ i arbejderklassen. I stedet var der behov for ‘frie Laug’ (fag
foreninger) og en arbejderreformforening, der ville virke for gennemfø
relsen af et politisk reformprogram til gavn for arbejderne. Bruddet med
den gamle laugstradition var således et centralt punkt for Dreier - ligesåvel som det var for Pio 20 år senere!
Værdien af Oluf Bertolts artikelserie fra 1940 ligger først og fremmest i,
at han her har påvist eksistensen af en gruppe (omend fåtallig), der bar
den socialistiske tradition fra »Dreiers klub« videre op igennem 1860’erne. Påvisningen af denne »klub« af traditionsbærere er ikke uvæsentlig13.
Både Oluf Bertolt og Thomas Bloch Ravn opererer med et kontinui
tets-begreb, men som nævnt i forskellige betydninger. Efter min opfattel
se er dette kontinuitets-begreb ikke helt uproblematisk, og efter min vur
dering har Thomas Bloch Ravn undervurderet de elementer af brud, som
Pios socialistiske bevægelse i 1870’erne repræsenterede. Tre forhold skal
her trækkes frem. For det første har Thomas Bloch Ravn stort set ikke
taget stilling til karakteren af/indholdet i det politiske budskab, som Pios
socialister stod for. Det var Pios opfattelse - som formuleret i de »Sociali
stiske Blade« - at der var opstået en ny besiddelsesløs fjerdestand, som
var ‘sat uden for samfundet’ og uden politisk indflydelse. Efter Pios opfat
telse måtte, med Niels Finn Christiansens ord, »et første mål for arbejder
klassen ... være dens ideologiske og organisatoriske selvstændiggørelse
over for andre klasser14«. Arbejderne måtte bryde med såvel den borgerli
ge tendens i arbejderforeningerne som med den reaktionære laugstradi
tion i »Formandsforeningen«.
For det andet har Thomas Bloch Ravn stort set ikke tillagt de elementer
af brud og konflikter, som kendetegnede den sociale bevægelses historie i
1870’erne, større vægt. I tilfældet med de københavnske byggefag synes
det umiddelbart berettiget at tale om en kontinuitet i bevægelsen frem til
1870’erne. For så vidt er der heri heller intet nyt. Allerede Henry Bruun
påpegede, at de københavnske byggefag var en af laugstraditionens stær
keste bastioner. I hvert fald frem til 1872. Den store »murerskrue« i 1872 13. Og den er blevet underbygget siden bl.a. af Willy Markvad, »Arbejderforeninger i Dan
mark 1848-1871« i Årbog for Arbejderbevægelsens historie 1, Kbh. 1981, s. 7 ff. og HansNorbert Lahme, »Den danske IAA-sektions forhistorie« i Historisk Tidskriftlb, 1975, s.
321 ff.
14. Niels Finn Christiansen, op.cit. s. 83.
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den, der førte frem til »Slaget på Fælleden« o.s.v. - var de gamle
laugssvendes strejke, og den blev deres store nederlag! Efter murerskruen
i 1872 måtte det også stå klart for de københavnske bygningsarbejdere, at
arbejdernes fremtid lå i organisatorisk at bryde med laugstraditionen og
tilslutte sig den socialistiske bevægelse i Internationale. Sådanne elemen
ter af brud i selve den sociale bevægelses udvikling i 1870’erne bør ikke
forbigås. De er symptomatiske for mere grundlæggende konflikter og
brydninger i den sociale bevægelse.
Endelig for det tredje forholder Thomas Bloch Ravn sig stort set ikke til
spørgsmålet om det sociale grundlag for den socialistiske Internationale. I
stedet overtages uden videre den opfattelse/karakteristik, som Georg
Nørregård og Henry Bruun gjorde sig til talsmænd for, nemlig at den so
cialistiske arbejderbevægelse var en ‘håndværkerbevægelse’, hvis sociale
grundlag var håndværkerne på de mange små værksteder. Det er en opfat
telse, som Ole Hyldtoft har gendrevet i »Københavns Industrialisering
1840-1914«: »Netop de faglærte udgjorde hovedstammen i byens industri,
og langt størstedelen af de mange snedkere, skomagere, skibstømrere, ci
garmagere, typografer, skræddere, handskemagere, smede- og maskinar
bejdere m.v. fandt beskræftigelse på større virksomheder. Med sjældne
undtagelser rettedes de fleste omtalte enkeltaktioner uden for byggesek
toren da også mod velkendte virksomheder i den københavnske industri.
Den tidlige fagbevægelse kan således dårligt karakteriseres som en
egentlig håndværkerbevægelse. I stedet havde den sit udgangspunkt og
kerne blandt de faglærte arbejdere i byggefagene og den københavnske
industri15«. Frem for at tale om en ‘håndværkerbevægelse’ ville det være
rigtigere at karakterisere den som ‘de faglærte arbejderes bevægelse’, men
også med plads (sektioner) til de ufaglærte arbejdsmænd og kvinderne!
Som sammenfatning på denne diskussion af ‘forhistorieproblematikken’
m.v. er det min opfattelse, at 70’ernes og 80’ernes nye studier i den danske
arbejderbevægelses tidlige historie kunne siges at have vendt rundt på op
fattelsen af »pionererne« i 1870’erne: Pios socialistiske arbejderbevægelse
i 1870’erne var ikke starten, men snarere slutningen, kulminationen på en
udvikling, der var indledt langt tidligere. Under den politiske bevægelse i
årene 1848-49 havde underklassen manifesteret sig, men mest som en uro
lig og utilfreds ‘baggrund’. Arbejderne var mere en ‘lidende’ end en hand
lende klasse, der var i stand til at formulere egne selvstændige mål og in
teresser. Men Dreier var et eksempel på, at den sociale bevægelse også
formåede at frembringe sine egne teoretikere og tidlige talsmænd. Arbej15. Ole Hyldtoft, op. cit. s. 266.
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derbevægelsen udviklede sig op igennem de næste årtier igennem en pro
ces, der forløb som en stadig vekselvirkning mellem på den ene side arbej
dernes erfaringer med det fremvoksende borgerlige klassesamfund og på
den anden side de organisatoriske former, hvorigennem arbejderne/underklassen kunne udtrykke disse erfaringer. Ved slutningen af perioden
var arbejderne/underklassen ikke længere blot den uformelige masse af
‘blege og tavse arbejdere’. Gennemslaget for Pios socialistiske bevægelse i
1871-72 markerede på én gang kulminationen på denne udviklings- og læ
reproces, og samtidig det radikale brud med de gamle patriarkalske tradi
tioner i den sociale bevægelse.

Den socialdemokratiske arbejderbevægelses politiske karakter:
Reform eller revolution?
I 70’erne var et af de store strids-/diskussionstemaer spørgsmålet om re
form eller revolution i den danske arbejderbevægelses historie. Det var
m.a.o. en diskussion om karakteren af den arbejderbevægelse, der blev
rejst herhjemme. Hvad var det for en bevægelse? »Var de så røde?« som
Lise Togeby spurgte i 1968, og hun svarede benægtende: De danske so
cialdemokrater havde fra starten i forrige århundrede været pragmatiske
og reformsøgende socialister.
I »Fremad og aldrig glemme« skrev Erik Strange Petersen (ESP) om
perioden 1871-1914. Han anførte her, at et vigtigt led i 70’ernes arbejder
bevægelseshistorie havde været opgøret med det billede, som bl.a. Oluf
Bertolt havde fremstillet i »En bygning vi rejser«, den socialdemokratiske
partihistorie fra 1950’erne: Billedet af »en lidet teoretiserende, men sundt
pragmatisk indstilling hos de ledende lag«. For Bertolt var »reformismen
tilstede fra bevægelsens start og den afgørende forudsætning for den frem
gangsrige udvikling. Resultatet bliver derfor en faktisk fornægtelse eller
stærk reduktion af den socialistiske teoris betydning for den danske arbej
derklasses organisatoriske fremmarch ...« skrev ESP i karakteristikken af
den socialdemokratiske fremstilling af bevægelsens politiske karakter16.
Dette billede var der blevet gjort op med i 70’erne. På den anden side
fremgik det også af Claus Brylds artikel i »Fremad og aldrig glemme« om
reformismeproblematikken, at der var alt andet end enighed om, hvordan
det danske socialdemokrati så skulle karakteriseres. Claus Bryld efterlyste
16. Erik Strange Petersen, »Historieskrivningen om den danske arbejderbevægelse i perio
den 1871-1914/20«, s. 55.
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bl.a. en teoretisk bestemmelse af reformismen - især betonede han vigtig
heden af et historisk funderet reformisme-begreb, hvis det skulle have no
gen anvendelighed i det konkrete studium og forståelsen af den socialde
mokratiske bevægelse. I sin artikel omtalte ESP også 70’er-debatten om,
hvorvidt det danske socialdemokratis teoretiske inspiration var hentet hos
Lassalle i den tidlige tyske bevægelse eller hos Marx i 1. Internationale.
Hans-Norbert Lahme var nok den, der kraftigst talte for eksistensen af et
»betydeligt Lassalle-islæt i en iøvrigt stærkt eklekticistisk teoridannelse i
1870’emes danske arbejderbevægelse17«. En af de få, der grundigere ana
lyserede og argumenterede for den »revolutionære tolkning« af den tidlige
danske arbejderbevægelse var Jens Engberg i den store Pio-biografi, »Til
arbejdet, liv eller død!« (1979). Jens Engberg vurderede »Pio - og med
ham den danske arbejderbevægelse 1871-72 og 1875-77 - som revolutio
nær«, men tilføjede ESP, i forhold til tidligere arbejder var Jens Engbergs
vurdering i Pio-bogen både »nuanceret og forsigtig«.
Velvidende at jeg her gør mig skyldig i en noget unuanceret fremlæggel
se, ville jeg mene at kunne sige, at det billede, som de fleste mere eller
mindre explicit forholdt sig til, det var billedet af en første »oprørsk« (re
volutionær - radikal) fase i 1870’ernes socialistiske bevægelse under Pio;
der efterfulgtes af en moderat og reformistisk fase fra 1880’erne, da mænd
»fra arbejdernes egen kreds« tog over - mænd som triumviratet Hørdum,
Holm og Andersen, samt P. Knudsen og Jens Jensen. Dette er efter min
mening det ‘billede’, som de fleste har forholdt sig til; det være sig, at man
har afvist det, bekræftet det, eller pillet og ændret ved det.
I 80’erne har debatten om reform eller revolution ikke været ført i nær
samme omfang som i 70’erne. Men skulle det forsøges - igen i unuancere
de vendinger - at udsige noget mere generelt om, hvad der er sket i 80’er
ne, ville jeg også på dette punkt mene, at der i nogen grad er vendt rundt
på begreberne; at der også på dette punkt har været tale om et vist (begyn
dende) opbrud i de gamle overleverede begreber: Sådan forstået at der i
80’erne kan siges at have været en tendens til at nedtone radikaliteten og
det revolutionære præg over Pio og 1870’ernes socialistiske gennembruds
bevægelse; mens modsat der har været en tendens til at fremhæve de mere
radikale tendenser i 1880’ernes socialdemokratiske arbejderbevægelse.
I »Arbejderbevægelsens forhistorie« har Niels Finn Christiansen meget
præcist sammenfattet, hvad der er sket m.h.t. synet på Louis Pio: »I den
ældre litteratur om den tidlige arbejderbevægelse blev Pio oftest karakte
riseret som en velmenende, noget forvirret småborger med personlige am17. Erik Strange Petersen, op. cit. s. 57.
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bitioner og tilbøjelighed til en vis autoritær ledelse af arbejderklassen. De
noget kaotiske tilstande i 1870’ernes arbejderbevægelse blev tilskrevet
Pios mange svingninger teoretisk og organisatorisk. Først da folk udgået
fra arbejderklassen selv tog fat på det solide organisatoriske genopbyg
ningsarbejde efter Pios »flugt« til Amerika i 1877, kunne en egentlig ar
bejderbevægelse med sans for det seje politiske og faglige arbejde ska
bes.« Således sammenfattede Niels Finn Christiansen det gamle bilede af
Pio, og han fortsatte: »De senere års intensive undersøgelse af denne tidli
ge fase har tegnet et noget andet billede af både Pio og den tidlige arbej
derbevægelse. Pio fremtræder her som en målbevidst, selvbevidst interna
tionalistisk orienteret socialist, der teoretisk, politisk-taktisk og organisa
torisk var fuldt på højde med samtidens internationale ledere i arbejder
bevægelsen ...« og Niels Finn Christiansens fremstilling i »Arbejderbevæ
gelsens forhistorie« er skrevet ud fra denne opfattelse18.
Det skal i denne forbindelse nævnes, at i 1985 udkom »Den Internatio
nale Arbejderforening for Danmark. Aktstykker til belysning af statsmag
tens kamp mod den tidlige arbejderbevægelse i Danmark fra august 1871
til slaget på Fælleden i maj 1872«, ved Jens Engberg. I min vurdering giver
disse »aktstykker« og dokumenter grundlag for det synspunkt, at de kaoti
ske og hektiske forhold i den allerførste socialistiske bevægelse i lige så
høj grad skyldtes statsmagtens repression og forfølgelse af socialisterne,
som det skyldtes Pios oprørs- eller revolutionstilbøjeligheder!
I den arbejderbevægelse, som blev opbygget fra 1880’erne og frem, var
det i høj grad partiets mangeårige forretningsfører, handskemager P.
Knudsen, der også tegnede den teoretiske profil, og P. Knudsen har i
80’erne været genstand for flere analyser. Først skal nævnes bogen »P.
Knudsen - Bidrag til hans politiske biografi. Analyser og dokumenter«
(1983), redigeret af Hans-Norbert Lahme19. I en af bogens analyser over
fører Hans-Norbert Lahme i nogen grad den karakteristik, han tidligere
havde givet af 1870’ernes bevægelse, på P. Knudsen. Lahme karakterise
rer her P. Knudsens virke som arbejderbevægelsens teoretiker og histori
ker med disse sammenfattende ord: »P. Knudsens teoretiske forestillinger
er i overvejende grad en »blandingsideologi« i stil med 1880ernes tyske
»gennemsnitssocialisme«. P. Knudsen forsøger på eklekticistisk måde at
forene marxistiske elementer med »førmarxistiske«, d.v.s. lassalleanistiske og andre elementer. Tilsammen udgør disse elementer en reformistisk
18. Niels Finn Christiansen, op. cit. s. 81.
19. Udover »analyserne« ved Hans-Norbert Lahme, Gerd Caliesen og Per Boje indeholdt
bogen gen- eller nyoptryk af vigtige tekster fra P. Knudsens hånd.

90

Knud Knudsen

ideologi, der retfærdiggjorde partiets praksis, som i store træk gik ud på at
erobre staten og at forandre den via den lovgivende forsamling ...20«. Der
var ikke nogen modsætning mellem partiets teori og praksis, men snarere
»en form for harmoni imellem dem«, mener Lahme.
I 80’erne er der kommet et par større afhandlinger af ide- og teorihisto
risk art, som har behandlet karakteren af den socialdemokratiske teori og
politik. Det drejer sig om Niels Ole Finnemanns »I Broderskabets Aand.
Den socialdemokratiske arbejderbevægelses idehistorie 1871-1977« (Kbh.
1985) og Mogens Rüdigers »Gustav Bang. Historiker og socialdemokrat«
(Kbh. 1987)21.
I sin store oversigtsfremstilling har Niels Ole Finnemann karakteriseret
det danske Socialdlemokratis teori- og ideudvikling 1871-1977 ved 3 over
ordnede reformismebegreber: den proletariske reformisme om perioden
fra partiets dannelse frem til tiden omkring 1. Verdenskrig, den folkelige
reformisme om mellemkrigstiden, og den statslige reformisme om efter
krigstiden22. Her knytter interessen sig til det første begreb, den proletari
ske reformisme, og det er værd allerførst at bemærke, at Niels Ole Finne
mann opererer med et sammenhængende idekompleks og en sammen
hængende teoriudvikling gennem hele perioden fra Louis Pio, gennem P.
Knudsen og med Gustav Bang frem til 1. Verdenskrig. Niels Ole Finne
mann mener således, at Pios første program for »Socialisten« i 1872 ikke
blot »var det første - og mest omfattende - af de selvstændige, danske pro
grammer. Det er også bemærkelsesværdigt, fordi det indeholder næsten
alle den senere socialdemokratiske tænknings præmisser, selv om de først
efterhånden får en mere nuanceret udformning23.« Der var modsigelser i
dette program, men også en indre sammenhæng, påpeges det: »Nemlig
den at man kan formidle modsætningen mellem arbejdernes ideer om ret
færdighed og de herskende samfundsforhold med statens og lovens
hjælp24.« Denne formulering antyder tillige et af de centrale forhold i be
grebet om den proletariske reformisme: »Det er dualismen mellem bevæ20. Jvf. note (3) s. 33.
21. Nævnes i denne forbindelse skulle også Mogens Rüdigers artikel i Årbog for arbejderbe
vægelsens historie nr. 16, 1986: »Udviklingsteorier i Socialdemokratiet før 1945. Fra So
cialisme til velfærdsstat«: her behandles foruden Gustav Bang også P. Knudsen og Hart
vig Frisch.
22. I indledningen relaterer Finnemann de nye begreber til det »gamle« begrebssæt i »Faser
i den danske reformismes udvikling«, trykt opr. som efterskrift til: C. Deutschmann,
»Venstrekeynesianismen« , Århus 1975, hvor begrebet den ‘klassiske reformisme’ blev
brugt om tiden før 1. Verdenskrig, jvf. »I Broderskabets Aand«, Kbh. 1985, s. 9.
23. Ibid. s. 60.
24. Ibid.
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gelsens egen legalitetsforståelse og dens samtidige accept af statens legali
tet, der danner grundlaget for den særlige reformistiske kampkodeks, og
den hjemlige ophavsmand er Pio.« Dualismen ligger i forholdet mellem
bevægelsens egen legalitetsforståelse (af hvordan samfundet og staten
burde være indrettet, hvis det skulle være retfærdigt!) og det faktisk eksi
sterende samfund, med al dets udbytning o.s.v., men som den socialde
mokratiske arbejderbevægelse ikke desto mindre accepterer som det lega
le grundlag for arbejderbevægelsens kamp. At der er tale om reformisme
gennem hele perioden er Niels Ole Finnemann ikke i tvivl om. »Det radi
kale og militante præg, der indgår i den tidlige arbejderbevægelse og især
Pios skrifter, er ikke udtryk for at der nu opstår en radiakal-revolutionær
bevægelse; det er en retorisk militans, knyttet til formuleringen af bevæ
gelsens egen legalitetsforståelse, den angår indholdet i de moralske idea
ler, der burde herske, men det angår aldrig formuleringen af konkrete
krav eller valget af kampmidler ...25«. Pio lagde idegrunden, og P. Knud
sen videreudviklede den. »Med hans forarmelsesteori gav han en udbyg
get begrundelse for prioriteringen af kampen for formaliserede retsfor
hold på det frie marked, idet han afviste muligheden for at bedre arbej
dernes kår nævneværdigt i det eksisterende samfund, og han besvarede
med den samme teori samtidig spørgsmålet om, hvordan arbejderne siden
hen ville blive i stand til at erobre magten i samfundet på demokratisk
grundlag og dermed også åbne vejen for arbejdernes frigørelse fra den
økonomiske elendighed, idet han for det tredje gav svar på spørgsmålet
om, hvordan arbejderne med den politiske magt i hånden kunne omforme
samfundet ved at sikre foreningen af videnskab og arbejde ...« Uafladeligt
betonedes de meget snævre grænser for fremgang i arbejdernes levevilkår
i det eksisterende samfund26. Det var, skriver Niels Ole Finnemann »et
reformistisk program, det var politisk set baseret på proletariatet og so
cialt set på den rationelle samfundsindretning.« Over for privatejen
dommen, rigdommen, religionen o.s.v. hævdede arbejderne nu arbejdet
som det rette grundlag for samfundsborgernes ret og krav på frihed og
værdighed. »Det er det proletarisk-socialistiske moment i den proletariske
reformisme27.«
Med Gustav Bang indledes omkring århundredeskiftet opbruddet i den
proletariske reformisme, skriver Niels Ole Finnemann. Dette opbrud var
affødt af, at troen på socialismens snarlige komme mere og mere fortone25. Ibid. s. 61 f.
26. Ibid. s. 91.
27. Ibid. s. 92.
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de sig, altimens mulighederne for reformer til gengæld blev mere trovær
dige. Derfor fremhæver Niels Ole Finnemann især, hvordan Gustav Bang
erstattede P. Knudsens gamle forarmelsesteori med teorien om den relati
ve forarmelse, hvormed Bang i virkeligheden gav det teoretiske grundlag
for en intensivering af reformkampen, samtidig med at han reformulerede
grundlaget for det socialistiske perspektiv.
I sin Gustav Bang-bog karakteriserer Mogen Rüdiger Niels Ole Finnemanns konklusion vedr. Bang som »mere korrekt og mere interessant«
end de hidtidige tolkninger af Bang: »Bang nyformulerede reformismen,
idet han fremlagde en tolkning af proletariserings-, elendiggørelses- og
polariseringsteorien. Dvs. han indarbejdede »den industrielle kapitalis
mes rationelle arbejdsorganisation« i teorien«, skriver Rüdiger, og han
fortsætter. »Det sidste er imidlertid en konklusion, der overspiller Bangs
positive vurdering af industrikapitalismens rationalitet og nedtoner hans
kritik af arbejds- og levevilkårene. Dermed tenderer Finnemann til at gø
re Bang for fremadrettet i forhold til partiets senere udvikling. Hans teo
retiske nyformulering må efter min mening i stedet ses som højde- og slut
punktet i fasen op til arbejderbevægelsens splittelse28.«
I denne vurdering vil jeg være tilbøjelig til at give Mogens Rüdiger med
hold. (Det skal dog bemærkes, at Finnemanns fremstilling er temmelig
uklar vedr. Bangs syn på den kapitalistiske produktions rationalitet/irrationalitet). Bang synes i mindre grad at være »fremadrettet«, snarere
»bagudrettet«: teoretikeren, der formåede at formulere, og på enkelte
punkter nyformulere, den teori og selvforståelse, der havde været gælden
de før århundredeskiftet.
Mogens Rüdigers Bang-studie er i hovedsagen en undersøgelse af
Bangs tolkning og udformning af den materialistiske historieopfattelse og
af de centrale begreber heri: basis-overbygningsmodellen, udviklingsbe
grebet og socialismebegrebet; og denne teoriudvikling indplaceres i sam
menhæng med det internationale og nationale Socialdemokratis udvik
ling. Det er et meget tekstnært og grundigt studie, og kun et par enkelte
konklusioner skal nævnes. Udviklingen i Bangs historieteoretiske forfat
terskab kunne iflg. Mogens Rüdiger siges at gå fra en i starten ret håndfast
og mekanisk udlægning af den materialistiske historieopfattelse, hvor
økonomiens (basis’s) bestemmende rolle i forhold til overbygningen og
samfundsudviklingen fastslås, henimod en tolkning i de sidste dele af for
fatterskabet (frem mod 1. Verdenskrig), hvor overbygningens selvstændi
ge indflydelse og den subjektive ageren, f.eks. i form af arbejderbevægel28. Mogens Rüdiger, »Gustav Bang. Historiker og Socialdemokrat«, Kbh. 1987, s. 302.
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sens aktive handlen, fremhæves. Bangs historiesyn karakteriseres som
»evolutionistisk«. Men værd at understrege er det, at ligesom Bang ikke så
nogen modsætning mellem ‘evolution’ og ‘revolution’, således så han hel
ler ikke i sin politiske teori for Socialdemokratiet nogen modsætning mel
lem ‘reform’ og ‘revolution’. »Netop fordi Socialdemokratiet er et revolu
tionært parti, et samfundsomdannende parti, er det tillige det eneste kon
sekvente reformparti«, hedder det i Rüdigers sammenfatning af Bangs po
sition. Men generelt svarede Bangs vurdering af Socialdemokratiets resul
tater til »hans noget mekaniske og deterministiske forståelse af overgan
gen til socialismen«, skriver Rüdiger. »Socialismen er en nødvendighed,
og de små resultater, der opnås i fagforenings- og partiarbejdet er so
cialdemokraternes måske beskedne, men vigtige bidrag til at fremskynde,
retlede og gøre processen, overgangen, så smertefri som muligt29.«
Disse korte antydningsvise præsentationer af Niels Ole Finnemanns og
Mogens Rüdigers bøger får slå til i denne artikels sammenhæng. Begge
forfattere er enige om at karakterisere den socialdemokratiske arbejder
bevægelse før 1. Verdenskrig ved begrebet ‘reformisme’. Jeg ville da også
mene, at vi med studier som de her nævnte er kommet nogle skridt længe
re frem i retning af en indholdsmæssig bestemmelse af et ‘reformisme-be
greb’, der kan indfange det danske Socialdemokratis politiske karakter (som efterlyst af Claus Bryld i »Fremad og aldrig glemme«). Det er imid
lertid også værd at gøre opmærksom på, at det af begge fremstillinger
fremgår, at det danske Socialdemokrati på det programatiske plan be
kendte sig som et revolutionært socialistisk arbejderparti. Følgelig er hele
diskussionen omkring karakteristikken af den socialdemokratiske arbej
derbevægelse før 1. Verdenskrig et spørgsmål om definitioner og begrebs
mæssig afklaring: Hvad lægges der i begreberne »revolutionær« og »refor
mistisk«? Som Claus Bryld gør rede for i sin artikel i »Fremad og aldrig
glemme«, var »reformisme« ikke et begreb, der blev brugt i samtiden.
Man talte om »reformsøgende« eller lignende30. Spørgsmålet er derfor,
om et begreb som ‘proletarisk reformisme’ er så bredt, at det kan rumme
de brydninger og den spændvidde, som den socialdemokratiske arbejder
bevægelse reelt var et udtryk for. Ud over den dualisme, som Niels Ole
Finnemann gjorde til noget centralt i sit reformismebegreb, kunne der på
peges en anden dobbelthed, der kendetegnede og prægede bevægelsen
gennem hele perioden: Dobbeltheden mellem på den ene side at fastholde
29. Ibid. s. 190.
30. Claus Bryld, »Reformisme. Begrebet og dets anvendelse i studiet af arbejderbevægel
sens historie«, s. 138.
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en revolutionær socialistisk målsætning og på den anden side at virke for
praktiske reformer, der kunne forbedre arbejdernes materielle kår. Hvem
kunne på denne tid, i 1880’erne, have givet en mere konsistent fremstilling
af den socialistiske teori end den P. Knudsen gav, da han talte i Studenter
samfundet i København i november 188431? Og hvem kunne være i tvivl
om, at det danske Socialdemokrati stod på den revolutionære socialismes
grund, efter at have hørt P. Knudsen tale på et socialdemokratisk møde på
Sortedamslund i juni 1889, under striden mellem partiledelesen og de så
kaldte »revolutionære«? Ikke desto mindre var P. Knudsen forretningsfø
rer for et parti, hvis repræsentant i folketinget, P. Hørdum, i 1886-87 sam
lingen udtalte, at hvis nogen fremsatte et forslag om at forandre hele det
nuværende produktionssystem, da ville hans parti stemme imod32!
Generelt ville jeg nok være tilbøjelig til at betragte den socialdemokra
tiske arbejderbevægelse som en mere brydningsfuld og mindre éntydig
størrelse end de to ovennævnte forfattere. I besvarelsen af spørgsmålet
om bevægelsens karakter ville jeg mene, at i hvert fald 4 centrale forhold
burde indgå: (a) Bedømt ud fra de teoretiske og programatiske erklærin
ger er der grund til at fastslå, at de danske socialdemokrater var revolutio
nære, først og fremmest forstået på den måde, at partiet kæmpede for en
radikalt anderledes samfundsordning, et socialistisk samfund med fælles
eje og fælles arbejde. I deres selvforståelse var de med andre ord ‘revoluti
onære’ socialister! De var samlet i kampen for den fælles socialistiske mål
sætning. (b) Samtidig er der grund til at hævde, at 1880’ernes og 90’ernes
danske socialdemokrater næppe regnede det for sandsynligt, at det sociali
stiske samfund ville blive opnået i deres egen tid. De var først i færd med
at opbygge en bevægelse. I deres egen selvforståelse levede de endnu ikke
i en revolutionær tidsalder! (c) Grundlaget for den bevægelse, de var i
færd med at rejse, forstod de som en ‘klassebevægelse’. Den skulle være
klassens, arbejdernes egen bevægelse. Det grundlag, hvorpå denne klas
sebevægelse rejstes, var en fundamental antikapitalisme og havde ud
gangspunkt i kravet om ‘retfærdighed’: i en kritik af den manglende ret
færdighed og lighed i det eksisterende kapitalistiske samfund. Ud fra den
ne selvforståelse af bevægelsens karakter, som arbejderklassens egen be
vægelse, må utilfredsheden med og kritikken af den politiske alliance med
gårdmandspartiet Venstre forstås. I længden kunne en sådan politisk-tak31. Talen er genoptrykt i Uffe Østergård (red.) Den materialistiske historieopfattelse i Dan
mark før 1945 I, Århus 1973, s. 33 ff.
32. Knudsens tale på Sortedamslund er optrykt i Lise Togeby, »Var de så røde?« 1968, s. 42
f.; Hørdums ord i folketinget er citeret i Lise Togeby, Revisionismens betydning for So
cialdemokratiets Ideudvikling fra 1890erne til 1930erne, Århus 1974, s. 50.
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tisk alliance ikke undgå at afsvække bevægelsens proletariske klassekarak
ter, lød det fra kritikerne - og fra den gamle Friedrich Engels i London33.
Uvægerligt hæfter der sig det indtryk, at de danske socialdemokrater havde
svært ved at omsætte den overordnede revolutionære målsætning i en revo
lutionær politisk taktik! (d) I det konkrete politiske arbejde, den politiske
praksis, på rigsdagen og i kommunerne, lagde socialdemokraterne vægt på
at fremstå som et reformsøgende parti, for hvilket opgaven først og frem
mest gik på at få gennemført reformer i den arbejdende klasses interesse.
Med disse betragtninger lægges der på ingen måde op til at karakterisere
det danske Socialdemokrati før 1. Verdenskrig som ‘revolutionært’. Men til
at fastholde betydningen af den socialistiske (‘revolutionære’) målsætning i
1880’ernes og 90’ernes danske Socialdemokrati. I lyset heraf skal det op
brud vurderes som efter min opfattelse indtraf i begyndelsen af dette århun
drede. Det er ikke hos Gustav Bang, dette brud skal lokaliseres. Men i den
nye magtkonstellation omkring Stauning - Borgbjerg, som opstod i bevæ
gelsen i begyndelsen af århundredet. Opkomsten af dette nye magtcentrum
var langt hen en del af et generationsskifte, hvor 1880’er-generationen var
ved at have udspillet sin rolle. Det, der skete og som blev klart formuleret af
bl.a. den gamle venstrefløjs-socialdemokrat Gerson Trier i 190234, var at
radikaliteten i den socialdemokratiske målsætning så småt begyndte at for
svinde. Jo tættere Socialdemokratiet kom på målet, nemlig erobringen af
det politiske flertal, jo mindre radikalt formulerede de ledende socialde
mokrater sig om, hvad flertallet og magten skulle bruges til. Heri ligger et
begyndende opbrud i forhold til ‘tonen fra 1880’erne’.

Afsluttende betragtninger:
organisationshistorie - socialhistorie - kulturhistorie:
klassens eller bevægelsens historie?
Netop o. 1981-82 løb diskussionen i »Arbejderhistorie« om »klassens eller
bevægelsens historie35«. Svend Aage Andersens debatindlæg i nr. 19,1982
havde titlen »Bevægelse og klasse - begrundelser for et perspektivskifte«.

33. Jvf. den optrykte brevveksling i Gerd Caliesen, »Om revolutionær taktik. Korrespondencen mellem Friedrich Engels og Gerson Trier og Nik. Petersen 1885-1893«, i Årbog
for arbejderbevægelsens historie 3, 1983, s. 109 ff.
34. Gerson Trier, »Socialdemokratiet og de borgerlige Partier« i Dansk Tidsskrift 1902, s.
749 ff.
35. Oversigt over de hidtidige bidrag til diskussionen i Arbejderhistorie, nr. 19,1982, s. 53 f.
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Det perspektivskifte, som S. A. Andersen har talt for, indebærer, at forsk
ningen skal gælde »hele klassen og alle aspekter«; at der skal anlægges et
»perspektiv fra neden«, et »hverdagsperspektiv. Arbejdernes kultur, erfa
ringer og dagligliv« skal sættes i centrum. Diskussionen er kørt videre,
bl.a. omkring brugen af arbejdererindringer i studiet af arbejderbevægel
sens historie36. Det var da også et gennemgående træk i flere af bidragene
til »Fremad og aldrig glemme«, at der i perspektiveringerne blev peget på
behovet for/mulighederne i en socialhistorisk tilgang til arbejderbevægelsens/klassens historie; der blev talt for arbejderbevægelsens socialhistorie
og kulturhistorie.
Det ville da næppe heller være forkert at sige, at vi i 80’erne har set de
første større forsøg på at indfri denne social- og kulturhistoriske fordring i
praksis, i brede sammenfattende afhandlinger. Som gode eksempler kun
ne nævnes Svend Aage Andersens to bøger, »Salt og brød gør kinden rød.
Arbejderliv i Århus 1870-1940« (1985) og »Havnearbejderne i Århus - før
containernes tid. En undersøgelse af deres livsform og erfaringsverden ca.
1880-1960« (1988); nævnes kunne også Tinne Vammen, »Rent og Urent.
Hovedstadens Piger og Fruer 1880-1920« (1986).
Jeg synes heller ikke, at det ville være forkert i denne forbindelse at om
tale en udgivelse som SID’s »Arbejdsmandens historie i 100 år« (1-5, 1982
ff.), som også for flere binds vedkommende udmærker sig ved at sætte arbejdsmændenes og arbejdsmandsorganisationernes udvikling ind i en bre
dere social og kulturel sammenhæng.
Nævnes i denne sammenhæng kunne også Gunhild Agger & Anker
Gemzøes »Arbejderkultur 1870-1924«, en tekst- og kildeudgivelse, forsy
net med en større historisk indledning. Denne godt 100 sider lange indled
ning er i sig selv en af de bedste korte introduktioner til dansk arbejderbe
vægelses historie frem til o. 1. Verdenskrig. Netop i kraft af at forfatterne
har kombineret bevægelsens historie med det kulturhistoriske stof. Set fra
bevægelsens - eller organisationshistoriens synsvinkel - kunne det formu
leres således, at disse social- og kulturhistoriske studier har bidraget til at
vise, hvordan brydninger i bevægelsen har været materielt funderet i afgø
rende forskellige livsvilkår - eksempelvis brydningen mellem mænd og
kvinder, mellem faglærte og ufaglærte. »Forskellene i materielle vilkår,
modsætningerne på arbejdspladserne og i fagbevægelsen svarede i betyde
lig udstrækning til dybtgående forskelle i familieformer og socialisations
omstændigheder«, skriver Agger & Gemzøe i deres introduktion, og de
opstiller herefter to »poler« i de familieformer, som efter deres mening
36. Jvf. Arbejderhistorie, nr. 31, 1988, indeks under rubrikken »debat«, s. 109.

Historieskrivningen om den tidlige danske arbejderbevægelse

har været de typiske i datidens arbejderklasse: de sondrer mellem den
»opløsningstruede« arbejderfamilie og den »stabile« arbejderfamilie37.
Netop i studiet af sådanne forhold påpeger de vigtigheden af erindrings
materialet: »Disse erindringer er derfor en uvurderlig kilde til indsigt i op
levelsesformer, normer og vurderinger, kort sagt arbejdernes livsholdnin
ger og spontane kulturformer38.«
En af social- og kulturhistoriens fortjenester har netop været at påvise
arbejderklassens sammensathed, dens uhomogenitet. Således sammenfat
ter Svend Aage Andersen i sin seneste bog om havnearbejderne i Århus,
at et af hovedresultaterne af hans tidligere bredt anlagte undersøgelse af
arbejderlivet i Århus 1870-1940, var, »at arbejderklassens livsmønster
fremviste så betydelige variationer, at man ikke mere kunne opretholde
forestillingen om én og kun én arbejderkultur. Man måtte tale om flere
arbejderkulturer: en »fagarbejderkultur«, en »arbejdsmandskultur«, en
»arbejderkvindekultur« - og muligvis endnu flere, f.eks. separate »er
hvervskulturer«39.« Hans nyeste bog om havnearbejderne er netop lagt an
som en undersøgelse af en sådan »erhvervskultur«.
Ud fra sin kulturhistoriske tilgang har Svend Aage Andersen tegnet et
andet billede af faserne i arbejderbevægelsens - arbejderlivets/arbejderkulturens - udvikling - end det, vi kender fra de politiske og teorihistori
ske studier nævnt foran. I bogen om arbejderlivet i Århus har Andersen
opstillet en skitse med tre hovedfaser: Startende med (a) perioden 18701894, hvor arbejderne var de ringeagtede - »uden for« samfundet, over
(b) perioden 1894-1919, den kæmpende fase, hvor arbejderne var »på vej
ind i« samfundet, og til (c) hvor arbejderne er blevet medborgere - »in
den for« samfundet, ca. 192O-194O40. Det er indlysende, at det vil være
nødvendigt og givtigt at sammenholde de forskellige synspunkter på ud
viklingen i arbejderbevægelsen, fra både den politiske og teori-/idehistoriske tilgang og fra den social- og kulturhistoriske forskning.
Sammenfattende på denne oversigt over nogle af de nyere bidrag fra
80’ernes debat om arbejderbevægelses historien skal det derfor kort slås
fast, at de ‘enten - eller ’, som har været antydet i deloverskrifterne, rette37.
38.
39.
40.

Gunhild Agger & Anker Gemzøe, Arbejderkultur 1870-1924, (1982), s. 115 ff.
Ibid. s. 116.
Svend Aage Andersen, Havnearbejderne i Århus - før containernes tid (1988), s. 10 f.
Svend Aage Andersen, Salt og brød gør kinden rød (1985), s. 195 ff. Sammenlign hans
fasekarakteristik i »Arbejderklassens kulturhistorie - problemer og indfaldsvinkler i stu
diet af »arbejderkultur««, i Årbog for arbejderbevægelsens historie 11, 1981, s. 38, hvor
der opereres med en udviklingsmodel i 4 faser: udstødelsesperioden (- 1890’erne), politi
seringsperioden (o. 1890-O.1935), »borgerliggørelsesperioden« (o. 1935 til 1960) og »vel
standsperioden« (efter 60).
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ligen burde have været ‘både - og’: Arbejderbevægelsens historie frem til
1. Verdenskrig - inclusive dens »forhistorie’ - handler både om kontinui
tet og brud; den handler både om reform og revolution, både om klassens
og bevægelsens historie. Vender vi tilbage til det indledende spørgsmål:
hvornår starter den danske arbejderbevægelses historie? - da ville de fle
ste vel i dag kunne skrive under på, at arbejderbevægelsens historie starter
med arbejderklassens historie: At arbejderklassens dannelse selvsagt er
forudsætningen for arbejderbevægelsens dannelse. Med andre ord: Næp
pe mange vil i dag bestride, at den socialhistoriske forankring af ‘organisa
tionshistorien’ er en nødvendighed. At social- og kulturhistorien er uom
gængelig både for at forstå og levendegøre bevægelsens historie. Men også
at social- og kulturhistorien må bidrage til at forklare problemstillinger af
mere overordnet og almen karakter, eksempelvis også inden for ‘organisa
tionshistorien’. I artiklen har jeg tillige argumenteret for både at operere
med kontinuitet og brud, både med revolutionære og reformistiske ten
denser i den danske arbejderbevægelse før 1. Verdenskrig. Bl.a. ud fra en
betragtning om, at den socialdemokratiske arbejderbevægelse var en me
re brydningsfuld og en bredere, mere sammensat bevægelse, end vi måske
forestiller os i dag.
Afslutningsvis er der måske grund til at anslå den optimistiske tone på
arbejderbevægelseshistoriens vegne - og til at mene, at pessimismen i for
ordet til »Fremad og aldrig glemme« måske har vist sig at være uberetti
get. Vi har i 80’erne set, hvordan nogle af de ideer og metodiske nybrud,
som formuleredes i 70’erne, er blevet udmøntet i praksis, d.v.s. i flere sto
re og grundige afhandlinger: Vi har fået den første syntese om arbejderbe
vægelsens forhistorie, en samlet tide- og teorihistorisk fremstilling af hele
den socialdemokratiske arbejderbevægelses udvikling fra starten til
1970’eme, en teorihistorisk biografi over Socialdemokratiets første store
teoretiker, de første brede socialhistoriske fremstillinger, o.s.v., og det er
en arbejderbevægelseshisorie, der er blevet formidlet til langt videre kred
se end hidtil og også i flere former end hidtil, som det fremgår af den sid
ste Årbog for arbejderbevægelsens historie nr. 18, 1988: »Brug Arbejder
historien - Arbejderhistoriens Brug«.

Debat
En ny Danmarkshistorie
Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie

Af Helge Paludan
ARKÆOLOGISK ANTROPOLOGI
Gyldendal og Politikens Danmarkshi
storie. Bd. 1. I begyndelsen. Fra de
ældste tider til ca. år 200 f.Kr. af
Jørgen Jensen (1988). Bd. 2. Daner
nes land. Fra ca. år 200 f.Kr. - ca.
700 e.Kr. af Lotte Hedeager (1988).

»Sommerdage, mættede af sol og var
me, var umærkeligt blevet sjældnere.
Gamle folk kunne berette - hvad de
selv havde fået fortalt som børn af slæg
tens ældste - om somre, hvor solen
gjorde græsset brunt og tørt, jorden
hård som sten, åerne til små bitte løb,
hvor vandet stod næsten stille, og om
de efterfølgende vintre, hvor sneen lå
tykt og frosten bed, og hvor kvæget gik
til af mangel på foder.
Sådan var det ikke mere«. Dette er
ikke et citat af Johannes V. Jensen,
men så poetisk får arkæologen Lotte
Hedeager i bd. 2 af Politiken og Gyl
dendals nye Danmarkshistorie (s. 271)
sagt, at i germansk jernalder, der tog
sin begyndelse ca. år 400, skete der en
klimaforandring.
Og fagfællen Jørgen Jensen, der har
skrevet bd. 1, står ikke tilbage m.h.t. at
kunne beskrive klimatiske forhold:
»Det var et forblæst og koldt landskab,
isen efterlod. Intet menneskeligt øje så
det. I sommertiden kunne det stå med
en egen lysende skønhed. Nogle steder
groede hele tæpper af rypelyngens el
fenbenshvide blomster. Andre steder

var det beskedne bevoksninger af sten
bræk, klokkeblomst og den gule ølands-soløje. Heder med lavt krat af
havtorn, pil og lidt enebær strakte sig i
nogle egne fra horisont til horisont« (s.
33).
Det er således værd at notere, at de
to åbningsbind er lagt i hænderne på
forfattere, der har magtet at gøre læs
ningen af deres næsten 800 sider til en
sproglig nydelse.
De to forfattere er dog naturligvis ik
ke valgt til opgaven i medfør af deres
litterære kvalifikationer, men fordi
tiden, før de skrevne kilder sætter ind,
er arkæologisk fagområde. Det er dog
åbenbart, at man netop til de første
bind har ønsket forfattere, der tillige
var i stand til at markere værkets profil.
Værkets faglige redaktør, rigsanti
kvar Olaf Olsen, pointerer i et indle
dende afsnit, at dette må anses for en
nødvendighed, fordi der nu er gået et
kvart århundrede, siden den sidste al
ment tilgængelige Danmarkshistorie
udkom. Først og fremmest forholder
det sig sådan, at 80’emes forfattere og
læsere stiller helt andre spørgsmål til hi
storien, end man gjorde, da Politikens
Danmarkshistorie blev skrevet i
1960’erne. Det må ses som en nødven
dig følge af, at der er sket så gennem
gribende forandringer i det danske
samfund siden da, at vort livsmønster
har ændret sig påfaldende. I en sådan
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bølge af forandringer må også synet på
historien blive et andet. Nye strømnin
ger i samfundet vil altid medføre, at
man anskuer fortiden fra nye synsvink
ler. »Et aktuelt eksempel«, skriver Olaf
Olsen, »er kvindebevægelsen, der i sine
mål er nutids- og fremtidsrettet, men
som også har givet anledning til en
mangfoldighed af undersøgelser af
kvindernes vilkår i ældre tider« (bd. 1,
s. 9).
Har redaktøren med sådanne be
mærkninger nærmest bestilt et kvinde
forskningsperspektiv på emnerne, kan
det dog konstateres, at det ikke er,
hvad man får i de to første bind. (Dog
med undtagelse for et enkelt femini
stisk udråbstegn, som Lotte Hedeager
sætter efter omtalen af gravfund fra
yngre romersk jernalder, hvor hun
konstaterer, at kvinderne fra de højeste
sociale lag har været ligeværdige med
lemmer af elitens jordbesiddende klas
se, og at deres værdighedstegn - de
gyldne ringe på arm og finger - var
identiske med mændenes. »Kun spille
brikkerne - symbolet på et liv i ledig
gang - var forbeholdt mændene!« (bd.
2, s. 264)).
Sætter 1980’eme sig således ikke
igennem i form af en kvindesynsvinkel,
sker det dog tilfulde på anden vis. Må
ske netop fordi de to forfattere er ar
kæologer. Som historiker kan man kun
føle sig slået af, hvor hurtigt den nyere
udvikling indenfor denne naboviden
skab er forløbet. I Danmark er det allermeste sket i årene, siden Politikens
Danmarkshistorie blev til. Nybruddet
har to sider: dels har man gjort et væld
af nye fund, dels har man fået den så
kaldte »nye arkæologi«. Det sidste er
nok mest epokegørende. Med den nye
retning har arkæologien for alvor for
ladt sin fiksering til udgravning og be
skrivelse af fund og ser i stedet kulturer
som sit studieobjekt. Det afgørende er,
forklarer Jørgen Jensen i sin litteratur
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vejledning, at de forhistoriske kulturer
nu ses som komplicerede systemer, der
fungerer efter en række lovmæssighe
der. Både Jørgen Jensen og Lotte He
deager bekender sig til denne retning
indenfor arkæologien, hvis afgørende
bestræbelse er »en mere helhedspræget
opfattelse af de enkelte kulturfaser«
(bd. 1, s. 376). Helhedsopfattelsen af
de »komplicerede systemer« tilveje
bringes ved hjælp af teorier især fra so
cialantropologien, der i de seneste år
tier har været i rivende vækst indenfor
den vestlige verdens videnskab.
Læseren bør altså gøre sig klart, at vi
i disse bøger står overfor teoribaseret
videnskab. Det medfører, at indholdet
kan være tungt at kapere, selv om for
fatterne kan skrive dansk som fødte
digtere. Den, der er vant til mere tradi
tionel historisk litteratur, gør nok også
klogt i at besinde sig på, at teoriens
funktion ikke er at fremtrylle nye
kendsgerninger, hvor man i forvejen
intet ved, men snarere at være et analy
tisk instrument, ved hvis hjælp man bli
ver istand til at fortolke sine observati
oner og kan inspireres til nye. Hvad
man med mening kan spørge om, er,
om det er lykkedes forfatterne at nyt
tiggøre sig antropologisk teori i denne
forstand.
Svaret forekommer at være i det væ
sentlige ja. Det anlagte synspunkt er
gennemført med en sådan konsekvens i
både hovedlinjer og enkeltheder, at det
forekommer mere nærliggende end om
arkæologi at tale om arkæologisk antro
pologi.
Dette særpræg forekommer ikke
mindst hos Jørgen Jensen, hvis centrale
analysekategori synes at være begrebet
»livsform«. Det anvendes igen og igen i
teksten, afvekslende og tilsyneladende
nogenlunde synonymt med »erhvervs
form«, »kulturform« og »samfunds
form«. Begrebet synes ikke mindst vel
egnet til at indfange menneskets dob-
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beltkarakter af både biologisk og so
cialt væsen. Det indbefatter ifølge for
fatteren en økologisk synsvinkel: »Man
må antage, at jægersamfundene er ind
gået i naturens energistrømme og stof
kredsløb, dvs. at de har udnyttet dyreog plantearterne i de eksisterende øko
systemer uden i særlig grad at gribe ind
og ændre disse. Kan man ... rekonstru
ere disse naturgivne vilkår, får man og
så dermed den måske vigtigste nøgle til
de kulturelle forandringer ... Ændrin
ger i naturen modsvaredes af ændringer
i jægersamfundenes teknik og sociale
struktur« (bd. 1, s. 44). På den anden
side indebærer begrebet ikke en økolo
gisk determinisme, for lige så vigtig er
den iagttagelse, at »erfaringsmæssigt
lægger stærkt traditionsbundne sam
fund kun nødtvungent deres livsform
om« (bd. 1, s. 90). Jørgen Jensen kan
da siges at skrive om, hvordan livsfor
merne i et sådant evigt samspil og mod
spil mellem det materielle og det ånde
lige fulgte efter hinanden. Der bliver
tale om en udvikling, en ikke tilfældig,
men lovbundet evolution. Konkret
kommer det til at dreje sig om at for
klare, hvordan der i bestemte situa
tioner opstod en nød, der var så stærk,
at den kunne overvinde den menneske
ne iboende kulturelle træghed og føre
til en ændret livsform.
Lotte Hedeager anvender et delvis
anderledes begrebsapparat, men tager
dog over fra Jørgen Jensen ved i sin
første sætning at erklære, at hun starter
i en brydningstid mellem to livsformer.
»Vi ser«, hedder det, »kimen til en ny
og langt mere arbejdskrævende livs
form aftegne sig her ved jernalderens
begyndelse« (bd. 2, s. 9). I fortsættelse
heraf koncentreres hendes fremstilling
om samspillet mellem livet i landsbyen
og den overordnede organisering i
stamme og måske stat.
Det lykkes da tilfulde forfatterne at
nyskrive den klassiske historie om sten
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alderen, bronzealderen og jernalderen
som en livsformernes historie. Den før
ste livsform, jægerstenalderens, holdt
sit indtog kort efter istidens ophør.
Men bør ikke anse de første samler-jægere for »primitive«, for de havde ind
rettet deres tilværelse som en årscyklus,
der var nøje afpasset efter byttedyre
nes. Og sådan forblev det i grunden,
selvom klimaet, landskabet og jagtem
nerne ændrede karakter, i ca. 7.000 år,
indtil der af reelt ukendte grunde ind
trådte en krise nedimod år 4.000 f.Kr.
Jægerbefolkningen, der gennem århun
dreder havde haft kontakter til ager
brugsfolk syd for Østersøen, var da
pludselig motiveret for at tilegne sig
landbrugsteknikken. Hermed begyndte
den bondestenalder, der ikke mindst
efter, at ploven var taget i brug, blev
karakteriseret ved en stadig mere raffi
neret landbrugsteknologi. I 3. årtusin
de kom som noget helt væsentligt hus
dyrene til.
Uden at der ses at være tvingende
grund dertil, sætter Jørgen Jensen på
traditionel vis skel ved bronzealderens
begyndelse først i 2. årtusinde. Han sy
nes ikke at forestille sig noget epokegø
rende skel i livsformen ved den lejlig
hed, men dog ganske vigtige ændringer
i bøndernes vilkår, fordi skoven nu for
alvor var ved at vige for menneskenes
og kvægets indhug. Bronzealderland
bruget blev da præget af en omfattende
løsdrift af kvæg, der udnyttede de tilta
gende overdrevsarealer. I social hense
ende blev bronzealderen vidne til en
aristokratisering af ikke før kendte di
mensioner. Der var tale om et rigt høv
dingesamfund, hvis elite skaffede sig
bronze fra et vidtstrakt net af europæi
ske kontakter. I løbet af 700-tallet sy
nes dette samfundssystem og dets høj
kultur at være brudt sammen. Forkla
ringen er ifølge Jørgen Jensen ikke let
at give; men kelternes dominans i Cen
traleuropa har formentlig spillet en rol-
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le. Hvortil kommer, at bronzealderens
overdrevsgræsning synes at have inde
båret en rovdrift på ressourcerne, som
naturgrundlaget ikke i længden kunne
holde til. Tvunget af nød synes man da i
løbet af de første jernalderårhundreder
fra 500-200 f.Kr. at have opgivet sats
ningen på græsningsskoven for i stedet
at holde dyrene på stald og i tilgift at
opdyrke hidtidige skovarealer. Om ved
samme lejlighed bronzealderens ari
stokrater forsvandt, lader Jørgen Jen
sen stå lidt hen i det uvisse, men det
fremstilles som det sandsynligste. Bin
det klinger ud i et billede af en situa
tion, hvor bronzealderens højkultur
var afløst af noget simplere.
Hedeager tager over med mere kate
gorisk at karakterisere tidsrummet mel
lem 500 og 200 f.Kr. som »et samfund,
hvis enkelte medlemmer i livet som i
døden havde ret ensartede betingel
ser«, og hvor det »slægtsskabsorganise-
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rede bronzealdersamfund« var afløst af
»jernalderens familie- og landsbyorga
niserede samfund« (bd. 2, s. 13). Fra
dette nulpunkt starter da en ny ekspan
sion på grundlag af den nye agrare livs
form. I det lange løb bryder i løbet af
romersk jernalder fra ca. 0-400 e.Kr.
en ny elite ud af landsbyernes ligheds
samfund og bliver til et nyt aristokrati.
Af dette udsprang nogle steder i landet
allerede i løbet af 3. og 4. århundrede
militære lederslægter, der indehavde le
derrollen så permanent, at man kan ta
le om et første kongedømme. I ger
mansk jernalder fra ca. 400 forblev det
sådan, at »overklassen var økonomisk
forankret i jordbesiddelser, men den
var også et krigeraristokrati, for hvem
udøvelsen af den fysiske, militære magt
var en indiskutabel ret og forpligtelse«
(bd. 2, s. 323). Hedeager beklager, at
500- og 600-tallet på grund af fundman
gel er den del af jernalderen, vi ved

Arkæologiens traditionelle kilder. Den mangeårige leder af Vendsyssels historiske
Museum, tandlæge Holger Friis, fotograferet 1910 med spaden på skulderen, omgi
vet af udbyttet fra sin første udgravning: 42 lerkar og 5 små jernknive.
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mindst om, men antager, at landet uændret var opdelt i rivaliserende kon
gedømmer eller storstammer, regeret
af ætlinger af de første konger fra ro
mersk jernalder. Udviklingen synes at
stå i stampe i disse sidste århundreder
af jernalderen, hvor scenen ligesom gø
res klar til, at vikingerne og næste for
fatter kan sætte ind o. 700.
Det forekommer da at være lykkedes
de to forfattere at sætte dansk arkæolo
gis efterhånden enorme fundmateriale
ind i den neo-evolutionistiske socialan
tropologiske skoles forestillingsramme
og dermed at etablere en dansk variant
af forbilledernes generelle historie om
udviklingen fra tidligt band-samfund til
kompliceret høvdingedømme på græn
sen til den egentlige statsdannelse.
Fremstillingen kan som nævnt i kraft
af sine bærende problemstillinger ka
rakteriseres som en slags antropologi;
men forfatterne skal have den cadeau,
at den samtidig på smukkeste vis er ar
kæologisk. Deres egen videnskab og
dens fund er stedse nærværende med
grundige fundgennemgange til illustra
tion og (så nogenlunde) til afprøvning
af teserne. De to forfattere kan tydelig
vis deres fund, og teksten lyser gang på
gang af den begejstring for oldsagerne,
hvormed danske arkæologer så talent
fuldt magter at fange flere end fagfolks
interesse.
Forfatterne har således i almindelig
hed belæg for, hvad de siger. Deres væ
sentligste metodeproblem ligger nok et
andet sted, nemlig i spørgsmålet om an
tropologiens almengyldighed, og de sy
nes at være sig det bevidst. Således be
mærker Lotte Hedeager, at moderne
etnografiske iagttagelser af begravel
sesritualer i såkaldt primitive samfund
verden over giver en vigtig viden om,
hvordan mennesker til andre tider og i
andre samfund har forholdt sig til dø
den. »Og ganske vist«, skriver hun, »er
idag disse traditionsbundne høvdinge
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dømmer og småstater forsvundet - eller
i det mindste forandret til ukendelighed
de allerfleste steder, men etnografer og
opdagelsesrejsende i forrige århundre
de kunne stadig opleve dem - sikkert
med samme undren, som en dannet ro
mer ville have følt, hvis han havde rejst
mellem stammefolkene i det barbariske
Germanien« (bd. 2, s. 139). Dér ligger
nok hovedproblemet: Kan man med
rette regne med kulturel identitet mel
lem folk, der af en eller anden grund
forlod stammestadiet for over 1.000 år
siden, og folk, der af nogle andre grun
de forblev på det indtil for 100 år
siden?.
De to bind skal nok løbe ind i kritik
fra faghistorikere, der synes, at de slut
ter for dristigt, og anmelderen har også
følt sig udfordret både her og der. Det
forekommer dog vigtigt at påpege, at
den antropologiske metode har mere
for sig end den traditionelle historistiske, som hvilede på den præmis, at det
var muligt at indleve sig i de gamles
verden, fordi de var vore forfædre og
principielt havde kulturfællesskab med
os. Det er da nok rimeligt med antro
pologerne at finde det mere sandsyn
ligt, at de havde i hvert fald en vis lig
hed med de fremmedartede folk, man
kunne møde i verdens afkroge endnu i
det 19. århundrede. Opfatter man tin
gene således, bliver antropologernes
analytiske modeller et uvurderligt in
strument til opnåelse af nye indsigter i
vore forfædres anderledeshed.
Dette synspunkt bør dog ikke afhol
de læseren fra at stille spørgsmål ved
forskerens brug af modellen eller ved
selve modellens indretning. Bagateller
kan vi lade ligge. Men til afslutning skal
her til de to bøger stilles et par tværgå
ende spørgsmål af måske nogen række
vidde.
Det første gælder fremstillingens ge
ografiske afgrænsning. Det forekom
mer ikke uproblematisk at bedrive
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»Den nye arkæologi«s kilder til Danmarks historie findes ikke alene ved spadens
hjælp. Indisk bonde, der pløjer med ard, fotograferet i nutiden af dansk etnografpå
feltarbejde.

Danmarkshistorie om tider, der ikke
havde nogen forestilling om et Danmark. Det ved forfatterne naturligvis

godt; men problemet er nok større end
i tidligere værker, fordi de bevidst anvendte forklaringsmodeller principielt
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går på et afgrænset område. Især Jør
gen Jensen bestræber sig oftere pris
værdigt på at formulere sig fra proble
met ved f.eks. at tale om »de åbne
landskaber, der idag kaldes Danmark«
(bd. 1, s. 97). Alligevel synes analyse
modellen næsten uundgåeligt at kom
me til at gå på det nuværende Danmark
som et afgrænset hele uanset, at udvik
lingen næppe respekterede sådanne
grænser og f.eks. til tider omfattede
store områder, der idag ligger på havets
bund, eller var begrænset til enkelte re
gioner, som i bondestenalderen, hvor
Jensen taler om to kulturområder i
Danmark, et vestligt og et østligt (bd.
1, s. 208). Helt anakronistisk forekom
mer det, når Lotte Hedeager taler om,
at »Danmark havde fundet sin plads i
periferien af det fremvoksende romer
ske imperium, ikke som en ydmyg lille
brik, men som en vægtig og værdig del
af Germanien« (bd. 2, s. 179). Sådanne
udsagn lader forstå, at der tales om et
geografisk område med et særligt skæb
nefællesskab. Men skulle det endelig
være muligt at forestille sig et sådant
ur-Danmark, hvorfor omfatter eksem
pelmaterialet så næsten aldrig skånske
fund? Naturligvis, fordi danske arkæo
loger ikke selv har udgravet og opbeva
rer dem. Men det indebærer jo i grun
den, at man har ladet Karl X Gustav til
lempe analysemodellen!
En anden vanskelighed synes for de
nye arkæologer at knytte sig til omgan
gen med forhistoriens klassiske forestil
linger om sprogslægtskab, folkevan
dringer og handel. Jørgen Jensen sy
nes, inspireret af moderne antropologi,
tilbøjelig til at dømme alle tre foreteel
ser helt ud af Danmarks oldtid; specielt
kategorisk er han i afsnittet om sprogvi
denskab, hvor den klassiske sproghisto
rie nærmest klandres for racisme. He
deager derimod lader de germanske
folkevandringer florere så vildt som i
gamle dage. Begge forfattere hylder
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principielt moderne teorier om gaveog tributgivning som vareudvekslings
former frem for professionel handel.
Alligevel sniger handelsveje, handels
pladser og købmænd sig hos begge ind
på siderne. Er det den klassiske faglit
teratur, der sætter sig igennem, eller er
det virkeligheden, der viser sig mere
mangfoldig end modellerne?
Min alvorligste anfægtelse går på den
lange linie i den udvikling, de to arkæo
loger fremmaner. Det forekommer i
deres egen sammenhæng velbegrundet,
at de sætter skel ved år 200 f.Kr. Dette
tidspunkt markerer, især som Lotte
Hedeager omtaler det, en bølgedal i
udviklingen. På den måde får begge
fremstillinger den struktur, at der star
tes fra et lavpunkt, med udgangspunkt
hvorfra der kan beskrives og analyseres
en vækst. For begge forfattere synes
denne vækst at kulminere i afsnittets
næstsidste periode, henholdsvis yngre
bronzealder og yngre romersk jernal
der. For begge afsluttes der med en for
faldsperiode, henholdsvis førromersk
jernalder og yngre germansk jernalder,
hvor udviklingen synes at være gået i
stå, og på hvilken der iøvrigt ofres på
faldende få sider af lidet analytisk ka
rakter. Det spørgsmål skal da stilles: af
spejler dette billede i tilstrækkelig grad
noget, man kan kalde virkeligheden?
Eller er det i overvejende grad ud
sprunget af fremstillingens eller forsk
ningens indre logik? Dels kan det være
en litterær finesse at slutte med kulmi
nation og fald. Dels og navnlig kan man
forestille sig, at den evolutionistiske
model har fristet til at skildre en for
avanceret udvikling på højdepunkter
ne. Det forekommer påfaldende, at bå
de bronzealderen og romersk jernalder
udstyres med samfund af en sådan or
ganisationsmæssig kompleksitet, at det
minder om stadier, som efter middelal
derhistorikernes forestillinger indtraf i
13. og 14. århundrede. Måske bør man
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dog betænke, at analyseinstrumentet
trods alt kun er en model, mens leven
de mennesker er nogle mindre bereg
nelige væsener? Eller overveje, om der
ligger problemer i, at evolutionistiske
modeller er udtænkt til at forklare
vækst og derfor kommer til kort over
for stagnation eller tilbagegang?
Sådanne spørgsmål om den dybere
sammenhæng er muligvis uden særlig
betydning for værkets brugbarhed. Un
der alle omstændigheder er forfatterne
formidable til at beskrive, og i det styk
ke har de hjælp af et storslået billedma
teriale. Der er tale om den suverænt
fornemst illustrerede Danmarkshistorie
nogensinde. Fotografier, tegninger og
kort, i sort-hvidt og i farver, forekom
mer i en sådan overflod, at de har
egenværdi som billedværk. Derfor bør
det også påskønnes, at forfatterne til

disse bind har gjort en omhyggelig ind
sats med billedteksterne. Overalt får
man præcis besked om, hvad man ser,
og teksterne er så gennemførte, at læse
re, som det sikkert ofte vil blive tilfæl
det, kan foretage en selvstændig tileg
nelse af værket ved hjælp af billedme
diet.
Det kan da konstateres, at PolitikenGyldendalhistorien er kommet elegant
fra start med to bind, der har meget
selvstændigt præg af 80’ernes viden
skab. De to åbningsbind fortjener præ
dikatet den dristigste, flotteste og også
bedste Danmarkshistorie, danske ar
kæologer hidtil har skrevet. Værket bør
kunne blive længe på markedet (derfor
vil anmelderen tilstille dobbeltforlaget
en liste over den noget rigelige fore
komst af trykfejl o.l., som bør rettes i
senere oplag).

ANTROPOLOGISK HISTORIE
Gyldendal og Politikens Danmarkshi
storie. Bd. 3. Da Danmark blev
Danmark. Fra ca. 700 til ca. 1050.
Af Peter Sawyer, på dansk ved Ma
rie Hvidt (1988), 376 s. Bd. 4. »Kir
ker rejses alle vegne« 1050-1250. Af
Ole Fenger (1989), 392 s.

Politiken-Gyldendals Danmarkshisto
rie udgives som omtalt med den mål
sætning, at værket skal bære præg af
80’erne. I de to første bind fandt dette
årtis tankesæt da også meget direkte
udtryk på den måde, at de to arkæolo
giske forfattere udtrykte sig i den mo
derne antropologiske forskningsret
nings sprogbrug.
For de efterfølgende forfattere er vil
kårene anderledes. Fra og med bd. 3
tager historikerne over med den be
grundelse, at der fra o. år 700 er noget
at hente i skrevne kilder. Og det lidet,

der til en begyndelse er at finde, må ud
nyttes, som det er. Det meste er navne.
For den historiske fremstilling gennem
tvinger det uvægerligt et fald i abstrak
tionsniveau. Navne på konger og mis
sionærer er nu engang navne og må
gengives som særdeles konkrete så
danne.
Er der således i noget højere grad ta
le om en bunden opgave, fornemmes
80’erne dog klart nok også hos forfat
terne til bd. 3 og 4. De klassiske emner
nyskrives med en livfuldhed, der nok
har samme udspring som den, der bar
de velskrivende arkæologers værk,
nemlig en skærpet sans for de gamle
tiders anderledeshed.
Bevidstheden om fortidens funda
mentale forskelligartethed indebærer
en ganske vidtgående nyskabelse i for
hold til forskningstraditionen, ikke
mindst indenfor dansk middelalder-
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forskning, hvor bestræbelserne i ud
præget grad har drejet sig om at følge
det kendtes rødder tilbage i tiden. Den
ne målsætning er måske indbygget i sel
ve forehavendet at skrive fædrelandshi
storie og har i hvert fald hørt til histo
riefagets legitimeringsgrundlag, siden
nationsstaterne begyndte deres sejrs
gang i det 19. århundrede. For Dan
marks vedkommende syntes det muligt
at følge en stat beboet af det danske
folk under den danske kongemagts le
delse særdeles langt tilbage. Danmarks
historien blev historien om kongemag
tens udvikling og sejrsgang indtil det
foreløbige højdepunkt med den ene
vældige stat og kulminationen med op
komsten af den moderne nationalstat
og folkestyret. For 1980’ernes histo
rievidenskab synes det at skulle blive et
særkende, at den omsider er kommet
ind i en frigørelsesproces i forhold til
nationstatstænkningens spændetrøje.
I P-Gs bd. 3 ses tingene i udpræget
grad udefra allerede af den grund, at
forfatteren er engelsk. Perioden fra ca.
700 til 1050 behandles af Peter Sawyer,
der har været professor i Leeds, og som
nu er bosat i Sverige. Hvor det for for
fatteren til bd. 2 tilsyneladende var
uproblematisk at operere med det nu
værende danske rigsområde som frem
stillingens objekt, stiller Sawyer sig
spørgsmål som: Hvornår og hvordan
blev Danmark til, hvad omfattede det
og hvad var det for noget?
Sawyer anerkender tilfulde, at det
ældste kildegrundlag er spinkelt og fler
tydigt, men vover alligevel at stille disse
fundamentale spørgsmål til det, og
hans konklusion udmærker sig i hvert
fald ved klarhed: »hvis ordet ‘mark’ be
tød grænse eller grænseområde, hvad
meget taler for, vil den rimeligste for
klaring være at den danske ‘mark’,
Danmark, bestod af øerne og det vestli
ge Sverige, nemlig Skåne, Halland og
måske Bohuslen, mens danernes eget
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land lå i Jylland ... Navnet Danmark
begyndte man antagelig først at bruge
om hele det danske kongerige i 900-tallet da Harald Blåtand med Jellingstenens ord ‘vandt sig al Danmark’ og sat
te skred i den udvikling som flyttede
tyngdepunktet i det danske kongerige
til Sjælland og Skåne - derhen hvor
‘Danmark’, altså grænseområdet, hidtil
havde ligget« (bd. 3, s. 22 f.). Danmark
var altså til en begyndelse nærmest det
modsatte af danernes land, der igen var
noget andet end deres rige. For alt efter
omstændighederne kan ifølge Sawyer
danerkongerne i Jylland op igennem
700- og 800årene have udøvet et over
herredømme over herskerne i Dan
mark og sommetider Norge. Et sådant
tidligt dansk overherredømme over
landene omkring Kattegat kan måske
også forklare, hvorfor det oldnordiske
sprog langt ned i middelalderen selv på
Island betegnedes som »den danske
tunge«.
Sawyer skriver da om 350 års vekslen
mellem ekspansion og skrumpning in
denfor denne verden af diffus dansk
hed. Ud af det hele kom der midt i
1000-tallet en politisk størrelse, som vi
ste sig noget mere bestandig under be
tegnelsen kongeriget Danmark. De 350
år blev præget af kontakter mellem da
nerne og omverdenen af ikke før kendt
omfang. Danerne mødte købmænd,
omvandrende håndværkere, kristne
missionærer, diplomatiske udsendinge
og så naturligvis de fremmede, de løb
ind i, når de selv drog på vikingetog.
For Sawyer synes det vigtigt, for så vidt
angår udviklingen i hjemlandet, at
sidstnævnte faktor kun tildeles status
som en påvirkning blandt mange.
Et hovedresultat af periodens kon
takter mellem daner og omverdenen
blev trosskiftet. Det opfattes af Sawyer
som en langsom, men fortløbende kul
turpåvirkning. For hedningene lettedes
problematikken af, at de ofte var villige
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til at acceptere Kristus som en gud
blandt andre guder. Intolerancen over
for anderledes troende var i det væsent
lige på de kristne missionærers og mis
sionsbispers side, som fremturede i at
forlange eneret for deres gud.
En milepæl udgøres af Jellingkongen
Haraids dåb, som imidlertid må ses
som et politisk skridt mod den tyske
konges indblanding. Harald Blåtands
styre opfattes da som et helt igennem
vellykket genrejsningsforsøg efter en
periode af splittelse mellem de danske
lande. Jellingindskrifterne indgår på
overbevisende måde i Sawyers argu
mentation: Harald opfattes som en
storkonge, der vandt sig hele Dan
mark, nemlig de østdanske områder,
og tillige besiddelser i Norge. Hans mo
der Thyra kaldes med rette Danmarks
pryd, fordi hun nok var en »prinsesse«
fra Danmark, der blev gift med Jelling
kongen Gorm, der ønskede at styrke si
ne forbindelser østpå, hvor han næppe
havde noget at skulle have sagt.
Tyngdepunktet i det nye og større ri
ge lå i hele Harald Blåtands tid i Jyl
land. Herfra dirigerede han sine impo
nerende og nu, takket være dendrokronologien, præcist daterede anlæg af
broer og (Trelle)borge. Sønnen Sven
Tveskæg forskød, måske under indtryk
af den tyske fare, som den første rigets
tyngdepunkt østpå til Øresundsområ
det, hvor han grundlagde byerne Ros
kilde og Lund. »Den danske konge vil
le nu ikke længere nøjes med at være
overherre i det østlige Danmark, men
begyndte at styre landet direkte, som
han altid havde gjort det i Jylland« (s.
355).
I det hele taget indebærer Sawyers
fremstilling en rehabilitering af denne
konge, der synes helt op til moderne
forskning at have fået sit omdømme
ødelagt af Adam af Bremens åbenbare
bagvaskelse. Det danske rige er ikke i
Sawyers øjne noget enmandsværk, men
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nærmest på æren som rigsgrundlægger
kommer Sven Tveskæg.
Det nysamlede rige lå dog særdeles
udsat for tidens permanente risiko,
overfald fra vikingeflåder. Svens svar
på denne trussel var at gøre sig selv til
den største vikingeanfører af alle. I
denne egenskab lykkedes det ham at
erobre England i 1013. Sønnen Knud
den Store magtede ved hjælp af Eng
lands rigdomme at virkeliggøre et
dansk overherredømme over langt stør
re dele af både Norge og Sverige, end
nogen af forgængerne havde behersket.
Som konge af England rådede Knud
over et af Europas mest avancerede re
geringsapparater. Administrative erfa
ringer herfra søgtes overført til Dan
mark. Knuds store rige sank i grus efter
hans død i 1035, men hans styre efter
lod varige resultater i Danmark bl.a. et
moderne møntvæsen og bispestole pla
ceret i byerne.
Et regime som Knuds var dog ifølge
Sawyer af skrøbelig karakter. Dets
grundlag var herskerens person og hans
karismatiske evne til at holde sammen
på en huskarleskare, et lid, der hele
tiden forventede rigelig sold, og som
iøvrigt bestod af høvdingesønner med
udtalte selvstændighedstilbøjeligheder.
Efter Knuds død magtede ingen at hol
de sammen på kæmperiget, hvis eneste
fællesinstitution var kongens person.
Det sønderlemmedes i mange stumper.
En af disse levede videre som det dan
ske rige.
Dette riges udvikling gennem de næ
ste 200 år behandles i bd. 4 af retshistorikeren Ole Fenger, der i konsekvent
fortsættelse af Sawyers tankegang ad
varer mod at opfatte de rigsdannelser,
der kom ud af 1000-tallets forviklinger
som den eneste mulige udgang af situa
tionen. Den kunne meget vel have ud
løst noget helt andet. På slående vis ser
Fenger de mange muligheder fortættet i
1066. Hvis Harald Hårderåde af Norge
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havde vundet d. 25. september det år
ved Stamford Bridge, ja så var måske
han og ikke Vilhelm Erobreren blevet
Englands nye hersker. I så fald var han
blevet konge i et norsk-engelsk rige,
der kunne have underlagt sig Danmark
og genforenet Knud den Stores lande
under en hersker, hvis horisont strakte
sig til Konstantinopel.
Men Harald Hårderåde faldt ved
Stamford Bridge, Norge blev henvist til
sig selv, og resultatet blev tre relativt
svage nordiske kongeriger, der gik ind
til en fremtid som ret isolerede kultur
provinser ved Vesteuropas yderste
rand. Ole Fengers fremstilling handler
da overordnet om, hvorledes et for
holdsvis nyt rigsfællesskab af tre lande,
Jylland, Sjælland og Skåne, der kun
med vanskelighed lod sig forlige, gen
nem 200 år blev genstand for en kultu
rel kontinentaleuropæisering.
»Danmark bliver«, skriver Fenger,
»en del af Europa i den periode«, og
om forandringernes hovedtræk lades
læseren ikke i tvivl: »Den stabilisering
af magtforholdene i Danmark, som ta
ger fart efter 1050, forudsætter romer
kirkens samfundsmodel« (bd. 4, s. 23).
Kirken gjorde sig nu for alvor gæl
dende i Danmark som institutionel
ramme om den nye tro. Den markere
de sig som eksponent for kontinentets
kulturelle overlegenhed ikke mindst i
kraft af, at skrivekunst reelt var et
gejstligt monopol. Kongerne blev totalt
afhængige af monopolets indehaver.
De var, hedder det, »i egen interesse
villige og i regelen lærenemme elever i
kirkens skole for administratorer. De
res gaver og privilegier til kirker og klo
stre kan betragtes som en slags skole
penge« (bd. 4, s. 136).
Hvad kongerne lærte i kirkens skole,
var udover den skriftlige administra
tions vanskelige kunst at opfatte ver
den, som pavemagten så den. Kirken
havde med kirkefaderen Augustins ord
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overdraget den verdslige øvrighed at
håndhæve »pax et justitia«, »fred og
retfærdighed«, men sad fyrsten sine
forpligtelser i den forbindelse overhø
rig, mistede han sin ret til at regere (bd.
4, s. 38).
At vilkårene var sådan beskafne, sy
nes kongeslægtens outsider Sven
Estridsen at have forstået, da han i
1050’erne stod med problemet: »hvor
ledes styres og sammenholdes en hoben
folk og lande omkring ... Kattegat ...
og de mange bælter og sunde?« (bd. 4,
s. 41). Og på det grundlag etablerede
han et samarbejde med den danske kir
ke, der ønskede fred og orden indadtil,
og med pavekirken, der havde brug for
den stærkest mulige fyrstemagt i ryggen
på Tyskland.
Efter Fengers opfattelse synes kirken
i denne periode at have skabt sig den
danske kongemagt, den havde brug
for. Begyndelsen blev gjort under Sven
Estridsen med den endelige stiftsorga
nisering. Under Knud den Hellige får
vi, takket være det berømte gavebrev
til Lundekirken, indblik i et samfund,
hvor rammerne er lagt for kongemag
tens rigsstyre til gavn for freden og ret
færdigheden. Disse rammer omfattede
dog ikke en ret for kongen til at give
nye love, og om en sådan ret blev der
efter Fengers opfattelse aldrig tale. Der
er, fremhæves det oftere (bl.a. bd. 4, s.
45, 337, 363) tale om en fundamental
misforståelse, når man i forskningen
har talt om, i realiteten, en kongelig
enevælde i Valdemarstiden. Valdemar
den Store påberåbte sig ikke lovgiv
ningsmagt under 1160’ernes strid med
ærkebiskop Eskil, og ej heller de store
lovarbejder fra Valdemar Sejrs tid kan
anses for kongelig lovgivning. Kirkens
verdensbillede indebar, at »verdslig ret
er underlagt kirkens ret« (bd. 4, s.
272), hvorfor kirken kunne gribe ind i
lokal verdslig ret »med kongen som
håndlanger« (ibid.). Og det var i den
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Kong David i det befæstede Jerusalem. Kalkmaleri fra o. 1200 i Ål kirke. I højre
hånd holder David lovbogen, Moseloven, der var givet af Gud. Kirken skabte ifølge
Ole Fenger en dansk kongemagt i overensstemmelse med dette syn på lovens her
komst.

rolle kongen fungerede, da han i 1241
»gav« Jydske Lov. Der var, som udlø
ber af pave Gregor 9.s initiativ overfor
en række europæiske fyrster i 1234, tale
om, at kongen på kirkelig opfordring,
ved en gejstlig pennefører, lod sam
menskrive en række bestemmelser.
Men kongen »gav« ifølge Fenger kun
loven i den forstand, at han overrakte
et håndskrift, der indeholdt en lov (bd.
4, s. 340).
Med denne fremstilling af den dan
ske rigsenheds og den danske konge
magts udvikling stiller Ole Fenger sig i
erklæret modsætning til den herskende
forskningstradition, som han i littera
turafsnittet primært anser for repræsen
teret ved navnene Hal Koch og Aksel

E. Christensen. De to refereres, særde
les loyalt, for deres analyser af Valdemarerne som indehavere af en moder
ne, næsten enevældig kongemagt (bd.
4, s. 371 f). Det kunne tilføjes, at denne
opfattelse af kongemagten som skaber
og bærer af rigsidentiteten lå i smuk
fortsættelse af Kr. Erslev.
Der kan da ikke herske tvivl om, at
Fenger med sin bog præsterer nytænk
ning i forhold til Hal Kochs fremstilling
i Politikens Danmarkshistorie, og der
vil givet blive blæst om hans sætten tin
gene på spidsen. Det forekommer ind
lysende berettiget, at han fremhæver
kirkens rolle som fælles europæisk for
nyer ikke blot i snævrere religiøs for
stand, men på alle civilisatoriske felter.
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Det vil efter Fenger næppe mere kunne
lade sig gøre at fremstille de danske kir
keledere som farlige og unationale re
præsentanter for en fremmed magt.
I den videre diskussion af bindets ho
vedtese om kirken som rigsskaber vil
man nok have fordel af at betænke, at
en grundtanke til syvende og sidst er en
analysemodel, en ramme ud fra hvilken
der spørges om, hvad man forsvarligt
kan sige om virkeligheden. En model
lader sig næppe i egentlig forstand falsi
ficere; men den kan blive for uhensigts
mæssig, ifald den tvinger til for mange
spidsfindige kildeudlægninger. Fengers
model synes da i hvert fald at have den
fordel, at den fritager historikerne for
at skulle forklare, hvorfor enevælden
først blev formaliseret i 1660, hvis den
blev indført o. 1200. På den anden side
kan man spørge sig, om det er hensigts
mæssigt uden historisk distance til tin
gene at tænke om middelaldersamfun
det i middelalderens egne baner. En al
ternativ betragtning kunne være, at når
det synes så forbløffende muligt at læg
ge hovedvægten på såvel kongemagten
som kirken, hænger det sammen med,
at de begge havde vægt, fordi de forud
satte hinanden. Man kan foretrække at
se dobbeltøvrigheden, de samarbejden
de verdslige og kirkelige myndigheder,
som den historisk enestående ejendom
melighed ved det Europa, som Dan
mark fra Sven Estridsens tid begyndte
at efterligne. Det, der faldt i øjnene,
var ganske vist såvel ude i Europa som i
Danmark de mange tilfælde af gnide
rier mellem parterne. Men det hører
vel i høj grad med i billedet, at de to øv
righeder tillige fungerede i de samme
samfund ved siden af hinanden og på
samme tid?
Dette være ikke sagt for at forringe
originaliteten i Fengers betragtning om
kirkens nyskabende betydning i de om
handlede århundreders Danmark. Fen
ger nævner selv, at en enkelt ældre for
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sker, nemlig Erik Arup i 1925, har til
lagt kirken en tilsvarende betydning.
Men Amps præmisser var trods alt me
re nationale. Den større europæiske
kulturelle og politiske sammenhæng
bliver hos Fenger, ligesom iøvrigt hos
Sawyer, integreret i fremstillingen på
en måde, man ikke har kendt i nogen
tidligere Danmarkshistorie.
De to bind udgør på den måde et ek
sempel på, at den længe noget mis
kendte politiske historie er ved at ven
de tilbage i ny iklædning, mens den do
minerende socialhistorie nedprioriteres
i nogen grad. Hos Sawyer og Fenger
nedtones den faktisk så meget, at man
kan komme i tvivl om deres holdning til
traditionelle diskussionsemner som be
siddelsesformen i jordbruget. Det er
tænkeligt også godt for noget at skåne
disse emner for en stund.
Her skal da blot anføres, at man på
et enkelt socialhistorisk område sporer
en interessant meningsdivergens de to
forfattere imellem. Fenger taler flere
gange om slægternes betydning som
»de tavse fællesskaber«, der havde en
reel rolle som tredje part i magtkampe
ne (f.eks. bd. 4, s. 21 f, 329, 364), mens
Sawyer (bd. 3, s. 180) anfører, at et af
gørende træk i samfundslivet var her
rers og høvdinges beskyttelse af de in
divider, der var undergivet dem. Dette
forhold er imidlertid blevet overset i
dansk forskning, fordi det har været
»overskygget af myten om slægtssam
menholdet«. Der er ingen grund til at
forlange enighed mellem enkeltbinds
forfattere; men som læser fornemmer
man, at en interessant diskussion om
slægtssamfundsteorierne er gået ens
næse forbi.
Et punkt som det anførte må beteg
nes som undtagelsen, der bekræfter re
gelen, at bd. 3 og 4 ubesværet kan an
skues som dele af en helhed. Over
gangsvanskelighederne er større mel
lem bd. 2 og bd. 3. Som antydet er brud
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i fremstillingen til at leve med i et værk,
der ønsker at respektere forfatternes
individualitet. Men den iøvrigt for
tjenstfulde billedredaktion burde vel
have forhindret, at der i bd. 3 s. 48-50
forekommer en længere beskrivelse af
udgravningerne i Dorestad uden hen
visning til fotografiet af samme i bd. 2,
s. 339. Og at Vorbasse-bebyggelserne
fra 1.-12. århundrede i bd. 3 s. 181 di
skuteres uden henvisning til den meget
lærerige farvemodel i bd. 2 s. 188.
Et særligt redaktionelt problem har
det tydeligvis været, at den elegante en
gelske stilist Sawyers tekst har skullet
oversættes til dansk. Oversætteren har
valgt at lægge sig så tæt op ad teksten,
at man aner de engelske formuleringer,
og det er vel bedst sådan. Men proble
mer har der tydeligvis været med termi
nologien. De er stort set løst, men
f.eks. optræder (bd. 3, s. 35) en »herre
mand« allerede på Glavendrupstenens
tid. Han burde nok være redigeret om
til en lidt mindre højmiddelalderlig be
tegnelse. Et par (hastværksbetonede?)
selvmodsigelser bør også redigeres bort
fra kommende udgaver. Harald Hårde-
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råde kaldes bd. 4, s. 40 for Magnus den
Godes søn, s. 26 (korrekt) for hans far
broder. S. 138 hævdes Roskildekrøni
ken at skildre blodgildet i Roskilde
1157. S. 204 f. oplyses (korrekt), at den
er afsluttet før 1140.
Sligt er kun skønhedspletter på to
umådeligt velskrevne bind. Det bør ik
ke forties, at Sawyer og Fenger, der
begge har ry for som forelæsere at be
herske anekdotens kunst, bringer dette
talent til udfoldelse også på PGs sider.
Forfatterne har leveret to bind med
bid i. De sætter ligesom de to arkæolo
ger, der indledte værket, ind, hvor de
batten står i 80’erne. Der er vel ikke li
gefrem tale om historisk antropologi,
for livsformen, der optog arkæologerne
så meget, spiller en noget tilbagetruk
ken rolle hos de to historikere, hvis ho
vedinteresse er studiet af det, der med
tiden skulle blive til en stat. Men det
komparative blik er i høj grad til stede i
diskussionen af den danske rigsudvik
ling som en variant af noget alment. I
den forstand byder de to bind på antro
pologisk historie.
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SAMLEDE FREMSTILLINGER OG LÆNGERE TIDSPERIODER
Jette Kjærulff Hellesen og Ole Tuxen
(red.): Historisk Atlas: Danmark.
(G.E.C. Gad, 1988). 304 s. (123
kortenheder); 750 kr.
Det er nærmest forunderligt, at Dan
mark - i modsætning til andre lande ikke før har haft noget historisk atlas.
Går man til ‘Erichsen-Krarup-Bruun’
har de nok kapitler om ‘landet’, ‘folket’
og ‘kartografiens historie’, men intet
selvstændigt atlasafsnit. En forklaring
kan være, at historikere - hverken på
universiteterne eller gymnasierne - har
været absolut flittige til at bruge kort
materiale i undervisningen (sålænge
der var råd til kort); en anden, at den
historisk-geografiske tradition ikke før

nu har været særligt veludviklet; den
vågnende interesse skyldes snarest geo
graferne Niels Nielsen og Viggo Han
sen. En tredie grund, som folketings
bibliotekar. Kr. Hvidt påpeger i foror
det, at først 1960’ernes landsplanlæg
ning inspirerede historikere til at tage
fat.
Og der måtte stort set tages fat fra
bunden. Planen blev udkastet på et hi
storikermøde i Odense i januar 1969,
hvor »omridset til et projekt blev for
muleret af professor Svend Ellehøj«.
Atlasprojektet blev det ene af Ellehøjs
yndlingsbørn - det andet var den kø
benhavnske universitetshistorie - og
lykkeligvis nåede både han og profes
sor Viggo Hansen at se arbejdet (om-
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trentligt?) færdigt inden deres død.
Begges interesser afspejles da også i atlas’et; Ellehøjs i to - desværre nok for
kortfattede - plancher til kartografiens
historie (pi. 1-2) og et instruktivt kort
over øksnehandelsruterne 1641, ledsa
get af en grafisk oversigt over øksnefortoldingen ved Gottorp 1500-1699 (pi.
22); ærgerligt kun, at senere kort ikke
forfølger den (stort set jydske) eksport
frem gennem 1700-tallet, indtil den
nyeste tids omlægninger.
Det er overflødigt at forfølge det
forskningsrådsstøttede arbejde under
ledelse af en styringsgruppe (med Kr.
Hvidt som formand) i detailler her. Lad
det være nok at sige, at hovedparten af
det givetvis enorme redaktionsarbejde
er blevet kyndigt udført af cand.
mag.’erne Jette Kjærulff Hellesen og
Ole Tuxen, og at en lang række - 45 i
alt - sagkyndige medarbejdere, histori
kere, geografer, museumsfolk osv. er
blevet konsulteret. I disse tilfælde er de
enkelte kort og den ledsagende tekst
signeret, således at brugerne kan slå til
bage til medarbejderfortegnelsen (men
ikke gå den omfendte vej); og der er
meget naturligt lagt vægt på, at teksten
er neutral. Endvidere er hvert kort el
ler delkort forsynet med udførlige hen
visninger sidst i værket til kildegrundla
get, et fremskridt i forhold til f.eks. de
velkendte tyske, historiske atlaspubli
kationer.
Det er dog nok lidt af en eufemisme,
at de to redaktører i deres indledning
konstaterer, at der »kun i begrænset
grad har været mulighed for at få udført
særlige undersøgelser« (s. 9). Ikke så få
henvisninger gælder arkivfonds eller
primære kildepublikationer. Det er na
turligvis rigtigt, at et atlasværk som det
te afspejler den aktuelle forskningssi
tuation i 1980’eme; hvoraf også følger,
at det hurtigt vil blive forældet - forhå
bentlig turde man næsten tilføje! Dette
gælder formentlig ikke mindst de man
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ge og udmærkede, arkæologiske kort.
På den anden side er det også rigtigt, at
de forskningsmæssige (især social- og
økonomisk-historiske) lakuner mærkes
stærkest i enevældens periode, indtil
folketællinger - her normalt den første,
pålidelige fra 1787 - og andre offentli
ge, statistiske arbejder gør det muligt at
tage tråden op. Undtagelser er f.eks.
Anders Monrad Møllers kort (pi. 23)
over landets handel og skibsfart 173398, Erik Gøbels kort (pi. 112) over tropekolonieme, de oversøiske ruter og
de grafiske opstillinger over danske ud
redninger til Asien og Vestindien, og
endelig de usignerede kort over dyrket
areal 1682-1955, landboreformerne og
dyrkningsstrukturerne, som ligeledes
forfølges frem til vor egen tid.
Efter sagens natur må det imidlertid
også være sådan, at atlas’et ikke blot af
spejler en aktuel forskningssituation,
men også, at kildegrundlaget nødven
digvis må ændre karakter undervejs.
Arkæologer og delvis også historikere
med speciale især i ældre tidsperioders
historie må i høj grad, hvis ikke udeluk
kende støtte sig til kasuistik, som spe
cielt for de arkæologiske og bebyggel
seshistoriske kort er en højst forander
lig størrelse. Nye fund vil måske ikke
ændre de grundlæggende mønstre, men
nutidens store anlægsarbejder, havar
kæologi osv. vil dog utvivlsom hurtigt
kunne føje ikke så få nye detailler til.
Og også den løbende bebyggelsesregi
strering bør kunne få konsekvenser med den fynske registrering under le
delse af Erland Porsmose i tankerne.
For senere tidsperioder er historike
re, geografer og kartografer derimod
henvist til kilder, som ikke er optaget i
statistisk øjemed, men normalt af fiska
le grunde - med de konsekvenser, det
nødvendigvis må få. Handelsstatistik
før 1700-tallet og 1680’ernes matrikel
arbejder er jo oplagte eksempler. Øresundstoldregnskaberne glimrer der-
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imod ved deres fravær; man kunne
hævde, at de ligger i periferien af atlas’ets opgaver, men havde trafikken til og
fra Østersøen ikke alligevel haft en vis
relevans? Den egentlige og brugbare,
offentlige statistik påbegyndes jo først i
oplysningstiden, og selv den kræver na
turligvis kritiske reservationer eller
præciseringer; men hovedsagen er, at
kildegrundlaget atter engang ændrer
karakter. Redaktørerne advarer i ind
ledningen da også rimeligt nok mod at
tage nøjagtigheden altfor bogstaveligt,
og begrænsningerne uddybes mangfol
dige steder i kortteksterne i både adva
rende og neutral form.
Egentlig skepsis er kun sjældent nød
vendig. Et eksempel kunne være kortet
(pi. 22) over husdyrhold på Vestsjæl
land 1566-1657. Noten henviser natur
ligvis korrekt til dr. Skrubbeltrangs kri
tiske studier og forbehold, men en stær
kere koordination af tekst og note hav
de her nok været på sin plads. På tilsva
rende vis er anm. tvivlende overfor
kort 20-e, som skulle belyse godskon
centrationen på Fyn 1600-1682 (med
henvisning til Erland Porsmoses ‘Regu
lerede landsby’). Tilstedeværelsen af
flere herregårde i samme sogn og ned
læggelse eller oprettelse af hovedgårde
vil vende op og ned på de enkelte sog
nes godskoncentrationsprocenter, uden
at tallene nødvendigvis svarer til en
ensartet virkelighed. I dette tilfælde
havde andre målemetoder nok været
mere hensigtsmæssige (Jr. min anm. af
Erland Porsmose, ‘De fynske landsby
ers historie’ (Odense 1987) i HT 89: I,
s. 149 f.).
Sådan skepsis er heldigvis sjældent
påkrævet. Tværtimod har det historiske
atlas i høj grad kunnet trække på regio
nale eller landsdækkende, bebyggelses
historiske og landbogeografiske stu
dier. Både Karl-Erik Frandsens Falsterundersøgelser og hans studier over
dyrkningssystememe i 1600-tallet og
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Erland Porsmoses ‘lille fynske verdens
del’ er rigt og instruktivt repræsenteret
for blot at anføre et par eksempler.
Derimod synes tilsvarende skånske stu
dier (Sven Dahl, Sten Skansjö osv.) ik
ke at være udnyttet i samme omfang.
Det er som udgiverne og redaktører
ne fremhæver naturligvis rigtigt, at
hvert enkelt kort skal give situations
eller strukturbilleder. Den kronologi
ske opbygning vender jeg senere tilba
ge til; men én ting er emneudvalgets og
kortmaterialets repræsentativitet - som
i det hele er uangribeligt - noget andet,
at det for brugere kan have væsentlig
interesse at kunne anskueliggøre et sag
ligt forløb over længere tidsperioder.
Det kan i mange tilfælde udmærket la
de sig gøre. Ikke helt uventet gælder
det specielt land- og bybebyggelsens og
landbrugsorganisationens
udvikling
over stort set hele det tidsspand, atlas’et dækker. Til belysning af bebyggelse
og landbrugsstrukturer giver bogens in
dex således henvisninger til hele syv og
sytten kortenheder.
Men selv dette kontinuitetskrav kan
have sine begrænsninger. Eksempelvis
lader kortene 20-21 og 29 os følge gods
strukturer og adelsstandens udvikling
fra højmiddelalderen til den tidlige
enevælde, men derefter brister tråden
indtil midten af 1800-tallet. Forklarin
gen ligger her i manglende forsk
ningsgrundlag - man må afvente den
(masse)databearbejdelse, som trods alt
er mulig for enevældens periode.
I andre tilfælde mangler en vis konse
kvensopfølgning. På kortene 105-06
kan brugeren følge frimurerlogen 17371980, oprettelsen af spejderforeninger
eller anlæg af sommerhuse og koloniha
ver i 20. århundrede. Sporten illustre
res ved kort (pl. 105f-g) over oprettel
sen af fodboldklubber i hovedstaden og
købstæderne 1879-1980, og det ledsa
gende diagram (105e) over medlemmer
af skytte- og idræts-/gymnastikforenin-
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ger 1871-1929 er i høj grad illustrerende
- og åbenbart konjunkturbestemt - så
langt det rækker; men brugeren afskæ
res fra at følge forløbet frem til vor tids
hooligan-hysteri. Og hjemmeværnet
glimrer ved sit absolute fravær?
Geografisk omfatter det historiske
atlas rigets udstrækning i tidens løb.
Tabte landsdele eller -områder er med
gode grunde kun repræsenteret i de pe
rioder, de tilhørte monarkiet eller ri
get. Det gælder Norge, Island, hertug
dømmerne, de skånske landskaber og
kolonierne indtil deres afståelse. Kun
Færøerne og Grønland følger med helt
frem til vor egen tid. Alt i alt synes det
at være en lykkelig løsning, man på
denne måde er nået frem til. Kort over
det kludetæppe, hertugdømmerne var
opdelt i, findes ganske vist også andet
steds, men intetsteds samlet som her.
Kronologisk er atlas’et opdelt med
skel ved vikingetidens afslutning og ca.
1800, strukturelle skel, som er uangri
belige og velbegrundede i alle henseen
der, men som kuriøst også nok kommer
til at følge kildetypologien i grove træk.
Grundstammen er de store kort over ri
gets administrative og matrikulære op
bygning (pi. 11-12 og 39-41), som trods
flydende grænser i ældre tidsperioder
giver et efter mit skøn fuldt rimeligt
grundlag; de seneste kort har endda
kunnet støtte sig til Karl-Erik Frandsens grundlæggende ‘Atlas over Dan
marks administrative inddeling efter
1660’ (1984). Alle andre kort grupperer
sig sagligt ordnet omkring disse kort,
kan bygge videre på dem.
Den endelige produktion af kortene
er foretaget af Geodætisk institut, og
ikke helt overraskende fremtræder alle
kort og diagrammer smukt, harmonisk
og kompetent. Formentlig er vor tids
æstetiske normer også forklaringen på,
at man fremfor kontrastfarver oftest
har valgt glidende farveskalaer; det er
naturligvis altsammen smukt og tilta
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lende, men undertiden ligger farvenu
ancerne dog så tæt på hinanden, at de
kan være vanskelige at skelne fra hin
anden. Og undertiden er de anvendte
målestoksstørrelser også lovligt små.
Forudsætningen for at kritisere er hvad altfor mange overser - at man/anmelderen er i stand til at gøre tingene
bedre selv. Det er nok udelukket her;
anmeldelsen har derfor formet sig som
en orienterende anbefaling af et værk,
som vi altfor længe har måttet savne, og
som utvivlsomt vil komme til at gøre
god fyldest - trods dets nærmest prohi
bitive pris for almindelige dødelige.
Ville det være en idé at fremstille dias
af kortene, som gymnasier og universi
teter trods alt måske bedre har råd til?
E. Ladewig Petersen

Jette D. Søllinge og Niels Thomsen: De
danske aviser 1634-1989. Bind 1
1634-1847. 356 s. Bind 2 1848-1917.
727 s. (Odense Universitetsforlag,
1988-1989). Pris pr. bind i abonne
ment 328 kr. Pris pr. bind i løssalg
328-398 kr.

Da Niels Thomsen i 1972 udsendte sin
mammut-disputats »Dagbladskonkur
rencen 1870-1970« om »Politik, journa
listik og økonomi i dansk dagspresses
strukturudvikling«, var der mange fag
folk, der mente, at dermed var dansk
presses historie skildret så udførligt,
som det var muligt ud fra tilgængeligt
kildemateriale - samt at det for hoved
parten af de hundrede års historie næp
pe ville være muligt at tilvejebringe
supplerende materiale, der afgørende
ville sætte fremstillingen i skygge. Det
er dog nu sket - men vel at mærke med
et nyt og mere omfattende værk, der
også bærer Niels Thomsens navn.
En trilogi om »De danske aviser
1634-1989«, hvoraf de første to bind nu
foreligger, får udvidet disputatsens
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fremstilling i tid bagud til de tidligste
egentlige avisudgivelser og frem helt til
udgivelsesåret 1989. Sammen med kul
tursociologen Jette D. Søllinge, der
står for et kompakt og koncist hånd
bogsmateriale, er det lykkedes presse
historikeren Niels Thomsen at fremlæg
ge i ét og same værk både skildringen af
de helt lange linier i dansk dagspresses
udvikling og en minutiøs kortlægning af
hver enkelt bladbedrift. Dertil kommer
særdeles informative anvisninger på,
hvor læseren selv kan søge videre.
Derved åbner værket pressehistori
ens skatkammer ikke blot for mediefor
skere, men for alle andre, der har brug
for at arbejde med aviser som historisk
kilde. Værkets største fortjeneste er, at
det sætter såvel fagfolk som lægfolk i
stand til at bruge pressehistoriens over
vældende materiale på en mere forstan
dig måde, end det indtil denne udgivel
se har været muligt. På den baggrund er
der god mening i at, det både er Statens
samfundsvidenskabelige Forskningsråd
og Statens humanistiske Forsk
ningsråd, der sammen med fire store
bladfonde står for den økonomiske sik
ring af dette udgivelsesarbejde. Som
værket er udformet, får både teoreti
kerne og praktikerne et værktøj i hæn
de, der åbner pressehistorien såvel på
landsplan som i de enkelte bladområ
der. For lokalhistorikerne er værket en
ren guldgrube til ellers vanskeligt til
gængelig viden.
Den engelske historiker Thomas B.
Macaulay har overbevisende argumen
teret for, at nationernes historie først
og fremmest er at finde i deres aviser.
Søllinge og Thomsen får fint frem, at
aviserne er et uundværligt hjælpemid
del ved studiet af historien, især hvis
man vil indfange samfundsdebatten og
de sider af udviklingen, som normalt
ikke er registreret i officielle arkiver.
Specielt lokalsamfundenes liv og udvik
ling fastholdes af lokalpressen i et om-
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fang, der ikke kendes fra nogen anden
kilde'>ruppe.
»De danske aviser 1634-1989« vil gå
over i håndbogslitteraturen som hånd
bogen over dansk dagspresse og dens
histone. Her kan den interesserede
hente oplysninger om hvert eneste dag
blad i Danmark. Men nok så væsentligt
er alligevel, at håndbogsafsnittene led
sages af store analytiske afsnit, der ind
gående og indsigtsfuldt skildrer pres
sens struktur, arbejdsmåde og vilkår
mere generelt som baggrund for forstå
else af avisernes indhold.
Det første af trilogiens bind behand
ler den ældste periode fra 1634, året for
det første avisprivilegium i Danmark,
til 1847 - altså stort set enevældens og
privilegiepressens tid. Andet bind dæk
ker perioden 1848-1917, d.v.s. fra Fol
kestyrets indførelse i Danmark og frem
til en ny forfatnings ikrafttræden. Mere
afgørende er dog, at det sidste skel også
falder sammen med Første Verdens
krigs ophør og de avistypologiske kon
sekvenser heraf. Tredie og sidste bind,
der forventes udsendt i slutningen af
1989, fører fremstillingen frem til udgi
velsesåret.
Det forhold, at den nyere fremstil
ling opererer med dagspressebegrebet i
traditionel forstand, får fortjenstfuldt
ikke lov at hindre, at fortidens presse
bliver vurderet ud fra tidens egne præ
misser. Dette betyder først og frem
mest, at værket for de ældre perioders
vedkomende opererer med en videre
definition af avis- eller dagbladsbegre
bet, end vi vanligvis anvender i Dan
mark i dag. Forfatterne har set bort fra
den afgrænsning, der blot bygger på pe
riodiciteten. De opstiller i stedet en
praktisk brugbar definition af dagbla
dets funktion og arbejdsopgaver - og
finder derefter frem til de blade, der på
forskellige tidspunkter rent faktisk har
udført sådanne opgaver.
Den geografiske afgrænsning har væ-
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ret et større problem, end en nutidig
læser måske umiddelbart forestiller sig.
De to forfattere har valgt at medtage
aviser fra de områder, der har været
danske rigsdele - vel at mærke så længe
de var danske. Således inddrages f.eks.
sydslesvigske aviser, der blev startet in
den krigen i 1864, men ikke de senere
grundlagte aviser. Desuden medtager
værket aviser, der udkommer i udlan
det på dansk eller med specielt sigte på
danske læsere.
I praksis betyder dette, at værket
medtager i alt ca. 1.000 aviser, udkom
met i Danmark siden 1634 og i Slesvig
og Holsten til 1864, i Norge til 1814
samt den nordatlantiske presse og emi
gran tpressen. Det var planen, at værket
skulle »begrænses« til 1.000 sider om
disse 1.000 aviser. Men materialet har
været så omfattende, at de første 1.000
sider allerede er passeret med de første
to bind.
Oplysningerne i værket stammer i
første række fra en detailleret gennem
gang af statens store avissamlinger og
andre samtidige skrifter. Specielt har
de mange jubilæumsskrifter, biografi
ske opslagsværker og lokalhistoriske
studier leveret et supplerende materia
le, der ikke tidligere har foreligget i no
gen systematiseret form med henblik
på en forskningsmæssig udnyttelse. En
delig er en del arkivalsk materiale ind
draget fra såvel Rigsarkivet som Er
hvervsarkivet.
Fremstillingens to første bind tager uden at læseren bliver forpustet - hele
udviklingen med fra de første primitive
privilegieblade under enevælden til den
periode (fra 1906 til 1917), der af Niels
Thomsen træffende er karakteriseret
som »dagspressens højsommer«. Ved
udbruddet af Første Verdenskrig var avisen blevet daglig gæst i næsten alle
hjem i Danmark. Især markant var ud
viklingen på landet. Omkring 70 pro
cent af landbofamilierne holdt en avis
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fra den nærmeste lidt større købstad,
og 15 procent abonnerede tillige på en
af de større, landsspredte morgenavi
ser. I provinsbyerne holdt flere end 90
procent af familierne mindst ét af de lo
kale dagblade, og omkring 25 procent
supplerede det lokale avishold med en
morgenavis udefra. I København holdt
eller købte samtlige familier mindst én
af hovedstadens morgenaviser, og hver
anden familie købte desuden en mid
dagsavis.
Periodiciteten var også bragt på
plads: Samtlige 150 aviser udkom alle
hverdage, medens kun København og
Århus havde søndagsaviser. Avistypo
logisk gik føringen i den københavnske
morgenpresse definitivt over til Cavlings Politiken, der fordoblede sit oplag
i perioden fra 1905 til 1910. De øvrige
morgenblade efterlignede omnibusavi
sens typologi både i avisformat, opsæt
ning og journalistik. Men mindre oplag
gjorde det vanskeligt for dem at kon
kurrere på de nye vilkår med en bred
appel til alle. Politikens eneste effekti
ve konkurrent blev på disse præmisser
Berlingske Tidende, der fra 1913 ud
vikledes til et moderne nyhedsblad.
I provinsen var »det politiske firebladssystem« det altdominerende træk.
Antallet af provinsaviser med fuld selv
stændig redaktion kulminerede i 1914
med 132. De fire »gamle« politiske par
tier søgte at få og opretholde egen avis i
hver større provinsby - eller, hvor dette
ikke var muligt, gennem aflæggerblade.
Tilsvarende søgtes systemet rendyrket
ved, at et parti ikke burde have flere
partiblade i samme bladområde.
Opkomsten og udviklingen af dette
specifikke danske bladsystem er skil
dret detailleret for hvert eneste af de
ca. 50 bladområder. Kulminationen nås
ved andet binds slutning. Bind tre bli
ver da bl.a. i væsentligt omfang skil
dringen af kontraktionsprocessen i pro
vinspressen og det endelige sammen-
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brud for dette pressesystem, der over
flere årtier bragte den politiske udvik
ling og pressens udvikling ind i parallel
le forløb.
Ingen kan skrive avisernes totalhisto
rie. Men hvad angår dansk presse, re
præsenterer Søllinge og Thomsen det
længste, der endnu er præsteret i så
henseende. De to forfattere har sam
men skabt værket om alle danske aviser
gennem alle pressehistoriens tidsaldre.
Værkets solide indbinding vil være dets
eneste værn mod at blive slidt op på ar
kiver, biblioteker og redaktioner af iv
rige brugere, der har behov for indsigt i
pressens fortid og nutid. Kompleksite
ten er fremstillet så konsekvent og
komprimeret, at der trods de tusind
tættrykte sider endda er mulighed for
på endog meget kort tid at nå til kon
kret indsigt.
Erik Lund

I. R. Michelsen (red.): Flåden i Nord
atlanten. Dansk inspektionstjeneste
i 400 år. (Inspektionsskibseskadren,
1987). 101 s.

Den danske inspektionstjeneste har
fejret sit 400 års jubilæum med udsen
delsen af denne lille bog, hvor officerer
fra eskadren fortæller om de mange års
virksomhed i Nordatlanten.
Den historie, der berettes, har sjæl
dent påkaldt sig den store interesse, når
Flådens bidrag til Danmarkshistorien
skulle opregnes. Tjenesten i Nordatlan
ten har nemlig ingen glorværdige søslag
at fremvise, men alene en hverdagspræget, barsk og sej håndhævelse af dansk
suverænitet og beskyttelse af danske in
teresser.
Beretningen tager sin begyndelse
med udsendelsen af eskadren i 1587 un
der Alexander Durham’s kommando. I
1583 var der indgået skelsættende afta
ler med stormagterne England og Fran
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krig om de dansk-norske territorialret
tigheder i Nordatlanten, og disse afta
ler skulle nu håndhæves. Det blev star
ten på den omfattende inspektionstje
neste, vi kender i dag, og som nu udgør
en væsentlig del af Søværnets opgaver.
Bogen følger udviklingen i farvands
overvågningen fra Frederik II’s dage til
slutningen af 1980’erne, hvor inspek
tionstjenesten står over for en afgøren
de materiel-modernisering, der vil gøre
det muligt fortsat at løse de mange op
gaver, der efterhånden er blevet en del
af Søværnets virke, dvs. ud over suve
rænitetshåndhævelsen også fiskeriin
spektion, redningstjeneste, og miljø
overvågning.
Det er en velskrevet, ja, veloplagt
bog, som tilmed er udmærket dispone
ret, så det er helt uforståeligt, at man
ikke har fundet det umagen værd at la
ve en indholdsfortegnelse. Teksten
præges naturligt nok af et vist fagsprog,
men det bør bestemt ikke afholde
»landkrabber« fra at stifte bekendtskab
med denne spændende redegørelse,
som - ikke mindst for den tidlige perio
des vedkommende - giver et bredt ind
tryk af Flådens opgaver, vilkår og mu
ligheder. Derimod vil teknisk interes
serede læsere blive skuffet, hvad afsnit
tene vedr. perioden efter 1945 angår,
her er ingen detaljeret gennemgang af
det
avancerede
navigationsudstyr
m.m., der i dag anvendes (der er ikke
engang et foto af en ægte »Gulfstream
III« - læseren spises af med billedet af
en model!).
Det største minus ved bogen er dog
dens mangel på henvisninger - ikke
mindst i forbindelse med de mange ci
tater og talopgivelser, og den kortfatte
de bibliografi (uden angivelse af tryk
kested og -år) er kun af begrænset
hjælp i den forbindelse. - Well, disse
indvendinger er nok blot et udtryk for
sur fagformalisme, og de skal i hvert til
fælde ikke skjule, at Inspektionsskibse-
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skadren med denne bog har fejret sit
jubilæum med manér.

Per Willemoes Jørgensen

OLDTID OG MIDDELALDER
Den Danske Rigslovgivning 1397-1513.
Udgivet af Det Danske Sprog- og
Litteraturselskab og Selskabet for
Udgivelse af Kilder til Dansk Histo
rie ved Aage Andersen. (C. A. Reitzel, 1989). 226 s.

Det Danske Sprog- og Litteratursel
skab udgav i 1971 »Den danske Rigs
lovgivning indtil 1400« ved Erik Kromann. Det var tanken at fortsætte med
det 15. århundredes lovgivning, hvoref
ter rigsarkivar Johan Hvidtfeldt skulle
udgive Christian IFs lovgivning. De to
arkivarers død bragte planen til ophør
for en tid, skønt den slutter sig naturligt
til DSL’s udgaver af Landskabslove,
Købstadlovgivning og Danske Domme
(1375-1662). Kildeskriftselskabet tog
imidlertid initiativ til et samarbejde
mellem de to selskaber, således at det
næste bind i serien nu omsider fore
ligger.
Erik Kromanns bind sluttede med
dronning Margrethes forordning fra
1396 og medtog ikke Kalmar-unionsbrevene. Det nye bind har prisværdigt
medtaget disse dokumenter, skønt ud
gaven således kommer til at overlappe
den tidligere titel, hvilket man dog ger
ne tilgiver.
Også denne kildeudgave er som sin
forgænger et godt arbejdsredskab for
alle, der ønsker adgang til en samling af
centrale tekster, som ellers normalt
skal søges spredt i mere eller mindre
svært tilgængelige ældre publikationer.
Udgaven følger Diplomatarium Danicums udgivelsesprincipper, idet dog
tegnsætningen er normaliseret af hen
syn til forståeligheden. Dokumenterne

og teksterne (60 i alt) er med opløsning
af forkortelser aftrykt i kronologisk
rækkefølge. Der er unionsdokumenter,
Christoffer af Bayerns og Christian I’s
konge- og kroningsed, håndfæstninger,
forordninger, vedtægter, privilegier
m.v. samt som tillæg Modbogen (regler
vedrørende fiskeri og handel i Skåne),
der uden at være egentlig rigslovgivning
opnåede kongelig stadfæstelse. Udgi
velsen af Modbogen, især kong Hans’
hidtil utrykte stadfæstelse, er en vel
kommen ekstra gevinst for udgaven.
Der er af udgiveren Aage Andersen
lagt et stort arbejde i de enkelte doku
menter og tekster, som hver er forsynet
med oplysninger om overleverings- og
arkivforhold og henvisning til tidligere
trykte udgaver. Der er tale om omfat
tende og tidkrævende undersøgelser,
som ligger til grund for redegørelser for
beseglingsforhold, påtegninger og af
skriftsforhold (eftermiddelalderlige af
skrifter er som regel mere eller mindre
moderniserede og falder uden for udga
vens rammer); eksempelvis kan frem
hæves redegørelserne vedrørende Kro
ningsbrevet og Unionsbrevet fra 1397,
samt Erik af Pommerns gårdsret fra se
nest 1417. Man kunne dog have ønsket,
at der ved hvert dokument også havde
været plads til at henvise til de vigtigste
værker, som omtaler det pågældende
dokument. Dette sidste er i nogen grad
indfriet for enkelte unionsdokumenters
og for Modbogens vedkommende, idet
disse er udgivet i tilknytning til afhand
linger, men det ville have forøget udga
vens anvendelighed, såfremt der gene
relt havde været flere henvisninger til
forskningsbidrag.
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Der er ligesom i Erik Kromanns bind
ikke gjort rede for blandt andet udvæl
gelsesprincipper og ikke givet en nøjere
præsentation af de enkelte kildegrup
per. For eksempel er gengivet det uda
terede unionsforslag fra ca. 1436 og
Kalmar-unionsoverenskomsten 1438,
mens Halmstad-traktaten 1450 ikke er
medtaget. Det kunne derfor have været

ønskeligt med en indledning, som præ
ciserede begrebet rigslovgivning, også i
relation til domme og købstadlovgiv
ning, og de i disse kildeudgaver aftryk
te dokumenter. Det anførte skal imid
lertid ikke skjule, at vi med denne pub
likation er blevet en solid kildeudgave
rigere.
Jens E. Olesen

NYERE TID

Knud Klem: Skibsbyggeriet i Danmark
og Hertugdømmerne i 1700-årene.
Om skibsbygning og handelskom
pagnier i den florissante periode,
bd. I-II. Handels- og Søfartsmuseet
på Kronborg. Søhistoriske Skrifter
XIII-XIV. (Finn Jacobsens Forlag,
1985-86). 251 + 317 s., 670 kr.

Dette er en publikation af den fornyligt
afdøde Knud Klem, museumsdirektør
for Handels- og Søfartsmuseet på
Kronborg 1937-71. I det ydre er det et
stateligt værk med mange illustratio
ner. Ganske vist er illustrationerne ik
ke helt gode i alle gengivelser, se f.eks.
bd. I, s. 31 og s. 60 og bd. II, s. 25 og
28. Det er et emne, forfatteren har be
skæftiget sig meget med i mange år, og
hvorom han allerede har publiceret en
række afhandlinger, der på en eller an
den måde indgår i nævnte værk. Det
gælder f.eks. hans artikler om Agent
Andreas Bjørn og om Det østersøiskguineiske Handelsselskab (Handels- og
Søfartsmuseets årbøger, 1968 og 70),
der genfindes i ændret form i bd. I,
kap. 9, og bd. II, kap. 21. Det er altså
et værk, der må karakteriseres som
Klems livsværk. Udgangspunktet for
undersøgelsen er snævert og materiale
bundet. Det drejede sig for staten om
at skaffe defensionsskibe (II, s. 300 og
309). Derimod spiller f.eks. handelens

stærkt svingende konjunkturer ikke
den rolle, som de fortjener. Bøgerne
præges også af talrige digressioner og
almindelig snakkessalighed. Endvidere
har han ikke forstået 5/6 moderatio
nens betydning (II, s. 27). Endelig er
det også uheldigt, at værker, som er
blevet publiceret af yngre historikere
og kolleger i lettilgængelig form gen
nem den sidste snes år, ikke er medta
get. Det efterlader det indtryk, at for
fatteren har levet i et »forskningsmæs
sigt vakuum« i hvert fald i de senere år.
Når alt dette negative er sagt, står det
tilbage at rejse spørgsmålet, om man
kan »ærgre sig over, at disse to bind vil
spærre for fremkomsten af det ‘værk’
om skibsbyggeriet i Danmark og Her
tugdømmerne i 1700-årene, som man
stadig har tilgode« (HT bd. 88, s. 173).
Hertil må jeg klart sige nej. Uanset at
jeg stort set er enig med nævnte anmel
der, må jeg være glad for at fonde har
betalt trykningen af denne materiale
samling fra den florissante handelspe
riode. Hvis ikke dette havde været til
fældet, kunne vi i stedet blot have fået
en efterladt materialesamling, som det
kunne have været vanskeligere at benyt
te for historikere uden for København.
Og desuden: er det sikkert, at Knud
Klem ville have brugt sit lange otium på
at finpudse sin materialesamling?
Svend E. Green-Pedersen
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Torben Hjelm: Fra det nu forsvundne
Tranquebar. Billeder med en uddy
bende tekst, der beskriver historien
om vor gamle handelskoloni, Tran
quebar og logen Serampore samt
Nicobarøgruppen. (Strandbergs for
lag, 1988). 92 s., 88,50 kr.

Den lange undertitel fortæller for så
vidt alt om denne lille bog, der indgår i
forlagets efterhånden omfattende serie
om forskellige lokaliteters historie. Tit
len er på den anden side ikke helt dæk
kende, fordi der i billedmaterialet ind
går fotografier fra de seneste år, og
man må således antage, at ikke alt det
viste er forsvundet, selv om bl.a. kyst
erosionen har fortsat sit nedbrydende
arbejde. Billederne - der bærer udgi
velsen - er desværre alle i sort-hvid, og
bemærkelsesværdigt er det, at Peter
Ankers »enestående samling« af teg
ninger og akvareller er så lidet ud
nyttet.
Dispositionen af materialet forekom
mer ret rapsodisk, men er i princippet

styret af en kronologisk vandring gen
nem stedets historie, formidlet af et
indledende historisk rids og billedtek
sterne. Forfatteren, der er arkitekt, var
med ved Nationalmuseets opmåling af
Tranquebar i midten af 1980’erne. Der
kan hist og pist rejses indvendinger - er
det for eksempel ikke en utidig moder
nisme at fortælle, at »det danske ele
ment« i tiden op til salget i 1845 hoved
sageligt udgjordes af »pensionister, der
foretrak livet under disse fjerne him
melstrøg, hvor pensionen trods alt rak
te til lidt mere end i hjemlandet« (s.
20); den spanske solkyst var det jo
trods alt ikke. Forsøget på at kolonise
re Nicobarerne nævnes, men hvordan
det gik, må man søge oplyst andre ste
der. Nuvel, småfejl kan selvfølgelig ik
ke undgås, og som billedbog er det en
lille interessant udgivelse, hvor blandt
andet billeder af samme motiv fra for
skellige perioder fanger - selv om man
nok får serveret Dansborg i rigeligt
mange versioner.
Jens Chr. Manniche

DET 19. ÅRHUNDREDE
Niels Clemmensen: Associationer og
foreningsdannelse i Danmark 17801880. Periodisering og forskningso
versigt. (Alvheim & Eide, 1987),
170 s.

At danske foreninger blev født sammen
med grundloven i 1849 er ofte fremført
som et uomtvisteligt faktum. Niels
Clemmensen er bestemt ikke enig, og
angiver det allerede i titlen på sin bog,
der handler om foreninger helt tilbage i
1780.
Clemmensen bruger også ordet asso
ciation om foreningerne, og viser i et
fint lille indledningsafsnit, hvordan og
så samtiden satte lighedstegn mellem

de to ord. Fælles for de foreninger, der
behandles, er dog den frivillige tilslut
ning og den formelle uafhængighed af
staten. Begge dele var nye træk i ene
vældens Danmark.
Argumentationen for, at foreninger
ne var en realitet allerede i 1780 er ba
seret på et juridisk grundlag. Det år pålagde en kabinetsordre Københavns
politimester at føre tilsyn med de nye
klubber, som kunne have mange for
skellige formål. Flere foreninger havde
dog rødder længere tilbage i tiden, og
Clemmensen nævner selv Landhus
holdningsselskabet fra 1769 som et ek
sempel. Årstallene og den præcise da
tering er ikke forfatterens ærinde. Han

Anmeldelser og litteraturnyt
overvejer i stedet de forudsætninger,
der lå til grund for den øgede fore
ningsaktivitet
(i
København)
i
1780’erne.
Baggrunden skal søges i ændringen
af offentlighedsformerne, og her dan
ner Habermas’ teorier om den borgerli
ge offentlighed forbillede og grundlag
for Clemmensens periodisering. Ha
bermas’ model anvendes meget overbe
visende på de danske forhold. Det be
tyder blandt andet, at den brydning
mellem den borgerlige offentlighed og
arbejderklassens politiske og sociale
bevægelser, som Habermas angiver
»den borgerlige offentlighed forfald
tendenser« med, afvises som grundlag
for periodiseringen. I stedet var det
bønderne, der med en gunstig økono
misk og social udvikling i ryggen, kun
ne etablere egne offentlighedsformer,
der afgørende brød med de borgerlige.
Med dette udgangspunkt påviser
Clemmensen overbevisende på 66 si
der, at den første fase i foreningsdan
nelsen indledtes i slutningen af 1700tallet med klubberne som udtryk for
den ræsonnerende offentlighed. Her
skabtes en tradition for selvstændige
ræsonnementer udenfor statsmagtens
regi - »de definerede et særligt offent
ligt rum med egne medier og spillereg
ler«. Medlemmerne i det særlige offent
lige rum var dog for det meste rekrutte
ret i borgerskabet, og havde ingen syn
derlig udstrækning til øvrige befolk
ningsgrupper.
Bondebevægelsen fra 1840’erne var
derimod helt anderledes funderet. Be
vægelsen byggede på, at børndernes
klasseinteresser skulle varetages, og
der var tendenser til, at individet underordnedes organisationen. I klubber
ne var det enkelte individ i centrum
som en reaktion mod standssamfundet,
og formålet med diskussionerne var he
le samfundets tarv - ikke en enkelt
samfundsgruppes. I 1860’erne udvikle

123
des den agrare foreningsform betyde
ligt, og den blev forløberen for den
egentlige masseorganisation senere i
århundredet.
Efter denne vel overståede periodi
sering tager Clemmensen fat på »Fore
ningerne i historieskrivningen«. Han
nævner indledningsvis, at der kun er ta
le om et begrænset udvalg af litteratu
ren om foreningerne, og dette udvalg
har ganske rimeligt overvægt på de se
nere års forskning, hvor der er sket sto
re nybrud.
Undervejs i afsnittet peger forfatte
ren meget passende på områder, hvor
forskningen kunne intensiveres eller
overhovedet sættes i gang. Grundlaget
må dog nødvendigvis være empiriske
studier. Et eksempel er de religiøse
vækkelsers og kirkelige retningers hi
storie. Clemmensen fremhæver, at net
op den empiriske forskning har været
med til at øge forståelsen for bevægel
sernes egne forudsætninger, og ladet
hånt om teoretiske forudindtagelser,
som tidligere er presset ned over væk
kelserne og de kirkelige retninger.
Også lokale og regionale empiriske
studier af foreningslivet, har bidraget
til nuancering og afklaring. Men den
teoretiske ramme for den empiriske un
dersøgelse skal ikke glemmes, mener
Clemmensen, og peger på, at en del af
den nyere forskning i vækkelsernes hi
storie, har forandring og opbrud i den
samtidige udvikling som forståelses
ramme.
Afslutningsvis sammenfatter bogen
de væsentlige områder, hvor forsk
ningen bør intensiveres, og her er en
mængde gode ideer at hente for den
foreningsinteresserede forsker.
Allan Frandsen

Emanuel Halicz: The 1863 Polish Upri
sing and Scandinavia. The Year
1863, The Turning-Point in Russo-
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Scandinavian Relations. (Køben
havns Universitets Slaviske Insti
tut. Rapporter, bd. 17, 1988). 169
s.

Det er forfatterens tese, at den polske
opstand i januar 1863 havde langt me
re vidtrækkende følger i forholdet
mellem Rusland og de skandinaviske
lande (incl. Finland) end hidtil an
taget.
Fyldigst behandles den danske hold
ning til den polske opstand (s. 17-60)
og herunder især den danske regerings
overvejelser om, hvorvidt den i en no
te til den russiske regering skulle ud
trykke »bekymring« vedrørende det
polske problem. Den danske regering
var i en meget presset situation både
udadtil og indadtil Udadtil ønskede
England og Frankrig en dansk opslut
ning til deres (i øvrigt noget diverge
rende) henvendelser til Rusland, og
indadtil krævede en højrøstet opinion
- at dømme efter de rigeligt gengivne
uddrag fra dansk presse - en klar propolsk
tilkendegivelse.
Heroverfor
stod, at Rusland var en garant for
London-aftalerne 1851/52. Resultatet
af dette dilemma blev den overordent
lig forsigtigt formulerede danske note
af 8. maj 1863 (gengivet s. 144f). For
fatteren har utvivlsomt ret i, at man
fra russisk side hæftede sig mindre
ved notens indhold end i det faktum,
at den overhovedet blev overrakt.
For Sveriges vedkommende påpeger
forfatteren på tilsvarende måde en af
stand mellem »opinionens« krav og
regeringens holdning. Også her blev
resultatet en note (gengivet s. 155f.),
som var ganske forsigtig, og svensk
engagement i det polske spørgsmål
svækkedes yderligere meget hurtigt
derefter.
I tilslutning til sin studie bringer
forfatteren en række ikke hidtil publi
cerede dokumenter (s. 87-121).
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Det er et vigtigt problem, som for
fatteren her fremlægger en analyse af.
Men det forekommer, at han alligevel
tager fejl, når han hævder, at betyd
ningen af den polske opstand er ble
vet undervurderet. For Danmarks
vedkommende finder man allerede i
Niels Neergaards grundlæggende ar
bejde Under Junigrundloven (som for
fatteren da også henviser til) en be
handling af det polske problem. Om
den danske note skriver Neergaard, at
»skulde Danmark overhovedet give sit
Besyv med i den polske Sag, kunde
det ikke ske paa en spagfærdigere
Maade«. Dette er en helt dækkende
karakteristisk, og forfatteren kan da
heller ikke føje noget nyt hertil. Og
når forfatteren skal finde »the most
authoritative explanation« på den
danske note (s. 44), henholder han sig
til en anden og lige så velkendt kilde,
nemlig Peter Vedels beretning om
Danmarks udenrigspolitik, udgivet for
over 30 siden.
Også Sveriges holdning er ganske
godt kendt. I det relevante bind af
Den svenska utrikespolitikens historia
fra 1961 påpeger Allan Jansson, at
»Den svenska regeringen var säkerli
gen hela tiden angelägen att hålla sin
indblandning i den polska frågan inom
mycket snäva gränsor«, og grundlæg
gende svarer dette til forfatterens iagt
tagelser om den svenske politik (s.
75).
Endelig må forfatterens påstand i
konklusionen (s. 85) om, at den
dansk-tyske krig kun kunne bryde ud,
fordi den polske opstand var afsluttet,
tages med ethvert forbehold. Der var
andre og lige så væsentlige faktorer
bag denne krig, således blandt andet
Østrigs samtidige svækkelse i Det ty
ske Forbund og Frankrigs handels
mæssige interesser over for Zollverein.
Ved en samlet betragtning er det
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således ikke meget nyt, der bringes i
denne studie. På et overordnet plan har
forfatteren givetvis ret, når han i sin
indledning (s. 12) påpeger, at skandina
visk historisk forskning i alt for høj
grad anskuer udviklingen i 1800-tallet i

Skandinavien isoleret fra det øvrige
Europa, men det eksempel, han bruger
til at belyse sin påstand, er ikke særlig
velvalgt.
Niels Amstrup

DET 20. ÅRHUNDREDE

Statsministeriet i 75 år. (Statens Infor
mationstjeneste, 1989). 198 s.
Bogen er et jubilæumsskrift udgivet i
anledning af 75-året for oprettelsen af
statsministeriet, det vil sige strengt ta
get var det kun oprettelsen af et depar
tementschefsembede, der fandt sted,
og det var ikke i statsministeriet, men i
konseilspræsidiet, som ministeriet sta
dig hed. Navnet ‘statsministeriet’ blev
først indført i 1918.
Statsministeriets historie er historien
om, hvordan skiftende departements
chefer søgte at finde opgaver til mini
steriet. Målet var at gøre ministeriet så
stort, at den til enhver tid siddende
statsminister ikke behøvede at have et
fagministerium ved siden af statsmini
steriet. Det havde statsministrene frem
til 1935; derefter har det kun forbigåen
de været tilfældet bortset fra årene
1955-1958, da H. C. Hansen var både
stats- og udenrigsminister. Et vende
punkt i statsministeriets udvikling ind
trådte i 1964, da Jens Otto Krag brød
med de hidtidige bestræbelser på at gø
re ministeriets sagsområde større og i
stedet tog initiativ til at overflytte ho
vedparten af de sagsområder, der på
dette tidspunkt hørte til ministeriet, til
andre ministerier. Statsministeriet fik
efter denne reform først og fremmest
status som sekretariat for statsmini
steren.
Udover at belyse selve ministeriets
historie rummer bogen en lang række

artikler, der kaster lys over emnet fra
alle tænkelige vinkler. Her skal særlig
fremhæves tidligere boligminister Er
ling Olsens meget morsomme og usen
timentale beskrivelse af forholdet mel
lem en statsminister og en fagminister
og omvendt.
Bogen er smukt illustreret og ikke
mindst farvebillederne fra Marienborg
er en æstetisk fornøjelse.
Jørgen Fink

Henrik Skov Kristensen, Claus Kofoed
& Frank Weber: Vestallierede luft
angreb i Danmark under 2. verdens
krig. (Aarhus Universitetsforlag,
1988). 861 s.
Carsten Petersen: Luftkrig over Dan
mark III. Jagerkontrol 1943-1945.
Karup 1940-1945. (Bollerup Bog
handels Forlag, 1988). 95 s.

Tre unge historikere fra Aarhus har en
devendt både britiske, tyske og danske
arkiver for at finde materiale om den
vestallierede luftkrigsførelse over Dan
mark under den anden verdenskrig, og
de har sat sig grundigt ind i den særde
les omfattende litteratur om luftkrigen.
Ud af dette er der kommet en tyksak på
860 sider i to bind, der uden nogen tvivl
vil blive stående som hovedværket om
dette emne.
Det er deres hovedtese, at Danmark
i den allierede luftkrigsførelse - hvilket
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i praksis ville sige den britiske - i prin
cippet blev betragtet som alle de andre
besatte lande. Når der alligevel var for
skel på os og de andre, skyldtes det, at
vi - med de undtagelser, der bekræfter
enhver regel - ikke blev genstand for
det, der i luftkrigens fagsprog hedder
strategisk bombning, men udelukkende
for angreb af taktisk karakter. Popu
lært sagt faldt bomberne i Danmark ik
ke, fordi der her var noget, der var
umagen værd at bombe, men af helt an
dre grunde.
I april-maj 1940 skyldtes luftaktivite
ten over Danmark således englænder
nes forsøg på at afbryde tyskernes for
bindelseslinier til Norge. I sommeren
og efteråret 1940 var formålet at hindre
en tysk invasion af England. I foråret
1941 gjaldt det dels om at ramme den
tyske skibstrafik i de vesteuropæiske
farvande, dels at binde de tyske jagere i
Nordeuropa for at aflaste de engelske
vanskeligheder i Grækenland. Da den
engelsek Bomber Command gik i of
fensiven mod Tyskland for alvor fra
1942, blev Danmark overflyvningsrum,
hvilket fik mange mere eller mindre til
fældige bombenedkastninger til følge.
Endvidere satte englænderne jagerstyr
ker ind, hvis hovedopgave det var at
nedkæmpe det tyske natjagerforsvar i
Tyskland og Danmark. Gennem hele
krigen spillede mineringen af de danske
farvande en væsentlig rolle. I den sidste
krigsvinter kom dertil de direkte an
greb på den tyske skibsfart mellem
Norge og Jylland.
Fire luftangreb havde speciel dansk
adresse. Det var tilfældet med de tre
angreb på Gestapo-hovedkvartereme i
Aarhus, København og Odense nævnt i kronologisk rækkefølge - i ef
teråret 1944 og foråret 1945, og det
gjaldt angrebet på BW i januar 1943. I
modsætning til, hvad der hidtil er ble
vet accepteret som en historisk kends
gerning, påvises det, at dette sidste an
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greb ikke blev fremkaldt af den spæde
danske modstandsbevægelse for at
overbevise befolkningen om, at hjemlig
sabotage var præcisere og derfor mere
skånsom end angreb fra luften. Der
imod var det et led i en fra England
planlagt angrebsserie mod mål i de
tyskbesatte lande for at afskrække de
lokale befolkninger fra at tage arbejde
for tyskerne og for i almindelighed at
give dem et moralsk løft. Noget andet
er, at det herhjemme blev opfattet som
et svar på den danske henvendelse og
som et argument for sabotage.
Denne fejltolkning af de engelske
luftmilitære handlinger gik igen ved
mange andre lejligheder. Mangt og me
get, som kom til os ovenfra, blev tolket
som bevidst planlagt og præcist udført
strategisk bombning, hvilket aldeles ik
ke var tilfældet. Mange bomber blev
kastet over landet, fordi flyet havde
fejlnavigeret, og piloten troede, han
befandt sig over tysk område. Andre
bomber blev kastet for at gøre flyet let
tere, så det bedre kunne undslippe nær
gående tyske jagere. Atter andre blev
kastet som »last resort«, når de af en el
ler anden grund ikke var blevet brugt
hverken til det primære eller det sekun
dære mål. Ofte gled de to sidstnævnte
årsager i ét. Men når den tilfældige
bombenedkastning traf andet end den
bare jord eller den flade mark, blev den
tolket som bevidst rettet mod det på
gældende mål, og derved kunne en
vildfarende bombe på Skjern Svine
slagteri i april 1941 og en bombe, der i
stedet for det tyske luftværnsskyts ram
te Aarhus Oliefabrik i september 1942,
få en helt uanet effekt herhjemme og
gøres til genstand for udlægninger, der
slet ikke var basis for. Også det tyske
militær gjorde sig indimellem skyldig i
sådanne fejltolkninger af de britiske
anstrengelser.
De resultater, de tre forfattere hvoraf Henrik Skov Kristensen alene
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tegner sig for næsten to trediedele af
teksten, herunder det engelske resume
- har nået på grundlag af deres særdeles
omfattende arkivstudier og materiale
indsamling, virker i alt væsentligt over
bevisende. De har leveret et i dobbelt
forstand vægtigt bidrag ikke blot til
luftkrigens, men også til den danske be
sættelsestids historie. Dertil kommer,
at de har formået at fremlægge deres
stof letlæseligt og instruktivt, også når
det drejer sig om komplicerede tekni
ske sammenhænge.
Når alle disse roser er givet, skal der
også følge et par torne med. Forfatter
ne har villet slå ikke mindre end tre flu
er med samme smæk. De har villet give
dem, der er interesserede i besættelses
tidens historie, et analytisk overblik i
luftkrigens udvikling og Danmarks pla
cering i denne. Samtidig skulle de fly
vehistorisk interesserede have dækket
deres behov for tekniske og operative
detailler, og lokalhistoriens dyrkere
skulle have mulighed for at slå efter,
hvornår deres lokalitet var blevet hjem
søgt af en nedkastet bombe, et nedfal
det fly eller en overlevende flybesæt
ning. Følgen er, at den overordnede
fremstilling ustandselig bliver afbrudt
af yderst detaillerede beskrivelser af
enkelttogter - samt af gode historier!
Anmelderen har ikke tal på alle de gan
ge, han har været med på et togt hen
over Nordsøen og ind over den jyske
vestkyst, og antallet af luftkampe med
tyske jagere, han er blevet inddraget i,
er legio. Er der overhovedet faldet no
gen bombe over dansk territorium,
uden at han har været med ved udløs
ningen af den? En god digression lader
forfatterne heller ikke gå fra sig. Man
fornemmer, at de ikke har kunnet næn
ne at forholde deres medmennesker
noget af alt det herlige stof, de har fun
det frem. Det kan anbefales læsere af
bogen at begynde med det ca. 40 sider
store engelske resume. Det giver et for
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træffeligt overblik, hvorfra man kan
styre ind i detailbeskrivelsen.
Indholdsfortegnelsen hjælper nemlig
ikke i denne henseende. Den blander
stort og småt og er til ringe hjælp for
den, der søger overblik. S. 505 nævnes i
et underafsnit »intruders«, og det næv
nes, at dette fænomen er beskrevet »i
en anden sammenhæng« tidligere. Man
søger forgæves i indholdsfortegnelsen,
for løsningen gemmer sig i teksten s.
238 midt i et afsnit, der hedder »En
special-mission mod Aalborg 8. august
1941«! Flere gange begynder noterne
forfra midt inde i et kapitel, hvilket tør
karakteriseres som noget rod.
Anmeldelsens omfang tillader ikke i
øvrigt detailkritik, men da anmelderen
- bortset fra englænderen Max Ha
stings (s. 175 f) - er den eneste, mod
hvem der polemiseres med navns næv
nelse, skal han tillade sig at svare igen.
»At SHAEF regnede den danske jern
banesabotage som en væsentlig militær
faktor er blevet påvist, og det rokker
ved Trommers udsagn om, at »i Vest
europa førte de professionelle militære
krig, som de plejede, uanfægtet af
modstandsbevægelsens
eksistens««,
hedder det s. 668. Påvisningen finder
sted s. 628, hvor en efterretningsrap
port fra 4. april 1945 refereres, ifølge
hvilken »attacks on railways by sabote
urs has ... slowed down on the rate of
arrival of troops at embarkation ports
in Norway and more especially the mo
vement away after arrival at Danish
ports«. Bortset fra, at det fire sider for
inden med reference til tysk materiale
er blevet berettet, at grunden til, at der
ikke kom tropper fra Nordnorge frem
til Oslo, var kulmangel, må det undre,
at Skov Kristensen, som har ansvaret
for dette afsnit, ikke foretrækker ud
sagn, der stammer fra den part, angre
bene er gået ud over. Dette udmærke
de princip er han ellers flink nok til at
bruge, når det gælder luftkrigen, hvor
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han gang på gang kan konstatere store
diskrepanser mellem tro og virkelig
hed, men jembanesabotagen i Jylland
er måske noget andet?
Hvad rokeringen af mit udsagn om
krigen i Vesteuropa angår, formoder
forfatteren, at jeg »naturligvis (kan)
mene« Holland, Belgien og Frankrig.
Ja, hvad ellers, når talen er om somme
ren og efteråret 1944. I virkeligheden
opløser denne sidste del af polemikken
sig i den blå luft, for ti linier længere
fremme anser forfatteren det for »tro
ligt, at hvis Danmark virkeligt var kom
met i brændpunktet med direkte ind
sats af vestallierede styrker, ja, så ville
man have handlet nogenlunde som i
Frankrig«. Endnu klarere udtrykkes
det i det engelske resume: »There is no
doubt that if 2nd British Army would
have had to fight in this country, 83
Group would have supported intense
ly« (s. 767). Netop, og det er endda me
re end hypoteser, for luftstøtten til
jordoperationerne var jo faktisk allere
de begyndt med det amerikanske an
greb den 2. april 1945, der blev tilbage
kaldt i sidste øjeblik på grund af vejret
(beskrevet af Claus Kofoed s. 601 f.) og
med de væbnede rekognosceringer
over dansk område i slutningen af april
og begyndelsen af maj 1945 (beskrevet
af Skov Kristensen s. 603 ff.)
Men »Schwamm driiber«. Hovedind
trykket er som sagt et solidt og vægtigt
bidrag til de fem års historie - i øvrigt
garneret med et overdådigt billedmate
riale (hvor mindre nok kunne have
gjort det).
I sammenligning hermed er Carsten
Petersens lille bog om Karup »Fliegerhorst Grove« - og det tyske ja
gerforsvar i Danmark en beskeden sag.
Man kan blive klogere på flyvestatio
nens topografi og kommandobunkerens indhold og arbejdsgang, ligeledes
på det tyske radarforsvar i Danmark,
men nogen analyse eller konklusion gi
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ves ikke og er formentlig heller ikke til
stræbt. Carsten Petersen bruger materi
ale både fra militærarkivet i Freiburg
og fra Public Record Office i London,
men henvisningerne er samlet i én uspecificeret klump på sidste side og er
derfor værdiløse. Bogens illustrationer
er gode.
Aage Trommer

Anders Bjørn vad: Hjemmehæren. Det
illegale arbejde på Sjælland og Lolland-Falster 1940-45. (Odense Uni
versitetsforlag, 1988). 605 s., 298 kr.

Jørgen H. Barfod: København kampklar. Københavnsledelsen og den il
legale hær 1943-45. (Årsskrift for
Frihedsmuseets Venner, 1988). 163
s.
Hovedemnet for begge bøger er den il
legale hær, hvis opbygning begyndte i
1943, og hvor de to behandlede områ
der i 1944 indgik som hhv. region V og
VI. Da vi hidtil kun har haft en enkelt
tilsvarende undersøgelse - Aage Trom
mers om region III, Sønderjylland fra
1973 - repræsenterer de et væsentligt
bidrag til den udforskning af mod
standsbevægelsen på lokalt plan, som
Jørgen Hæstrup for mange år siden ef
terlyste som et nødvendigt supplement
til hans egen landsdækkende kortlæg
ning. Begge undersøgelser er i modsæt
ning til hovedparten af den lokalhistori
ske litteratur om besættelsestiden pro
fessionelt arbejde. Men der er forskel
på ambitionsniveauet.
Bjørnvads arbejde om Sjælland og
Lolland-Falster er langt det mest om
fattende. Udover at finde og udnytte
det eksisterende materiale, der findes
spredt i arkiverne, har Bjørnvad også
fortjeneste af at have foretaget en om
fattende selvstændig indsamling især af
beretningsmateriale fra involverede
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personer. Det er således i mere en én
henseende nyt stof, der præsenteres, og
kun i et enkelt område, Helsingøregnen, har han i væsentligt omfang kun
net støtte sig på andres arbejde.
Selve karakteren af det behandlede
emne rejser metodiske problemer.
Modstandshæren var en størrelse, som
vel søgtes kontrolleret fra oven, men
altid organsiredes fra neden. Generelle
retningslinier krydsedes af lokale initia
tiver, og det er de sidstnævnte, der især
har interesseret Bjørnvad, der også i
tidligere arbejder har demonstreret ev
ne til at komme de agerende personer
tæt ind på livet. Måske bedre end i den
ne bog. Opgavens bredde skaber sine
steder en lidt forjaget atmosfære.
Egentlig kunne der fortælles meget me
re om Slagelse eller Ringsted, men nu
skal vi altså videre ... Alligevel er det
underholdende læsning, der utvivlsomt
vil finde et bredt lokalt publikum.
Metodisk er det perioden frem til ja
nuar 1944, der har voldt de største pro
blemer, og denne første del af bogen
må også fra et fagligt synspunkt beteg
nes som den mindst vellykkede. Først
præsenteres en række udgangspunkter
for illegal aktivitet såsom stemninger i
hæren den 9. april og en række fore
ninger og politiske grupperinger, hvor
fra siden modstandsaktivitet udsprang i
et diffust mønster. En enkelt af disse
forbindelseslinier er i sig selv proble
matisk. Harme i hæren over kapitualtionen 9. april vendtes i hvert fald i før
ste omgang mere mod politikerne end
mod tyskerne, og påvisningen af, at
den blev et kim til den senere mod
standshær er spinkel. Men også mere
generelt savnes en systematisk udred
ning af, hvad de enkelte modstandskil
der kom til at bidrage med. I den sene
re geografiske gennemgang af området
amt for amt, gruppe for gruppe er det
op til læseren selv at huske, om han tid
ligere er stødt på de navne, der optræ
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der, og heller ikke som en afrunding får
vi noget direkte svar på, hvor meget
f.eks. kommunisterne, Dansk Samling,
Konservativ Ungdom etc. betød for re
krutteringen til modstandshæren. I be
tragtning af den diskussion, Trommers
undersøgelse af Sønderjylland har rejst
om dette emne, havde det været nærlig
gende at give et bud på, om billedet var
det samme på Sjælland.
Bogen er kommet til at ligne sit em
ne. I takt med at modstandshæren i
1944 fik klarere konturer, er også bo
gen blevet strammere disponeret med
et sikkert overblik. At Bjørnvad også
er gået ud over sit snævre emne, gør ik
ke noget. Det er ganske velgørende, at
den organisatoriske udredning bliver
krydret med skildringer af våbenmod
tagelser og sabotagehandlinger. F.eks.
vises det, hvordan jernbanesabotører
ne på Falster blokerede forbindelsen til
Gedser havn effektivt i krigens sidste uger. At tyskerne vistnok ikke havde
planer om at sende tropper den vej,
kunne de lokale folk ikke vide. løvrigt
er det også interessant, at det i visse til
fælde påvises, hvordan den sociale sam
mensætning af en gruppe kunne være
bestemt af tilfældige faktorer, f.eks. at
initiativet til dens oprettelse var udgået
fra folk, der arbejdede på en bestemt
virksomhed.
Alt i alt er Bjørnvads bog et vigtigt
bidrag til modstandsbevægelsens histo
rie. Den overflødiggør ikke snævrere
lokalhistoriske studier inden for sit om
råde, men gør det især for de sidste
krigsårs vedkommende muligt at sætte
dem ind i en meningsfyldt sammen
hæng.
Ligesom det har voldt Bjørnvad pro
blemer, at en række af de initiativer,
der manifesterede sig på Sjælland, hav
de deres udspring i København, har
Barfod ikke altid kunnet holde Køben
havnsledelsens historie ude fra Friheds
rådets. Der var en faktisk overlapning,
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som også må gå ind i den historiske
fremstilling. Det er imidlertid ikke det
eneste problem, der har været forbun
det med den svære opgave at skaffe
overblik over Hovedstaden. Her om
nogetsteds krydsede forskellige initiati
ver, grupper og funktioner hverandre.
Det er derfor nok et lykkeligt valg, at
undersøgelsen er koncentreret om de
militære ledelsesforhold i regionen som
helhed og i de enkelte afsnit. Naturlig
vis med uundgåelige sidespring til fol
kestrejken og enkelte andre skelsætten
de begivenheder.
Undersøgelsen fremhæver meget
stærkt den dominerende rolle, Dansk
Samling og kommunisterne spillede i
København. Undersøgelsen hviler på
et spinklere grundlag, og det kan næp
pe afvises, at kildematerialet har skudt
Dansk Samling længere frem end rime
ligt er. Det må senere forskning vise.
Det er i hvert fald nok frugtbart at be
gynde med at trække linierne så skarpt
op, og nogen udtømmende skildring af
modstandsarbejdet i København præ
tenderer undersøgelsen ikke at være.
Men et udgangspunkt, en struktur.
Nyt er blandt andet påvisningen af,
at kommunisterne allerede i sommeren
og efteråret 1943 var i gang med at dan
ne militærgrupper i hovedstaden, lige
som Dansk Samling gjorde. Det har
Hæstrup formodet i »Hemmelig Allian
ce«. Trommer har ikke kunnet finde
dem i Sønderjylland, og det fremgår
heller ikke klart af Bjørnvads bog, at
det var tilfældet på Sjælland. Men i Kø
benhavn var de der, adskilt fra de særli
ge sabotagegrupper, omend det, som
Barfod stærkt fremhæver, var umuligt
at arbejde med vandtætte skotter mel
lem de enkelte funktioner. Det organi
satoriske ideal var, at M-grupperne
skulle være ventegrupper, der alene
forberedte sig på den militære indsats
på D-dagen og i mellemtiden ikke tog
del i andre former for modstandsvirk
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somhed. Men i praksis var overholdel
sen af denne regel måske snarest en
undtagelse.
Henning Poulsen

Tage Kaarsted: Regeringen, vi aldrig
fik. Regeringsdannelsen 1975 og
dens baggrund. (Odense Universi
tetsforlag, 1988). 128 s.

»Jeg er helt på det rene med, at mine
resultater kun er foreløbige. Jeg har ik
ke fået beretninger fra alle aktørerne,
og jeg har formentlig ikke i alle tilfælde
tolket de oplysninger, jeg har modta
get, rigtigt.« Sådan skriver Tage
Kaarsted i forordet til sin sidste bog om
danske regeringsdannelser - og skraber
dermed smørret af kritikerens brød.
Bogen er det første resultat af Sta
tens humanistiske Forskningsråds nye
projekt »Dansk politik under foran
dring 1945-85«, skrevet mens det endnu
knap havde passeret planlægningsfa
sen. Præg af de bærende tanker i dette
projekt finder man navnlig i konklusio
nen, der overskrider det snævre emne
med en karakteristik af dansk politik i
1970’erne. Politikerne var skræmt efter
jordskredsvalget i 1973, stolede i langt
mindre grad end før på stabiliteten i de
res vælgerkorps, og dette i forening
med tilkomsten af parlamentarisk
uskolede partier var årsagen til, at den
rituelle dans i 1975 trak så usædvanligt i
langdrag, og at Hartlings firkløverrege
ring in spe til overraskelse for alle lejre
veg for Anker Jørgensen og en modvil
lig socialdemokratisk mindretalsrege
ring.
Udover de i forordet omtalte beret
ninger hviler undersøgelsen også på
dagbøger og notater, trykte og utrykte,
og har som Kaarsteds tidligere arbejder
sin styrke i blotlæggelsen af den politi
ske verdens livsvigtige uofficielle kon
takter. Den bærer - som det også er-
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kendes - præg af, at den i nogen grad er
styret af usystematisk forekommende
kildemateriale. De indre overvejelser i
Socialdemokratiet og Det radikale
Venstre er langt fyldigere og sikrere be
lyst end de øvrige partiers, og navnlig
forklaringen på Fremskridtspartiets
mærkværdige scenekunst må endnu stå
hen.
Værdifuld er ikke mindst de indle
dende kapitlers rekapitulation af de fo
regående regeringsdannelser, hvis re
gelsæt mindre karakteriseres som stats
retlige, mere som en sædvaneret, par
tierne gav og kongen (m/k) tog ved.
Henning Poulsen

Marit Bakke: Spillet om kulturen.
Dansk kulturpolitik 1945-1985. (År
hus Universitetsforlag, 1988). 171 s.

For historikeren er der ikke meget at
hente i denne bog. Et kort, tilbagesku
ende afsnit bygger stort set på Aage
Rasch: Staten og kunstnerne fra 1968.
Hvad angår den kulturpolitiske historie
i efterkrigstiden konstateres det, at kul
turudbudet var stærkt markedsoriente
ret helt frem til 1960. Allerede tipslo
ven fra 1948 tilvejebragte dog en støtte
ordning for kulturområdet, som blev
fulgt op med etableringen af Statens
Kunstfond i 1956. Med denne og andre
ordninger og love er statens engage
ment blevet stærkt udvidet, og det
egentlige kulturministerium blev opret
tet 1961. Marit Bakke konkluderer, at
intet kulturområde ved midten af 1980erne var helt afhængig af det frie
marked.
Ib Gejl

Peter Munk Christiansen: Teknologi
mellem stat og marked. Dansk Tek
nologipolitik 1970-1987. (Política,
1988). 361 s.
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Bogen er en let revideret udgave af en
licentiatafhandling i statskundskab ved
Aarhus Universitet, og giver en ganske
bred beskrivelse af teknologipolitik
kens udvikling i tidsrummet 1970-1987,
af aktørerne i institutionel mening og
deres skiftende betydning for udform
ningen. Bogen er skrevet udfra en poli
tologisk synsvinkel og finder overve
jende endogene årsager til udviklingen
på det pågældende politikområde: tek
nologipolitikken bestemmes ikke af
markedet men af politiske faktorer (p.
30, 287). Man finder altså intet om mø
trikker og skruer i bogen, knapt noget
om aktørernes synspunkter herpå, der
imod noget om teknologipolitikken, le
vendegjort, og frit svævende mellem
mål, midler og administration.
Bogen gennemgår, hvad der med ri
melighed tolkes som en markant æn
dring af teknologipolitikken i begyndel
sen af 1980erne. Indholdsmæssigt, ikke
blot fordi der bruges mange flere penge
i dag end i 70erne, eller fordi der sker
en højere grad af samarbejde mellem
staten og de enkelte virksomheder,
men fordi sigtet med teknologipolitik
ken i dag ikke længere er at være et
smøremiddel i et lidt langsomt omstil
lende og omkostningsforsigtigt er
hvervsliv, men er blevet strukturpoli
tik: teknologipolitikken hævdes i dag at
have den intention, via områder som
energi, miljø, bio- og genteknologi, at
indgå som måske den væsentligste
strukturelt omskabende politik til løs
ning af den danske økonomis velkendte
balanceproblemer. Bogen skildrer den
ne ‘politisering’ af politikken, dens
kompetencekampe mellem sagministe
rier og styrelser, samt holdninger hos
organisationer og partier, meget in
struktivt, omend af og til noget indfor
stået, og under anvendelse af et lidt vel
bureaukratisk og »oppustet« sprog.
Fremstillingen indeholder således nytti
ge oplysninger og omfattende informa-
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tion om den brede vifte af forskningsog teknologipolitiske støtteordninger,
der har fungeret siden 1960-erne.
Men som historiker savner man nok
dels en lidt større forståelse for, at der
altså har eksisteret teknologipolitik før
det behandlede tidsrum, selv om det
hed noget andet. Hvad med f.eks. det
omfattende stats/private forsknings- og
teknologisamarbejde, der har fundet
sted, fra forrige århundrede og til i dag,
indenfor landbrugssektoren og det
agrarindustrielle område? Dels fore
kommer det, at der indimellem drages
lidt for bastante konklusioner på et lidt
vel kortsigtet og usikkert kvantitativt
materiale, f.eks. fortolkningen af de
samlede udgiftsniveauer fra privat og

offentlig side, tabel 3.2 og 3.3., hvor
der iøvrigt er beregningsfejl. Det kan
endelig undre, at forfatteren er så skrå
sikker i den opfattelse, at teknologipo
litikkens instrumenter kun i meget be
grænset omfang er egnet til at at vareta
ge strukturorienterede målsætninger
indenfor regeringens »dynamiske er
hvervspolitik«, og at man altså alene af
den grund ikke skal vente sig noget vi
dere resultat af teknologipolitikken på
betalingsbalancen. Det kan vise sig at
være rigtigt, men der var måske grund
til at vente blot et par år med en dom
over en politik, der kun har kørt ganske
få år.
Hans Kryger Larsen

REGIONAL OG LOKAL HISTORIE
Otto Madsen og Anders Monrad Møl
ler: Odense toldkammers historie
1632-1988. (Toldhistorisk Selskab,
1989). 374 s., 248 kr.

I udstyr har dette bind lagt sig meget
tæt op ad det store 10 binds værk, Odense bys historie. Det er gjort med
fuldt overlæg, da forfatterne - hvoraf
den ene leverede betydelige bidrag til
Odenseværket - har følt, at toldetaten
ikke fik nogen nævneværdig placering i
det store jubilæumsværk. Hertil kom
mer at det anvendte kildemateriale de
monstrerer, at historien om Odense
langt fra er udtømt med 1000-årsværket.
Bogen giver ikke blot en saglig rede
gørelse for toldetatens virke i byen,
men rummer også adskillige »saftige«
historier om smugleri og bedrageriske
toldere, der endog udførte deres ger
ning i ledtog med byens ledende folk.
Der fremlægges naturligvis andet end
blot »kulørt« stof, for forfatterne er gå

et særdeles grundigt til værks, hvilket
betyder, at det i mange tilfælde er væ
sentlige nye elementer til byens økono
miske historie, der fremlægges. Der op
lyses om import- og eksport af råvarerog færdigvarer og på den måde tegnes
der et billede af byens industrialisering.
Illlustrationerne er i mange tilfælde
ikke set før, og mange fortæller om de
noget barske arbejdsmæssige rammer,
tolderne virkede under.
Det biografiske stof er for en stor del
tilgodeset gennem adskillige portrætter
af toldfolk. Forfatterne har bevidst be
nyttet lejligheden til at fortælle om de
besværlige familiemæssige forhold, eta
tens folk levede under, for konstant
hvilede en trussel om forflyttelse over
hovedet på dem.
Det er spændende læsning, hvor alt
er fyldigt dokumenteret, så bogen også
vil kunne fungere som håndbog for an
dre, der vil tage et tilsvarende emne op
for at berige lokalhistorien.
Henrik Fode
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Poul Sverrild: Lysthusbeboerne - en
forstad fødes. (Hvidovre Lokalhi
storiske Arkiv, 1988). 144 s. 100 kr.
Det er ikke let at skrive en universitets
opgave om, så den egner sig til et bredt
publikum. Men det er stort set lykke
des for lederen af Hvidovre Lokalhisto
riske Arkiv, Poul Sverrild med bogen
»Lysthusbeboerne«.
Bogen skildrer hvordan Hvidovre
kommune fra århundredskiftet til midt
i 1920’eme ændrede sig fra en land
kommune til en Københavnsk forstad.
Og det gik ikke stille af. Sognerådet
forsøgte at forhindre en udvikling, som
var uafvendelig, og det førte til årelang
tovtrækning mellem især sognerådet og
en række andre offentlige instanser.
Poul Sverrild baserer i stor udstrækning
sin glimrende fremstilling på det mate
riale, denne tovtrækning efterlod.
Problemets kerne var en omfattende
bolignød i København i årene efter 1.
Verdenskrig. Arbejderne købte i stort
tal grunde i de omliggende kommuner,
opførte lysthuse på parcellen og slog sig
permanent ned i husene. I begyndelsen
ignorerede sognerådet i Hvidovre de
nye beboere, men da de krævede, at
deres børn skulle gå i kommuneskolen
brød uvejret løs. Sognerådet mente ik
ke, at lysthusbeboerne kunne få deres
børn i skole, når de ikke betalte skat.
Det gjorde heller ikke ligefrem sagen
bedre, at Hvidovre skole kun lige akku
rat havde plads til de skattebetalende
indbyggeres børn.
Striden om skolebørnene stod på
gennem fire år, inden et nyt socialde
mokratisk flertal i Hvidovre sogneråd i
1925 endelig løste problemet, til lyst
husbeboernes tilfredshed. Poul Sverrilds gennemgang af skoleproblemet og
de øvrige problemer om lysthusbeboer
nes rettigheder og pligter har ikke kun
et snævert sigte. Den viser samtidig
hvordan forskellige ministerier havde
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mere end svært ved at finde deres egne
ben i det dengang nye problem i dansk
planlægningshistorie: forstaden.
Netop dette problem, forstaden, er
Poul Sverrilds egentlige ærinde i bogen.
Han viser, hvordan begrebets fysiske
fremtræden blev grebet an lokalt og na
tionalt. Myndighedernes udbredte for
virring og inkonsekvente handlemåder
bliver afsløret med hudløs grundighed.
Og det er den side af bogen, som gør
den væsentlig for alle, der beskæftiger
sig med by historie eller planlægning.
For også i dag er der lignende proble
mer: Det kan være pensionister, der
bor hele året i sommerhusområder,
som derfor skal kloakeres for store be
løb, eller det kan være en øget tilflyt
ning til landkommuner i omegnen af
større byer med følgende kommunal
vrangvillighed med oprettelse af de
nødvendige daginstitutionspladser.
Hvad Poul Sverrild derimod ikke
skriver så meget om er - Lysthusbebo
erne. Bogen indeholder ganske vist
nogle opgørelser over erhvervssam
mensætningen af befolkningsgruppen
og der sluttes af med en række uformid
lede intervievs med tidligere lysthusbe
boere.
At lysthusbeboerne ikke er særlig
meget omtalt gør imidlertid ikke bogen
dårlig. Tværtimod er der meget spæn
dende national og lokal historie at hen
te. Bogens illustrationer opvejer til dels
den manglende omtale af lysthusbebo
erne, idet der bringes fine fotos af lys
thusbeboernes liv og dagligdag.
Allan Frandsen

Steen Ousager: Politik på skinner. Lokalbanesprøgsmålet og Nordfyns
privatbaner i dansk trafikpolitik ca.
1920-1970. (Odense Universitets
Forlag, 1988). 218 s., 188 kr.

Med næsten eksprestogsfart bliver læ-
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seren ledt ind i problematikken i Steen
Ousagers bog. »Den 31. marts 1966
kørte der for sidste gang tog på Nordfyn. Næste morgen rullede DSBs ruteog lastbiler ud som erstatning for de tre
lokalbaner Odense-Kerteminde-Martofte, Odense-Bogense og OdenseMiddelbart med sidebane BrenderupBogense.« Hårdt og brutalt serverer
forfatteren i to sætninger slutningen på
det trafikpolitske drama, der udspiller
sig over de følgende 200 sider.
Men ellers var der ikke megen fart
over trafikpolitikken på privatbaneom
rådet i den periode, Ousager tager fat
på. For allerede i 1930’erne havde sta
ten i realiteten besluttet sig for at ned
lægge privatbanerne, som ikke blev til
lagt nogen selvstændig rolle som kol
lektivt trafikmiddel. År efter år bevil
gedes de lokale baner statstilskud uden
seriøse overvejelser over deres betyd
ning lokalt og regionalt.
Når nedlæggelsen af de nordfynske
baner fandt sted i midten af 1960’erne,
var det led i en generel afvikling af
samtlige privatbaner, hvor de store un
derskud i de foregående år blot var ka
talysatorer for udviklingen - ikke dens
årsag.
Hele den diskussion - og i mange til
fælde mangel på samme - der førtes
mellem kommunerne og staten om pri
vatbanerne afdækkes fint af Ousager,
der har gennemgået et imponerende
kildemateriale i såvel den lokale som
den nationale administration. Bogen
bliver på den måde et helt uundværligt
redskab for den, der studerer lokal
jernbanehistorie. Men den kan også læ
ses af den, der interesserer sig for
dansk trafikpolitik i den behandlede
periode. Eller den kan slet og ret læses,
fordi det er en god bog.
En af årsagerne til at bogen kan stå
alene er, at Ousager har en holdning til
den politik, der blev ført på privatbane
området. Han holder meget af privat
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baner, og synes ikke om, at staten und
lod at inddrage banernes placering i det
samlede trafikbillede. Han bryder sig
heller ikke om, at kommuner og amter
forholdt sig passive og afventende.
En anden årsag til at bogen må anbe
fales er illustrationerne. Stort set alt det
liv og den dagligdag der knyttede sig til
lokal tog-, rute- og lastbildrift visualise
res for læseren/beskueren. Der er bille
der af anlægsarbejder, losse- og lastear
bejdet, badegæster, sammenstød og an
dre uheld osv. osv. Ousager retter i for
ordet en tak til Hans Gerner Christen
sen og Arne Kirkeby for deres arbejde
med at fremskaffe fotos. Og den tak vil
alle læserne uden tvivl gerne skrive un
der på.
Allan Frandsen

Tom Lauritsen og John Poulsen: Roebanerne. De danske roebaner i bille
der og tekst. (Forlaget Banebøger,
1987). 73 s., 129 kr.

Peer Thomassen: Forsvundne statio
ner. (Forlaget Banebøger, 1988) 80
s., 149 kr.
Forfatterne til bogen om roebanerne
formår på en beskeden plads at give en
god oversigt over roebanernes historie.
Fænomenet var især knyttet til Lolland,
Falster og det sydlige Sjælland, men da
bogen er godt illustreret med kort, er
det ikke noget problem for den ikke
stedkendte at følge med.
Inden selve behandlingen af banerne
indledes, bringes en kort og instruktiv
gennemgang af sukkerproduktionen og
en af dens væsentligste forudsætninger:
transporten af roer fra markerne til
saftstationer og fabrikker. Derefter føl
ger en generel gennemgang af banernes
historie, inden de enkelte baner gen
nemgås i bogens hovedafsnit. Her vil
der være megen lokalhistorie at hente,
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som ikke alene knytter sig til driften af
roebanerne. Bogen afsluttes med et ka
pitel om det materiel, der blev anvendt
på banerne.
En stor del af bogen består af fotos
fra banerne, og den manglende omtale
af dem, der arbejdede på og ved baner
ne, bliver til en vis grad afhjulpet af go
de billeder med udmærkede billedtek
ster.
Billeder med billedtekster danner
grundlaget for Peer Thomassens bog
om de forsvundne stationer, der blev
udgivet efter hans død. Bogen rummer
billeder af omkring 200 nedrevne sta
tionsbygninger, og der er lagt et stort
arbejde i at efterspore disse. Bogen
indledes med et par kapitler om statio
nernes ekspeditionsomfang og arkitek
terne bag stationerne, og i resten af bo
gen taler billederne og billedteksterne
for sig selv.

Der oplyses indledningsvis hvorfra
billederne stammer, og et enkelt arkiv
glimrer ved sit fravær; Rigsarkivet, der
i DSB’s arkiv ligger inde med mange
tegninger over nedlagte stationer. Hvis
denne kildemulighed var blevet under
søgt, kunne f.eks. Mundelstrup Station
være blevet behandlet mere indgående.
I bogen oplyses om denne station, at
den blev anlagt i 1862, da strækningen
Århus-Randers blev åbnet, og at statio
nen blev revet ned i 1979. Begge dele er
for så vidt rigtige. Men i DSB’s teg
ningsarkiv i Rigsarkivet findes tegnin
gerne til den station, der blev opført i
1862, og den ligner ikke stationen, der
blev revet ned i 1979. Uden her at kom
me med gådens løsning må der peges
på en mangel i behandlingen af netop
denne station.
Allan Frandsen

ØKONOMISK OG SOCIAL HISTORIE
Hans Chr. Johansen: Industriens vækst
og vilkår 1870-1973. Dansk Industri
efter 1870, bind 1. (Odense Univer
sity Press, 1988). 389 s.

Med Hans Chr. Johansens bog om den
danske industris udvikling 1870-1973
foreligger 1. bind af den nye danske in
dustrihistorie, som efter planen skal
udkomme i 6 bind i årene 1988-90.
Værket er udsprunget af det industrihi
storiske forskningsprojekt, som Carlsbergfondet og Statens humanistiske
Forskningsråd i fællesskab finansierede
i årene 1984-88. Projektet omfattede
foruden den store industrihistorie også
en række monografier, som skulle tage
visse sider af den industrielle udvikling
op til særlig indgående undersøgelse.
Industrihistorien er imidlertid kernen i
projektet, og det har været værkets for

mål at sammenfatte den bestående vi
den; man skal altså ikke vente egentlige
nye studier i dette værk, men det at
sammenfatte den meget spredt forelig
gende viden er i sig selv en betydelig
forskningsindsats. Forfatterne af de en
kelte bind har ivørigt fået frie hænder
inden for deres respektive emners ram
mer; kun er der fastlagt en fælles indu
stridefinition og en fælles periodeopde
ling. Ved industri forstås varefremstil
ling i virksomheder med 5/ (fra 1897) 6
arbejdere eller mere, idet der dog ses
bort fra byggeri, anlæg, håndværk, ser
vice og offentlige værker. De 100 år fra
1870 til 1973 er delt op i 6 faser: 187095, 1895-ca. 1917, 1917-1932, 19321958, 1958-1973. Denne faseinddeling
bygger på en blanding af økonomiske
og politiske kriterier. Det havde måske
været mere naturligt at vælge en fase-
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inddeling, der alene byggede på økono
miske kriterier og inddele perioden i de
4 faser, som konjunkturudviklingen fal
der i: 1870-95, 1895-1920, 1920-47 og
1947-73, men for det første behandler
værket ikke kun industrien ud fra en
økonomisk-historisk men også - i sene
re bind - ud fra en social og politisk-historisk synsvinkel, og for det andet får
man problemer med kildematerialet, uanset hvilken faseinddeling man foreta
ger, så der skal ikke rejses indvendin
ger på dette punkt, blot skal der peges
på, at læserne altså ikke uden videre
kan følge industriens udvikling under
periodens langtidskonjunkturer.
Det 1. bind skal behandle den gene
relle industriudvikling, og det er altså
en bunden opgave, Hans Chr. Johan
sen her har løst. Resultatet er blevet en
overordentlig god og klar fremstilling,
som virkelig dækker sit emne. Bogen er
disponeret kronologisk, således at ka
pitlerne følger de 6 perioder, som er
nævnt ovenfor. Hvert af de 6 kronolo
giske kapitler følger en ensartet dispo
sition. Der gøres først rede for perio
dens generelle økonomiske udvikling
efterfulgt af et afsnit om industriens
produktionsfaktorer og afsætningsmar
keder. Derpå følger 2 afsnit om kilder
og litteratur til den pågældende perio
des industriudvikling. Hovedafsnittet i
hvert kapitel er naturligvis redegø
relsen for industriens udvikling. Den
starter med en oversigt over den samle
de industriudvikling i perioden og ud
dybes derefter ved en gennemgang af
de industrielle hovedgrupper. Hans
Chr. Johansen opererer med 9 4- en
restgruppe. Det er en afvigelse fra den
gængse inddeling, idet han har gjort så
vel drikkevarer som tobaksindustrien
til selvstændige hovedgrupper og ikke
rubriceret de 2 industrigrene som bran
cher indenfor hovedgruppen næringsog nydelsesmiddelindustri. Nu er det
ikke fordi det er et kardinalspørgsmål,
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om man kalder drikkevareindustrien en
branche eller en hovedgruppe, og det
så meget mindre som de største hoved
grupper under alle omstændigheder op
deles i brancher i bogen, men da ho
vedgruppeinddelingen har til formål at
øge overskueligheden i industriudvik
lingen, forekommer det rimeligt at hol
de antallet af hovedgrupper så lavt som
muligt, og det er svært at se, at man
vinder noget ved at gøre drikkevarer og
tobak til selvstændige hovedgrupper.
Som sagt er det imidlertid et mindre
spørgsmål, og der skal her kun marke
res en undren på dette punkt. Dansk
industri er iøvrigt ikke større, end at
udviklingen i mange tilfælde ikke blot
følges på hovedgruppe- og brancheni
veau men helt ned på virksomhedsni
veau.
Den ensartede opbygning af kapitler
ne er en god hjælp for læseren, der bå
de kan bruge bogen som håndbog og
som fremstilling. I et afsluttende kapi
tel ridser Hans Chr. Johansen udviklin
gen op i fugleperspektiv. Her sammen
lignes den danske industris udvikling
med den internationale. I store træk
har den danske industri fulgt den gene
relle udvikling uden at være i udviklin
gens front. De centrale hovedgrupper,
den kemiske industri og metalindustri
en har også været de centrale hoved
grupper i den danske industriudvikling,
men har ikke været så dominerende i
Danmark som i udlandet. Udviklingen
er gået i retning af stordrift, men ikke
så stærkt i Danmark som i udlandet.
Danmark har derfor uforholdsmæssigt
mange små industrivirksomheder (med
6-19 arbejdere).
Bogen giver et godt overblik over ho
vedlinjerne i den danske industris ud
vikling, og den er samtidig et uundvær
ligt hjælpemiddel i det videre indu
strihistoriske arbejde. Det er en bog,
som man gang på gang vil vende tilbage
til. At der optræder en del trykfejl i bo-
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gen skal nævnes for god ordens skyld
og ligeledes at der på s. 138 er faldet en
henvisning til side 87 ud, på s. 300 2
henvisninger til s. 168 og 235. Det ind
tryk bogen efterlader er imidlertid
overordentlig positivt.
Jørgen Fink

Bertel Bernhard (red.): Sådan skabtes
Danmarks store virksomheder. (Er
hvervs-Bladets Forlag, 1988). 828 s.
Man skal ikke lade sig forlede til at tro,
at denne bog præsenterer egentlig seriøs
firmahistorie. Der er nærmest tale om
en handelsvejviser med firmahistoriske
oplysninger af vekslende kvalitet, gar
neret med et stort antal halvsides por
trætter af administrerende direktører.
Den ser ud til at være blevet til på sam
me måde som handelsvejviserne: Man
anmoder firmaerne om at indsende ma
teriale, som så bliver skåret over den
samme læst. På den baggrund forstår
man godt redaktørens konklusion: »...
langt de fleste virksomheder er skabt...
på ideer, dristighed, økonomiske ofre,
utrættelig arbejdsindsats og ukueligt gå
påmod ...« Det er næsten for meget.
Det forandrer ikke den kendsger
ning, at man kan hente solide, konkre
te oplysninger i værket, f.eks. om Fi
sker & Nielsen, om Lego og om andre
firmaer. Det afhænger i hvert enkelt til
fælde formentlig af, hvorledes firmaer
nes informationsafdelinger har grebet
sagen an.
Bogen er tilegnet Hendes Majestæt
og forsynet med et forord af Poul
Schlüter. De takkes hjerteligt af redak
tionen, dels for at acceptere dedikatio
nen, dels for at have skrevet. Yderlige
re takkes Erhvervs-Bladets medarbej
dere og endelig firmaerne for deres po
sitive indstilling til opgaven.
Det er næsten for meget.
Ib Gejl
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Esther Petersen (red.): Glimt af syge
plejens historie. Sygeplejersker for
tæller. (Dansk Sygeplejeråd, 1987).
Bogen består af en række erindrings
skildringer fra ældre sygeplejersker,
suppleret af en indledning, der behand
ler historien bag fortællingerne. I sidst
nævnte opridses hovedpunkterne i sy
geplejens historie i det 20. århundrede,
hvor Dansk Sygeplejeråd stiftet 1899,
har spillet en altafgørende rolle. Syge
plejerådets første store arbejdsopgave
var kampen for professionalisering af
sygeplejeerhvervet, som tog mere end
30 år. Fra en uddannelsestid på I/2 år i
1899, lykkedes det i løbet af disse 30 år
at få uddannelsestiden op på 3 år, tilli
gemed, at den blev lagt i mere faste
rammer med krav til uddannelsesste
derne osv. I 1933 blev loven om syge
plejerskers statsautorisation vedtaget.
Det betød, at ingen måtte arbejde
med sygepleje uden den autoriserede
uddannelse. Der var i årene forud gået
en bitter kamp, bl.a. om landsygeplejeforeningernes ret til at uddanne »sygep
lejersker« på et halvårigt kursus i Kø
benhavn. Også løn- og arbejdsforhold
blev i disse år lagt i mere faste rammer.
Der blev lavet regler for, hvor mange
sygeplejeelever, der måtte beskæftiges
i forhold til uddannet personale. - Erindringerne giver her et godt indtryk
af, hvordan eleverne blev brugt som
billig arbejdskraft. Endelig blev ar
bejdstiden i 1934 sat ned, så den svare
de til 8 timersdagen i det øvrige sam
fund.
Som nævnt udgør erindringerne den
primære del af bogen. Der er tale om 7
erindringer, der hvad angår profes
sionsperiode er koncentreret om tids
rummet 1900-1940, dog med en over
vægt på mellemkrigstiden. -1 fortællin
gerne træder professionaliseringen le
vende frem, i form af oplevelser, der
spænder fra et udpræget land-syge hus,
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som Grindsted præget af uformelle arbejdsrammer - til erfaringerne med de
store bysygehuse, hvor arbejdsdeling
og arbejdsgang var fuldstændig fast
lagte.
Via erindringerne kommer man tæt
på det, der dengang var sygeplejearbej
de: mødet med sygdom og død, med
kønssygdomme, kropssekreter og an
dre stærke sager. Og man møder den
specielle kultur, som disse sygeplejer
sker blev indsocialiseret i: Der skulle
De’ses, også mellem elevkammerater
ne, foruden at der var forskrifter for fri
sure og påklædning og for livet som så
dan. Som indgang til uddannelsen kræ
vedes bl.a. en pletfri vandelsattest.
Erindringerne er interessante, fordi
de tilsammen danner et stort og mang
foldigt billede af denne første store ge
neration af kvindelige sundhedsarbej
dere i Danmark. Der er tale om en ge
neration, hvor begreber som kald og
næstekærlighed stadig spillede en cen
tral rolle. Generelt er erindringerne
præget af distance til hospitalshierar
kiet, til stuegang osv., uden at det dog
på noget tidspunkt kommer til kollekti
ve opgør. I den sammenhæng er den
tidligere diakonissesøster,
Rigmor
Hoppes erindring interessant. Hun be
retter om forsøget på at sekularisere sø
sterordenen, et forsøg, der ikke lykkes,
og som betød hendes udtræden af den.
Erindringerne er indsamlet i et sam
arbejde mellem Dansk Sygeplejeråds
Seniorsammenslutning, Nationalmuse
et og Dansk Sygeplejeråd, og er kun en
lille del af et større materiale. Der er
kun foretaget en let bearbejdning af
dem, og de fleste »bærer da også sig
selv hjem«. Under alle omstændighe
der fremkalder bogen nysgerrighed ef
ter at vide mere. Et ønske, der netop
nu bliver opfyldt af Sygeplejerådet,
som lige har sendt et første bind af en
mere bearbejdet sygeplejehistorie på
gaden. Herved synliggør Dansk Syge
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plejeråd en historisk interesse, som og
så har præget mange andre faglige fore
ninger og forbund i de senere år. Alt i
alt er der tale om et prisværdigt initia
tiv, der udfylder en blind plet på kvin
dehistoriens danmarkskort.
Hilda Rømer

Elsebeth Nørgaard Pedersen: AIS Bal
lin & Hertz - et firma og dets bag
grund. (1988). 213 s.
Elsebeth Nørgaard Pedersen har givet
gode bidrag til lokalhistorien ved be
skrivelser af hovedgården Ålegård
samt møllerne på Øland, alt sammen i
det nordvestlige Jylland. Derudover
har hun specialbehandlet ejendommen
Schumachers Gård, Bredgade 30 i Kø
benhavn. Man gætter nok ikke forkert,
når man slutter, at nærværende arbejde
har forbindelse med bogen om Schu
machers gård, da moderselskabet til
Ballin & Hertz i 1965 flyttede ind i det
te hus - højesteretssagfører Otto
Liebes tidligere ejendom.
Forfatterens forudsætninger for at
skrive moderne firmahistorie er ikke så
gode, som når det gælder lokalhistori
en. Det er karakteristisk, at denne bog
er bygget op som hendes foregående
bøger med vægten lagt på det topogra
fiske og personalhistoriske. Det er ge
nerelt en tvivlsom indgang til firmahi
storien, der har en bedre basis i gene
relle økonomiske og samfundsmæssige
forhold samt - ikke mindst - forholde
ne i den pågældende branche under
skiftende konjunkturer og teknologisk
udvikling. Men selvfølgelig spiller det
personalhistoriske en stor rolle, og det
er karakteristisk, at bogens første halv
del, der dækker tiden inden industriali
seringen, er langt den bedste. Her ar
bejder forfatteren med et kildemateria
le, hun kender. Hun skriver et godt
dansk og er meget omhyggelig med
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baggrundsstoffet. Hun præsenterer så
ledes familierne Ballin og Hertz på de
res jødiske baggrund, ligesom udviklin
gen inden for håndværkene garveri og
skomageri skitseres.
Så vidt, så godt. Men når det kom
mer til dette århundrede, går det galt.
Kildedækningen er for tynd. Firmaets
ret givende bestyrelsesprotokoller er
anvendt som hovedkilde, mens f.eks.
Grosserer-Societetets årlige handelsbe
retning om læderbranchen overhovedet
ikke er brugt. Selve firmaet havde sin
dramatiske blomstringsperiode fra år
hundredskiftet, og indtil Max Ballin
skød sig i 1921, og læseren af et sådant
specialværk turde forvente en solid skil
dring af disse år. Men fremstillingen
når ikke meget videre end til at bygge
på
eksisterende
historieskrivning.
F.eks. trækkes der på Søren Mørchs
udmærket nuancerede skildring i hans
bog om Landmandsbankens krak, men
Bankkommissionens beretning er end
ikke frekventeret; her står der ellers
meget om Ballin & Hertz.
En gang imellem kniber det for Else
beth Nørgaard Pedersen at lægge en
passende afstand til sit objekt; sympati
en for firmaet påvirker hendes fremstil
ling. Det er således betænkeligt, kritik
løst at viderebringe en vurdering af
Max Ballins motiver til selvmordet på
baggrund af en samtidig nekrolog, lige
som det er en frase at skrive, at hans
navn »stadig huskes og omtales med re
spekt«. Forfatterens hjerte banker må
ske lige lovlig varmt for firmaets ledere
gennem tiden, ikke mindst de nuleven
de. Alex Friedmann bliver af forfatte
ren gjort til offer for janteloven, lige
som hun forholder sig ukritisk til hans
barske forretningsfilosofi. Og hvor
mon forfatteren har det synspunkt fra,
at »det nuværende skattesystem har
gjort det vanskeligt at oprette nye virk
somheder og dermed skabe nye ar
bejdspladser«. Det er i sammenhængen
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en politisk, ikke en videnskabelig på
stand.
På denne måde slutter bogen, der
som nævnt har gode kvaliteter - og san
delig også bringer interessante oplys
ninger om læder og sko i dette århun
drede - på kanten af PR-virksomhed.
Man skal ikke undervurdere er
hvervslederes interesse for historiske
sammenhænge. Når de læser en nuan
ceret og kritisk fremstilling af egne og
andres gerninger i forretningslivet,
vækkes deres fascination for alvor. Og
denne fascination er firmahistoriens
væsentligste grundlag.
Ib Gejl

Steffen Linvald; Den nordiske industri
landbrugs- og kunstudstilling i Kø
benhavn 1888. (København, 1988).
126 s.
Den store udstilling i København i 1888
var et mærkeår på mange områder. At
det netop blev det år var måske tilfæl
digt, men på den anden side faldt me
get på plads ved det valg. En 100 års
mindedag for en betydelig begivenhed i
landbruget, 50 året for oprettelsen af
Industriforeningen i København foru
den en mærkedag i kongehuset.
Det er nu ikke derfor, begivenheden
i dag huskes, men snarere fordi, den på
mange områder var en virkelig marke
ring af, at en ny tid for alvor var på vej
med industrialismens indtog. Hertil
kommer selvfølgelig også, at udstillin
gen var lagt så stort til rette, at den også
blev bemærket i udlandet, hvor sådan
ne kæmpearrangementer netop var på
mode.
Alt det gør, at der nok havde været
anledning til at markere 100 årsdagen
for begivenheden med en bog, der råt
og brutalt vurderede hele arrangemen
tets betydning og måske gjorde op med
»myten 1888«. Var det andet end en
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tidlig mediebegivenhed, hvad betød
den? Hvordan blev den anmeldt og
vurderet i udlandet? Blev der skabt
værdifulde kontakter måske i en sådan
grad, at det kunne ses statistisk osv.
osv. Hertil kommer selvfølgelig også en
evt. vurdering af arkitekturens betyd
ning. Alt det har imidlertid ikke været
nærværende forfatterens intentioner.
Han har i stedet opridset en beskeden
historik og så ellers ladet bygninger og
de enkelte sektioner fortælle deres
egen historie i en kort tekst, illustreret
med samtidens mange billeder og teg
ninger af bl.a. hovedarkitekten Martin
Nyrop. Det kan selvfølgelig være en
god idé. Men det er blot en skam, at
adskillige har været gengivet mange
gange før.
Den tilgangsvinkel betyder imidler
tid, at forfatteren med sin bog er med
til at fastholde »myten« om 1888 som
det store afgørende vendepunkt for
Københavns og landets udvikling. Vi
mangler således endnu at få klarlagt,
hvad de mange udstillinger herunder
1888-udstillingen - i virkeligheden be
tød på lidt længere sigt.
Henrik Fode

Søens folk. Beretninger fra århundred
skiftet. Dampskibskaptajn. (Natio
nalmuseet, Christian Ejlers Forlag,
1988) 232 s., 378 kr.
Sidste bind af Nationalmuseets og Chri
stian Ejlers Forlags store serie i 8 bind
om søens folk omhandler eliten om
bord. Dampskibskaptajnen.
I modsætning til de foregående bind,
er dette en enkelt mands beretning, Jo
hannes Ingerslev Nielsens. På mange
områder er den imidlertid ukarakteri
stisk. Det gælder hans baggrund: Han
var således ikke den uartige søn, der
blev sendt til søs, men søn af en sta
tionsforstander i et af Københavns
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mondæne forstadskvarterer. Hans kar
riere var heller ikke typisk, han gik
nemlig ret tidligt i land for at blive
skibsinspektør og siden tillige dommer i
Sø- og Handelsretten samt medlem af
Statens Overskibstilsyn.
Alt det spiller en vis rolle, for det for
klarer, hvorfor hans beretning er så vel
formuleret og velovervejet og det kan
kort og godt betyde, at den næppe er
særlig repræsentativ. Det indebærer
imidlertid ikke, at den ikke er læsevær
dig, for det er den i høj grad, men som
kildegrundlag for fremtidige studier i
dampskibskaptajnens forhold, økono
misk, socialt, familiemæssigt og meget
mere, kan den næppe betragtes som
værende særlig pålidelig. Hertil kom
mer ydermere, at den er blevet til i en
moden alder, hvor alle ubehagelighe
der var på afstand.
Selvfølgelig har det været fristende
for udgiverne - når de stod med en så
stor fyldig beretning - at lade den fylde
hele bindet. Det betyder desværre på
den anden side, at kolleger ikke er
kommet til orde.
Om hele værket - de 8 bind - er at
sige, at resultatet er blevet et fornemt
monument for dansk søfart. Der er go
de billeder og masser af læsestof fra alle
verdenshave - og så er udstyr og lay
out yderst tiltalende.
Henrik Fode

Knud Aagaard: Vejledning ved en
Gaards Drift i Hedeegne. Kbh.
1811. Reprogr. genoptryk. (Grind
sted Bibliotek, 1988).
I de senere år har interessen for Det
kgl. danske Landhusholdningsselskabs
virksomhed i årene efter de store land
boreformer taget et opsving, og mange
lokalhistorikere er ved at erkende, hvil
ket utroligt stort informationsmateriale
selskabets arkivfonde og mangfoldige

Anmeldelser og litteraturnyt
skrifter indeholder for tiårene efter
1800.
Grindsted Bibliotek har nu fundet
Knud Aagaards prisbelønnede skrift
fra 1811 frem og genudgivet den i en
tarvelig fotokopi. Det tarvelige skal ik
ke bebrejdes udgiverne, da enhver, der
har set de originale skrifter, ved at de
var trykt på tarveligste og tyndeste pa
pir med en yderst ujævn sværtning af
satsen. En fotokopi herefter kan jo dår
ligt blive fuldkommen, ja man kan vel
sige, at det tarvelige udstyr er helt i Det
kgl. danske Landhusholdningsselskabs
ånd. Derimod må der nok stilles et
spørgsmål til, hvor stort det publikum
er, som i dag kan have glæde af et gen
optryk af et skrift med gamle trykte go
tiske bogstaver uden realkommentarer
af nogen art. Der er immervæk gået
næsten 200 siden skriftet blev forfattet,
og sprogbrugen har ændret sig en del si
den 1810.
For den del af publikum, der stadig
behersker den gamle skrift og den æld
re tids sprogtone, er der imidlertid me
get at hente hos Knud Aagaard med
hensyn til indsigt i de særlige vilkår og
den særlige kulturform, som landbrug i
hedeegnene blev drevet under før he
deopdyrkningens tid. Knud Aagaard
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ønskede dog også heden opdyrket, men
hans meninger og råd var beherskede
og argumenterede, hvad enten det dre
jer sig om gødning, husdyrhold, for
eks. større vægt på bistader, eller dyrk
ning af vegetabilske produkter. Hvad
det sidste angår, er han en varm forta
ler for større hørdyrkning og for større
og bedre havedyrkning. Under det sid
ste argumenterer han bl.a. for en større
udbredelse af dyrkningen af grønkål,
gulerødder og kartofler, da de udover
anvendelsen til den almindelige mad
lavning også vil have stor betydning
som foder til husdyrene. Man måtte
selv vurdere hvilke råd, der passede
bedst ind i den enkelte bedrift, men no
get måtte der ske: »At blive stående på
det samme trin, hvor forfædrene stod,
går nu ikke an. Vore udgifter formeres,
derfor må vi også stræbe at formere vo
res indtægtskilder. Nærværende tiders
besværligheder opfordrer just til større
anstrengelse. - Gid da mere velstand
og blidere kår måtte ved fornuftig flid
opnås af den jyske hedebo! Med gid og
så, at jysk, tarvelighed tillige med hjer
tets gode egenskaber aldrig måtte forla
de dette brave folk.«
Finn Stendal Pedersen

KULTURHISTORIE

Kim Tørnsø: Djævletro og folkemagi.
Troldomsforfølgelse i 1500- og 1600tallets Vestjylland. (Aarhus Univer
sitetsforlag, 1986). 166 s.
I de sidste årtier har historikeres, etno
logers, kirkehistorikeres og sociologers
interesse for 1500-1600årenes hekse
processer eller trolddomsforfølgelser
resulteret i talrige spændende arbejder.
Blandt de seneste er historikeren Kim
Tørnsøs bog om trolddomsforfølgelse i

1500-1600årenes Vestjylland, nærmere
bestemt Vester Horne, Skast, Gørding
og Ribe herreder med Fanø og købstæ
derne Ribe og Varde, eller omtrent det
daværende Riberhus len, idet dog Malt
herred hér mangler og Ribe herred
først er oprettet efter 1864 og både om
fatter mere og mindre end de gamle
kongerigske enklaver.
Med sin bog har Kim Tørnsø sat sig
det mål »at udvide forståelsen af den
betydningsmæssige sammenhæng og de

142
dynamikker i samfundets selvforståel
se, der medførte troddomsprocesserne« (s. 7). Hans betragtninger i indled
ningen vedrørende årsagssammenhæn
ge, mentale og strukturelle omstændig
heder, funktionsprincipper og trold
domsopfattelser som synsvinkler virker
dog noget uklare. Og man kan undre
sig over formuleringen, at trolddoms
processerne og de sammenhænge, som
de indgik i, »er for komplekse, til at
man ud fra sagerne og sagsakterne kan
klarlægge en årsagssammenhæng, der
forklarer trodlddomssagernes opståen
og eksistens« (s. 17). Bogen er ellers i
øvrigt en klar og nøgtern redegørelse
for de forskellige elementer i trold
domsprocesserne ud fra det benyttede
kildemateriale.
Dette kildemateriale er hovedsagelig
de bevarede tingbøger og dombøger fra
området og fra Viborg Landsting, inde
holdende i alt 90 trolddomsprocesser
fra årene 1572.-1652. Materialet er
temmelig fuldstændigt, når det gælder
Ribe by, men ellers ret fragmentarisk,
også for tiden efter 1615, således at Kim
Tørnsø er noget optimistisk i sin vurde
ring, »at materialet er repræsentativt
for perioden efter 1615, da der kun kan
være meget få sager, der ikke er kend
te« (s. 19). På samme måde er hans
vurdering (s. 19, jfr. s. 143) af David
Grønlunds bog fra 1780 og heksepro
cesserne i Ribe helt uholdbar; Grøn
lunds bog består ikke af udførlige ord
rette referater; han fejllæser og gengi
ver tingbøgerne helt vilkårligt og umu
liggør med sine uangivne udeladelser
bl.a. af navnene på personerne bag
stokkenævn og tingsvidner en nøjere
analyse af processerne. Kim Tørnsø er
selv klar over, at Grønlund ikke har
medtaget sager, der førte til frifindelse;
men hans oplysning, at han har supple
ret Grønlund med egne undersøgelser
(s. 19), forekommer uforståelig, da blot
tre af de 25 sager, han har fra Ribe, ik
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ke forekommer hos Grønlund - og dis
se tre sager omtales endda i J. Kinchs
Ribe bys historie og beskrivelse, bind
2, fra 1884.
I redegørelsen for trolddomsproces
serne og deres indhold og baggrund op
deler Kim Tørnsø forløbene i tre dele,
anklagerne/vidneudsagnene,
tilståelselrne og dommene, hvilket giver ham
mulighed for - i lighed med tidligere
Merete Birkelund, til hvem han i øvrigt
erkender sin gæld - klart at skelne mel
lem den folkelige trolddomsopfattelse,
der kommer til udtryk i anklagerne og
vidneudsagnene, og den gejstlige eller
lærde opfattelse, der kommer frem i de
aftvungne tilståelser.
Først analyseres indholdet af ankla
gerne og vidneudsagnene, og det kon
stateres, at hovedparten af tiltalepunkterne omfatter skader, i de fleste tilfæl
de på personer, men også på husdyr, i
nogle få tilfælde på fødevarer. Dernæst
analyseres tilståelserne og bekendelser
ne, herunder de mange udlæggelser af
andre for trolddom; gennem et skema
illustreres, hvorledes mange af sagerne
hænger sammen i lange kæder af udlæg
gelser. Og derefter behandles ud fra
samtidens litteratur og senere fremstil
linger baggrunden for indholdet i hen
holdsvis tilståelserne og anklagerne/
vidneudsagnene, nemlig kirkens trold
domsopfattelse og den folkelige trold
domsopfattelse, herunder de forskelli
ge trolddomselementer.
Ganske mange oplysninger fra rets
sagerne har Kim Tørnsø opstillet i en
række figurer og skemaer, der viser, at
han har en fin evne til at afdække struk
turerne i de komplicerede sager og de
res baggrund. Det gælder retssagernes
fordeling over tid og efter udfald (døds
dom eller frifindelse), det gælder for
holdet mellem anklagedes og anklagers
og mellem udlæggers og udlagtes bosi
tuation (om de var naboer, fra samme
by eller sogn, fra et nabosogn eller fjer-
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nere), elementerne i de forskellige sa
gers domsgrundlag og trolddomsele
menterne i tilståelserne; og det gælder
en række oplysninger om anklagede,
anklagere og anklager, alder, civilstand
osv.
Kim Tørnsø har hér også forsøgt at
fordele de anklagede og anklagerne på
socialgruper (bilag 1.3 og 1.4, s. 158-59,
og fig. 4, s. 33), men man må hertil be
mærke, at dels har han måttet placere
henholdsvis 54 og 53 % af disse under
uoplyste, dels passer hans socialgrup
pering meget lidt til den tids forhold.
Man må her undre sig over hans henvis
ning til, at udgangspunktet er »samti
dens egen vurdering af samfundsgrup
pers betydning«, som så i »anden om
gang« skulle være »udbygget med en
økonomisk vurdering« (s. 33).
Han placerer vel adel, borgmestre og
biskopper i højeste socialgruppe (1);
men når han i den følgende, højeste
middelstand (2), placerer »rige borge
re, byrådsmedlemmer, øvrige gejstlige
over præstestand, rige selvejerbønder«,
må man bemærke, at borgmestre og
rådmænd (»byrådsmedlemmer«) stod
på samme niveau, og at selv rige selve
jerbønder sjældent har kunnet måle sig
med dem. Når han i den efterfølgende
gruppe, middelstand (3), placerer »vel
stillede borgere (handlende og hånd
værkere), overordnede offentlige er
hverv (fogeder og lign.), præster, selve
jerbønder, velstillede fæstebønder«,
må det bemærkes, at handlende og
håndværkere på ingen måde stod på
samme niveau, kun købmænd kunne,
ligesom skippere og guldsmede, blive
medlem af byens råd, deres gennem
snitlige formue lå væsentlig over hånd
værkernes, og kun ganske få håndvær
kere var velstillede, som guldsmede,
skomagere med en omfattende virk
somhed, herunder garveri, og ganske få
andre. Forholdet kan eksempelvis illu
streres gennem tal fra Ribe, hvor man
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for samtlige bevarede boopgørelser fra
1650erne (219 i alt) ser gennemsnitlige
samlede aktiver for købmænd, der var
borgmestre eller rådmænd (7 i alt) på
13.070 rigsdaler, for øvrige købmænd
(50 personer) på 850 rdl. og for hånd
værkere (64 personer) på 229 rdl. Gan
ske det samme gælder skatteansættel
sen, hvor købmændene eksempelvis i
1570 og 1640 havde en gennemsnitlig
skatteansættelse, der var henholdsvis
4,9 og 4,3 gange så høj som håndvær
kernes, til trods for, at skatten hvilede
langt tungest på de mindste skattebor
gere. For de tre følgende socialgrup
per, lavere middelstand (4), under mid
delstand (5) og laveste socialgruppe (6)
er der, når man ser på det af Kim Tørn
sø angivne indhold, en meget ringe
spredning, så ringe, at det ikke har no
gen mening at skelne mellem dem.
Med Kim Tørnsøs interesse for at
placere anklagere og anklagede i so
cialgrupper og med hans konstatering
af, at trolddomsprocesserne som bag
grund væsentligst havde skadevolden,
altså konflikter, kan man undre sig
over, at han som medvirkende årsager
til processerne ikke overvejer mulige
sociale spændinger, men blot hæfter sig
ved »mentale og strukturelle sammen
hænge.«
En baggrund herfor kan bl.a. være,
at han har benyttet det omfattende
sagsmateriale fra Ribe i David Grøn
lunds korrumperede gengivelse. Analy
ser af originalmaterialet giver anled
ning til visse overvejelser alene ud fra
det forhold, at en anklaget eller udlagt
kunne få 16 personer til at vidne posi
tivt for sig, mens andre 16 vidnede
imod ved at støtte en anklager. Dette
viser, at der ikke var en fast opfattelse
af trolddomsbegreberne, og at person
forhold, personlige modsætninger, so
ciale forhold og uddannelsesniveauer
spillede en nok så stor rolle. Trolddom
men var ikke nødvendigvis altid indhol-
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det i trolddomsprocesserne, men blot
udtryksformer, idet social nød, sociale
spændinger, forhånelser, forurettelser,
trusler og hævn var det egentlige ind
hold. Baggrunden var vel dels den fol
kelige trolddomsopfattelse, dels kir
kens ønske om at have magt over be
folkningen, men det egentlige indhold
må i mange tilfælde snarere siges at væ
re sociale spændinger. Til afdækning af
disse forhold giver også Kim Tørnsøs
bog med dens strukturelle opstilling af
materialet et godt bidrag.
Ole Degn

Bjarne Stoklund: Arbejde og kønsroller
på Læsø o. 1200-1900. (Læsø Muse
um, 1988). 63 s.

Læsø Hjemstavnsmuseum markerede i
1988 sit 50 års jubilæum ved at udsende
denne bog om øens historie. Bogen er
skrevet af professor ved Institut for eu
ropæisk Folkelivsforskning. Køben
havns Universitet, Bjarne Stoklund.
Stoklund, der selv er af gammel Læsøslægt, sammenfatter i bogen mange års
studier i øens historie og giver herved
et langt rids over kulturelle ændrings
processer fra middelalderen til år 1900.
Fremstillingen falder i 2 hovedafsnit.
Første del behandler de vigtigste perio
der i øens historie fra ca. 1200 til i dag:
saltudvindingsperioden
(1200-1520),
tømmerhandelsperioden (1570-1700),
forhyringsperioden (1750-1880) og fi
sker- og husmandsperioden (1920-60).
Perioderne bindes sammen af såkaldte
omstillingsfaser.
Anden del analyserer arbejdets so
ciale organisation, herunder bebyggel
sesmønster, brugsstruktur, samarbejds
organisation og kønsarbejdsdeling.
Især det sidste aspekt vies en ret indgå
ende behandling, begrundet i at køns
arbejdsdelingen var den afgørende
form for arbejdsdeling i det traditionel

Anmeldelser og litteraturnyt
le Læsø-samfund, og endvidere det
træk, der frem for noget gør Læsø til
noget særligt i den etnologiske forsk
ning. Mændenes arbejde var forbundet
med havet, kvindernes med jorden.
Dette gav kvinderne en på mange må
der stærk og uafhængig stilling. Gårde
ne nedarvedes gennem kvindelinien, og
i nogle tilfælde måtte manden antage
svigerfaderens navn. Kvinderne kørte
hestevogn, et ret ekceptionelt træk, da
hestene i næsten alle samfund er mæn
denes dyr. Det er i disse afsnit om
kønsarbejdsdelingen og om mands- og
kvinderoller, at fremstillingen blive
mest levende og anskuelig. Her træk
kes der bl.a. på udefrakommende embedsmænds (afstandtagende) beskrivel
ser af de mandhaftige og selvrådige Læsø-kvinder. Også dragtformerne anven
des i en tolkning af mænds og kvinders
verdener, der ses som jævnbyrdige,
men adskilte og væsensforskellige ver
dener, fysisk og bevidsthedsmæssigt.
Vanskeligere bliver det at forstå, hvor
for kvinderne selv gjorde oprør mod
denne kvinderolle, der tilsyneladende
gav dem så betydelig en magtbasis.
Bl.a. tilsluttede mange kvinder sig In
dre Mission og solgte i denne forbindel
se det gamle dragtsølv o. år 1900. Stok
lunds henvisninger til dels ændringerne
i de erhvervsmæssige betingelser, dels
til at mands- og kvinderollerne havde
nået de yderste grænser i det sociokul
turelt system (s. 61-62), forekommer
at være for skematiske til at kunne fun
gere som forklaringer.
Hanne Rimmen Nielsen

Svend Aage Andersen: Havnearbejder
ne i Aarhus - før containernes tid.
En undersøgelse af deres livsform og
erfaringsverden ca. 1880-1960. (År
hus by historiske Udvalg, 1988). 247
sider, 203,75 kr.
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Svend Aage Andersen: Salt og brød gør
kinden rød. Arbejderliv i Århus
1870-1940. (Århus byhistoriske Ud
valg, 1985). 224 sider, 145,15 kr.

Med de to foreliggende Århus-studier
har Svend Aage Andersen klart place
ret sig blandt de førende arbejderhisto
rikere i Danmark. Der er tale om to af
de mest gennemarbejdede og givende
resultater af den tværfaglige, hverdagsorienterede retning, der har været do
minerende i 80’ernes danske arbejder
historiske forskning.
I bøgerne analyserer Svend Aage
Andersen et meget omfattende erin
drings- og interviewmateriale - udover
et bredt spektrum af mere traditionelle
historiske kilder - udfra en imponeren
de indsigt i dansk og, ikke mindst, in
ternational
arbejderkulturforskning.
En teoretisk og metodisk indsigt, som
han iøvrigt flittigt har videreformidlet
både mundtligt og skriftligt i det sidste
årti, jfr. blandt andet Årbog for Arbej
derbevægelsens Historie 1981, 1984 og
1985 samt Forlaget Historia’s Socialhi
storie og Samfundsforandring (1984).
Resultatet af blevet to stofmættede
fremstillinger af udviklingen i den århu
sianske arbejderklasses levevilkår og
handlingsmønstre, som i kraft af sine
nuancerede analyser af klassens for
skellige grupper og lag - og af hele den
metodisk velovervejede tilgang giver
ny og væsentlig indsigt i såvel den loka
le som den nationale arbejderklasses
vilkår og historie. Og som samtidig vil
være uomgængelige ved fremtidige,
bredere studier af det sidste århundre
des århusianske historie.
Hovedfortjensten ved begge bøger er
selve den viden, de etablerer om, hvor
dan tilværelsen faktisk udformede sig
for arbejderne, for faglærte og ufaglær
te, for mænd og kvinder, for børn og
voksne, mens Århus voksede sig stor.
Bag selve denne synliggørelse af den i
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det traditionelle kildemateriale næsten
usynlige og tavse arbejderklasse ligger
et pionerarbejde med den systematiske
udnyttelse af erindringer og interviews.
I den bredere undersøgelse (Salt og
brød) er hovedkilden frem til 1. Ver
denskrig 121 af de håndværker- og ar
bejdererindringer, som Nationalmuse
et indsamlede i begyndelsen af 1950’erne, mens Havnearbejderbogen hoved
sagelig bygger på åbne interviews med
40 ældre mænd og kvinder (født mellem
1898 og 1924), optaget af forfatteren
1980-81 og 1985-86. Dette kildemate
riale, suppleret med en række trykte
erindringer af større eller mindre om
fang og spredt proveniens bruges dog
også på tværs af de to afhandlinger.
Det er arbejderkulturen forstået som
arbejderklassens historisk og socialt be
stemte livsform i alle dens facetter, som
Svend Aage Andersen har sat sig for at
afdække og følge udviklingen af. I for
hold hertil er den begivenhedshistori
ske udvikling af underordnet betyd
ning, men ingenlunde negligeret.
Svend Aage Andersen er litteraturhi
storiker af uddannelse, og hans bredt
tværfagligt anlagte studier er primært
rettet mod arbejderklassens hverdag,
og ikke mod arbejderbevægelsens hi
storie. Men, hvor andre hverdagshisto
rikere med megen ret er blevet kritise
ret for at afpolitisere arbejderhistorien,
demonstrerer han en klar forståelse af
bevægelsens betydning i udviklingen.
Der kan, specielt i havenearbejderbogen, savnes en konsekvent inddragelse
af organisationsaspektet, men hverken
dette eller de mere spontane, kollekti
ve aktionsmønstre glemmes i fremstil
lingen af de århusianske arbejderes til
værelse.
Fremstillingsmæssigt er der tale om
velskrevne og velillustrerede, citatspækkede værker, hvis stofmættede
indhold iøvrigt ikke skal præsenteres
nærmere her. Derimod skal det bemær-
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kes, at mens modtagelsen af Salt og
brød var altovervejende positiv, har
Havnearbejderne fået en anderledes
kritisk medfart.
I Arbejderhistorie nr. 32 (1989) lev
ner faghistorikeren Jens Engberg den
således ikke megen ære som historie
skrivning, mens folkemindeforskeren
Flemming Hemmersam specielt savner
etnografiske og folkloristiske problem
stillinger og betegner bogen som éndimensionel
arbej derkulturforskning.
Der er væsentlige elementer i begges
kritik, specielt hvad angår resultaternes
stærke afhængighed af det langtfra
uproblematiske interview- og erin
dringsmateriale. Men generelt tegnes
der et urimeligt negativt billede, som
hverken yder forfatterens intentioner
eller bogens mange fortjenester fuld
retfærdighed.
I det seneste ti-år har standpunkter
ne været kraftigt trukket op i den arbej
derhistoriske debat. Bevægelses- og
klasse-standpunkterne er ofte blevet
formuleret som hinanden udelukken
de, selv om de færreste talsmænd, uan
set placring, vil benægte at arbejderhi
storien i praksis må inddrage begge
perspektiver. Jens Engbergs skarpe to
ne bærer præg af, at han grundlæggen
de har opfattet Svend Aage Andersens
bog som en fornægtelse af den bevægel
sesorienterede historieskrivnings vær
di, men denne opfattelse har underteg
nede - iøvrigt også bevægelsesoriente
rede - anmelder svært ved at finde be
læg for.
Svend Aage Andersens placering
blandt klassehistorikerne og blandt for
talerne for et perspektivskifte er natur
ligvis åbenbar, men både i den arbej
derhistoriske debat og i sin forsk
ningsmæssige praksis har netop han
undgået den absolutte enten - eller po
sition. Specielt i Salt og brød er der tale
om en frugtbar medinddragelse af be
vægelsen i analysen, således allerede i
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den grundlæggende periodisering af ar
bejdslivet indenfor en opkomstfase (før
1894), en konsolideringsfase og en inte
grationsfase (efter 1919). Og selv om
organisationernes betydning i havnear
bejderundersøgelsen er mindre syste
matisk tilgodeset, negligeres de ingen
lunde. Svend Aage Andersens bestræ
belser handler om at etablere ny - og
absolut påkrævet viden om den anony
me arbejderklasses tilværelse. Men i sin
prioritering af dette perspektiv fornæg
ter han ikke relevansen af bevægelses
perspektivet.
Erik Strange Petersen

Else Trangbæk: Mellem leg og disci
plin. Gymnastikken i Danmark i
1800-tallet.
(Bogforlaget
Duo,
1987). 240 sider.

Med sin licentiatafhandling om den
danske gymnastik i 1800-tallet - der nu
er udkommet i bogform - tegner Else
Trangbæk et tydeligt billede af udvik
lingen og spændingen mellem to domi
nerende gymnastikformer i forrige år
hundrede: den tyske og den svenske.
Men ikke nok med det, afhandlingen
formår også at demaskere en række af
myterne om dette forhold, som tidlige
re idrætshistoriske studier har været
med til at cementere. Afhandlingen de
monstrerer samtidig betydningen af
den synsvinkel, man anlægger for tolk
ningen af historien. Perspektivet i den
hidtidige historieskrivning vedrørende
gymnastikkens udvikling har været, at
se den folkelige idræt i skytte- og gym
nastikbevægelsen som en del af højsko
lebevægelsen. Dermed har fremstillin
gerne i en vis udstrækning haft samme
funktion som festskrifterne for virk
somheder, fagbevægelser m.v. - nemlig
en legitimerende funktion. Else Trang
bæk anskuer idrætten både som form
og indhold, dvs. hun undersøger både
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den pædagogiske udformning og værdi
grundlaget, hvorimod hun ikke lægger
så stor vægt på de organisatoriske for
hold.
Der er meget konkret viden at hente i
denne bog, som er grundig og systema
tisk i kortlægningen af de forskellige
gymnastiksystemers indhold og værdi
grundlag; deres udbredelse; hvor gym
nastikken fandt sted; hvem der dyrkede
og ledede den m.v. Dette vidner om et
omfattende studie i de primære kilder.
Der er også meget helt ny viden at hen
te, bl.a. fordi Trangbæk tager de ellers
overset private gymnastikinstitutter og
fire gymnastikforeninger i byerne med i
sin behandling - ikke kun den gymna
stik man finder i skolenre samt i tilknyt
ning til højskolerne og skytteforeninger
på landet.
Den mest markante pointe i bogen er
nok den tydelige demonstration af para
dokset mellem den ideelle selvforståelse
blandt den lingske/svenske gymnastiks
tilhængere og det reelle gymnastikpæ
dagogiske indhold af denne gymnastik.
Den lingske gymnastiks sejrsgang var - i
al fald i gymnastikpædagogisk og tildels
socialisationsmæssig henseende - et til
bageskridt.
Det er som nævnt normalt at skildre
denne gymnastik som en del af en større
politisk demokratisk rejsning. Nemlig
som en del af bondebevægelsen. Dette
billede tegnes af gymnastikken, fordi
man knytter den sammen med højskole
miljøet og med det ædle sigte at rette
den af arbejdet knoglede og nedbøjede
krop samt tilføre folket ånd - et nordisk
ideal om foreningen af sjæl og legeme.
Foreningen af kroppen og ånden gen
nem gymnastik og folkeoplysning bliver
dermed en del af en større kamp (forfat
ningskampen) og en del af den folkelige
selvforståelse. Som sådan trives den sta
dig i højskolekredse.
Målet med denne gymnastik var som en af dens fortalere C. A. H. Nor
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lander udtrykker det - »at gøre kroppen
til viljens lydige redskab« og dertil kræ
ves at »den strengeste tugt og påpasse
lighed opretholdes« (157, 158). Else
Trangbæk påviser, at denne arbejds
form i såvel system som indhold lagde
op til en langt strengere disciplin end
man tidligere havde været vant til i gym
nastikken i Danmark.
Pointen er at denne gymnastik som sat overfor den tyske og militærisk inspi
rerede gymnastik - blev kaldt demokra
tisk, i realiteten byggede på militære dy
der som præcision, kropsbeherskelse og
disciplin. I denne gymnastikform var
der tale om udførelse (af fysiologisk
korrekte og regelmæssige øvelser) un
der stram komando af en leder eller som
det hed i de kredse »delingsførere«. I
denne dirigerede gymnastik holdt man i
bogstavelig forstand »kæft, tridt og ret
ning« - den lagde ikke op til, at der skul
le være tale om selvstændigt tænkende
og handlende individer.
I modsætning hertil viser Else Trang
bæk hvorledes den tyske gymnastik ta
ger udgangspunkt i det hele og handlen
de menneske. Det må være et paradoks
ikke mindst for den folkelige histo
rieskrivning, at modsætningen i dansk
gymnastik mellem tysk og svensk og
mellem højre og venstre bliver som be
skrevet, nemlig mellem leg og disciplin.
Forklaringen ligger ifølge Trangbæk i
en misforstået overtagelse af en
udenlandsk debat - og den ligger
udenfor gymnastikken selv, i de histori
ske og institutionelle rammer. Den fol
kelige gymnastik måtte vende sig mod
den etablerede, og med tilknytningen til
højskolen og venstrebevægelsen blev
denne gymnastik til et væsentligt led i en
kollektiv identitetsdannelse - så må vi
leve med, at dette samtidig forårsagede
en del forvirrende mytedannelser.
Det er en velskrevet bog og et grun
digt håndværk.
Kurt Klaudi Klausen
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Klaus Thomsen & Asger Spangsberg:
Differentialregningen i historisk per
spektiv. (Aarhus Universitetsforlag,
1988). 119 s.

Denne bog er i første række tænkt til
brug i gymnasiets matematiske gren,
enten i uddrag i den almindelige un
dervisning eller hele kapitler som et af
de valgfri emner. Fremstillingen har
dog også bredere sigte og kan udmær
ket læses uden for denne målgruppe,
selv om visse afsnit må forekomme
lidt for indforståede for folk uden en
matematisk studentereksamen. Emnet
er matematikernes behandling af pro
blemet med de uendeligt små størrel
ser, de uendelige summer (rækker) og
den så vanskeligt forståelige differen
tial- og integralregning, som hænger
uløseligt sammen hermed. På dette
det matematiske gymnasiums sværeste
felt vil bogen uden tvivl opfylde et
pædagogisk behov. Den læser, for
hvem matematikken ikke er hovedsa
gen, vil kunne finde et andet udbytte i
bogen. Den behandler nemlig et vi
denskabssociologisk højst interessant
emne: Matematikkens indtog på de
højere læreanstalter efter 1800 og ma
tematikerstandens udvikling - og det
te fænomens tilbagevirkning på mate
matikken selv, der dermed nu blev
adskilt fra det borgerlige liv og derfor
på den ene side klargjorde sine forud
sætninger og forbedrede sin indre
stringens, bl.a. ved udviklingen af sit
eget symbolsprog, men på den anden
side også dermed lagde grunden til
den afgrundsdybe splittelse mellem
matematikken og de humanistiske vi
denskaber. Dette var desværre nok
betingelsen for de store resultater, og
en H. C. Ørsteds forsøg på at holde
videnskaberne samlet kunne vel kun
føre til matematisk dilettanteri (jfr.
min anm. i Historie 17,3 s. 502-4).
Det kan vel heller ikke helt undgås,
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at denne bog selv bliver en del af det
te moderne dilemma; dette er mate
matiklærernes syn. Det er jo sådan, at
ved de fleste »pæne« funktioner (de
kontinuerte og differentiable, »uden
knæk«) klarer man sig glimrende med
1600- og 1700-tallets metoder, og fy
siklærere smider stadig »små størrelser
af anden orden« væk i beregninger el
ler ganger og dividerer løs med stør
relser, der principielt er »uendeligt
små«. Ud fra denne synsvinkel savner
man måske blot en enkelt ting i bo
gen: Hvad var det egentlig, Leibniz
og andre reagerede imod? Man kunne
her have bragt f.eks. uddrag eller om
tale af Isaac Newtons »fluxionsregning« (1666-afhandlingen), hvorved
gymnasieelever måske kunne have
genkendt deres fysiklærers fremgangs
måder. Dette kunne også have pro
blematiseret dele af bogens egne
fremstillinger, hvor fortiden måske
undertiden i nogen grad tildeles »de
vidste ikke bedre-rollen« over for den
moderne »korrekte« opfattelse - en
fare ved al historisk beskrivelse. Men
nogle af de ukorrekte fremstillinger,
der omtales, er jo netop tyske lærebø
ger for begyndere i gymnasiet eller på
universitetet, hvor en ikke helt kor
rekt - og måske endda erkendt ukor
rekt - fremstilling meget vel kan være
pædagogisk legitim.
Søren Balle

Brev til eftertiden. Om Charlotte Doro
thea Biehls selvbiografi og andre
breve af Marianne Alenius. (Muse
um Tusculanums forlag, 1987). 169
s.
I 1986 publicerede Marianne Alenius i
en gennemkommenteret udgave Biehls
selvbiografi »Mit ubetydelige levnets
løb«, angiveligt skrevet som et 47 sider
langt brev til hendes ven hofmarskal
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Johan Bülow (se HISTORIE ny rk.
17,1 1987). Nærværende bog stiller det
spørgsmål, om brevet i virkeligheden
var tænkt stilet til en videre kreds, en
dog til offentliggørelse. Som baggrund
for sin undersøgelse gennemgår Ma
rianne Alenius såvel det litterære brevs
europæiske historie som dets danske og
for begge med særligt henblik på kvin
dernes rolle. Hun adskiller det fra det
private brev og diskuterer, i hvor høj
grad der lå et ønske om offentliggørelse
bag - naturligvis med undtagelse af,
hvad der med henblik herpå var skrevet
i brevform. Det er særdeles skarpsin
digt gjort, lærd, elegant og med en en
dog meget omfattende læsning bag.
Ikke mindre skarpsindig er Marianne
Alenius i sin behandling af Biehls brev.
Detaljer bliver bl.a. ved hjælp af hen
des mange andre breve til Bülow vendt
og vejet, løgn og sandhed ligeså, og
hun placerer overbevisende »Mit ube
tydelige levnets løb« i klasse med det
litterære brev, beregnet for et offentligt
publikum.
Finn H. Lauridsen

Bjarne Nielsen Brovst: Jeppe Aakjær
på Askov højskole. (Poul Kristen
sens Forlag, 1988). 110 s., 138 kr.
En brevveksling mellem Jeppe Aakjær
og Henrik Cavling. Ved Solvejg
Bjerre. (Poul Kristensens Forlag,
1988). 155 s., 168 kr.
Den flittige Bjarne Nielsen Brovst har
efter Kaj Munk taget Jeppe Aakjær op
til behandling. Han udsendte foruden
denne bog sidste år på forlaget Cen
trum også den murstenstykke »Jeppe
og Marie«, hvor han på basis af
Aakjærs og Marie Bregendahls brev
veksling - og spændende som en roman
- skildrer de to’s kærlighedshistorie,
som den udfoldede sig op til ægteskabet
i 1893. Bogen om forholdet til Askov
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højskole er en udvidelse af de afsnit,
der i den store findes om samme emne;
men faktisk spiller Marie Bregendahl
også her en hovedrolle sammen med
Aakjær.
Det er en kendt sag, at Aakjær og Askov ikke var på bølgelængde. Han har
skrevet stærkt om det i sine erindrin
ger, og det har i tidens løb med bag
grund i højskolens position i samtiden
interesseret mange, der har beskæftiget
sig med den. Aakjær kom i efteråret
1887 til den første af de såkaldte »fim
bulvintre«, der varede til 1890 - »fimbulvintre« kaldet, fordi skolen var i be
tydelige vanskeligheder, forårsaget af
bl.a. Ludvig Schrøders valg til Lands
tinget, hvor han netop var gået ind for
at pleje bevægelsens interesser, men
hvor han også måtte konstatere, at når
man kun kom for en enkelt sags skyld,
var det umuligt at finde plads i andet
arbejde. Schrøder deltog uhyre sjæl
dent i debatterne og kun i mindre sa
ger. Når man læser Aakjærs breve til
Marie Bregendahl, forstår man godt, at
han kunne være et problembarn på det
te sted: Diskussionslysten til det perfi
de, altid imod, voldsom - men velfor
muleret og helt uden den ærbødighed,
måske endog ærefrygt, som de almin
delige elever følte for den hæderkrone
de institution. Han var egentlig kom
met for at blive højskolemand og sene
re sammen med sin ven Per Odgaard at
oprette en højskole i Tastum syd for
Skive, en plan, der aldrig blev til noget,
og det forstår man også godt: En
Aakj ærhøj skole ville være blevet en
udvidet bondeskole å la Lars Bjømbak
og slet ikke en grundtvigsk.
Bogens to hovedafsnit er et meget
langt brev af 8. oktober 1887 til Marie
Bregendahl og en skildring af Bjørns
sons besøg i november samme år. Ka
pitlerne hænger sammen på den måde,
at de beskæftiger sig med tidens sæde
lighedsdebat - om man kunne leve
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sammen uden at være gift. I de stærke
ste vendinger argumenterer Aakj ær
over for Marie Bregendahl for renhe
den før ægteskabet, hvor hun havde
betydeligt »friere« synspunkter end
han. Skildringen af Bjørnsson er ikke
mindre stærk, et lille mesterværk af et
dybtfølt personmaleri, der næppe kun
ne gøres i dag.
Aakjær står i højskolens historie be
dømt som flabet og obsternastig, skri
ver Brovst, og således er han set af
mange uden skelen til den personlig
hed, der var under udvikling, og den
samfundsforandring, der var på vej.
Brovst har samlet en del af det, der er
skrevet om denne første »fimbulvin
ter« og Aakjærs stilling i den, og interessantest blandt det citerede er
egentlig Holger Begtrup, der dybt be
klager, at man efter de tre vintre følte
sig foranlediget til at frabede sig ele
ver, der ikke delte skolens livsanskuel
se. »Det var i sandhed en åndelig fal
literklæring, som jeg siden tit har
skammet mig over«.
Den brevveksling mellem Henrik
Cavling og Aakjær 1904-29, som
Aakjærs datter Solvejg Bjerre har of
fentliggjort, er af en ganske anden ka
rakter - helt uden den voldsomhed,
man møder hos Brovst. Dels er
Aakjær blevet ældre, har fundet sin
livsbane og fået foden under eget
bord, dels omhandler brevene fortrins
vis hans medarbejderskab ved Politi
ken og medtager derfor naturligvis ik
ke de tekster, han fik offentliggjort.
Det er en meget smuk bog om et par
særprægede personligheder, der blev
virkelige venner, og brevene kaster og
så sidelys til så meget andet i tiden,
fortrinsvis fra det litterære parnas.
Aakjær synes at have haft en særstil
ling på bladet - også i økonomisk hen
seende, hvor han så nogenlunde selv
kunne bestemme sine honorarer. Bo
gen er forsynet med et meget omhyg
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geligt noteapparat, placeret under
hvert brev, og et personregister. Begge
dele er højlig nødvendige, for der er
mange detaljer og mange navne. En
enkelt »smutter« forekommer i en bil
ledtekst s. 67: Forfatteren Chr. Zangenberg mellem Nanna og Jeppe
Aakjær - Zangenberg var skuespiller.
Finn H. Lauridsen

Frejlif Olsen: En københvnsk journa
list. Indledning til min selvbiografi.
Forord af Victor Andreasen. (For
laget Cicero, 1987). 116 s., 128,50
kr.

Frejlif Olsen var Ekstra Bladets første
chefredaktør fra bladets start i 1905 og
helt frem til sin død i 1936. Han var
broder til Politikens legendariske chef
redaktør Henrik Cavling, der indførte
den moderne omnibusavis i Danmark.
Modsat Cavlings midtsøgende journa
listik forsøgte Frejlif Olsen en karsk og
kompromisløs journalistik, der ikke
havde mange muligheder i Politiken
efter omlægningen. De to blade blev
bragt på så stor afstand, at de ikke
kom i vejen for hinanden. Dette var
forudsætningen for den succes, de beg
ge kom til at opleve - og som nok har
gjort Ekstra Bladet til det største blad,
men Politiken til det mest indgående
skildrede blad.
På denne baggrund er der god me
ning i at genudgive Frejlif Olsens erin
dringer. De giver et nådesløst ærligt
billede af journalistmiljøet og af de
mekanismer, der former indholdet i
medierne. Erindringer har det med at
tegne den erindrende i et positivt lys.
Men også i så henseende - og specielt
måske netop i så henseende - er erin
dringsbogen afvigende fra det vante
mønster. Det er yderst sjældent, at et
erindringsværk går så tæt på forfatte
ren selv som dette. Derved bliver gen-
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udgivelsen også et personligt dokument
og et stykke selvbiografisk litteratur
langt ud over, hvad pressens folk ellers
giver fra sig.
Ekstra Bladet kan godt være sin
grundlægger bekendt - ja, man kunne
ønske sig, at mange af dets mere mar
kedsorienterede produktudviklere, der
skal skabe det en plads i 1990’emes me
diebillede, ville ulejlige sig med at lære
dets rødder at kende - og dermed må
ske tilegne sig en forståelse for journa
listikkens vilkår og bladets identitet,
uden hvilken nok så megen oplagsmak
simering kan virke meningsløs.
For Frejlif Olsen var der en mening
med bladet og journalistikken - og han
evnede at omsætte det personlige enga
gement i en journalistik, der kvantita
tivt og kvalitativt er blevet stående som
en af de mest fremragende præstationer
i det tyvende århundredes danske jour
nalistik. Som en parallel til, hvad Børge
Outze senere med en helt anden avisty
pe, specialavisen Information, formåe
de, evnede Frejlif Olsen ikke blot at
være bladets redaktør, men nok så me
get - og nok så vigtigt - tillige at være
avisens flittigste og mest skattede skri
bent. Oftest skrev Frejlif Olsen op mod
600 linier om dagen. I hele sin redak
tørtid skrev han dagligt to ledere - og
disse ledere, undertegnet med tre stjer
ner, spiddede samfundets mere forlor
ne sider med en skarphed og pågåen
hed, der står stærkt, også når de læses
på afstand af de begivenheder og til
stande, der udløste dem. Principielt
holdt Frejlif Olsen aldrig ferie, og var
han endelig på rejse, skrev han det
nødvendige antal ledere på forhånd, så
læserne ikke opdagede, at han var bor
te. Han skrev til det sidste. På dødslejet
på Finseninstituttet vedblev han i sen
gen at skrive to daglige ledere, der af
bude blev bragt til Ekstra Bladet. De to
sidste ledere stod i avisen den 15. maj
1936. Han døde 5. juni.
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For denne kraftindsats fortjener han
at blive erindret langt mere end for den
rekord i injuriedomme, som han også
tegner sig for. Der var bag de spidse
formuleringer og de hånende bemærk
ninger et engagement, som ikke lod sig
tæmme, og uden hvilket det ikke ville
have været muligt at skrive så meget
over så lang tid på lederplads - foruden
alt det andet, der overraskende også
nok blev plads til »ude i bladet« under
talrige mærker, hvoraf »Mefisto« og
»Den dovne Dreng« blot er et par af de
mere kendte.
Skrivende chefredaktører hævdes at
være et helvede for et bladhus - men
for læserne er der en berigelse i at vide,
hvor bladets mening er at finde - og at
der er en mening med tryksværten.
Der er i dag for få skrivende chefre
daktører i dansk presse - de anonyme
kollektiver af lederskribenter giver ikke
avisen den prægnans og den pondus af
personlig journalistik, uden hvilken det
kan blive svært for avisen at overleve i
fremtidens mediebillede med den skær
pede konkurrence om læsernes tid. Der
for vil også andre end Ekstra Bladets
journalister og læsere have udbytte af at
søge tilbage til denne stridbare skribent,
der om dette at udgive en avis skrev:
»Et blad skal ikke blot være en avis
med nyheder. Det skal være en vejle
der eller vildfører i tidens og livets, i
samfundets og åndens spørgsmål, det
skal være en kampplads og en talerstol i
lige så høj grad, som det er en budbrin
ger for begivenheder ude og hjemme.
Bladet skal være som manden er.«
Han forblev tro mod denne trosbe
kendelse i »Indledning til min Selvbio
grafi«, der udkom i 1922, helt til de sid
ste linier i bladet i 1936. Det giver erin
dringerne deres styrke, at de ikke frem
træder som postulater, men som en
præcis pejling af de principper, hvoref
ter journalistikken blev ført ud i livet.
Erik Lund
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Dyrekøbte erfaringer. Overretssagfører
Otto Fabricius’ erindringer. Ved
L. B. Fabricius. (C. A. Reitzels
Forlag, 1989). 270 s.

Otto Fabricius (1883-1954) var sagfører
fra 1911 til sin død. Han var desuden en
glimrende cellist og delte sit liv mellem
musik og jura. Han efterlod sig ved sin
død nogle ufærdige erindringer, som nu
er blevet udgivet af hans søn, L. B. Fa
bricius. Frem af erindringerne træder
portrættet af en fin og retlinet person
lighed, som i betydeligt omfang tilside
satte egne interesser for at hjælpe an
dre til deres ret. Størst interesse i en hi
storisk sammenhæng har afsnittet om
Otto Fabricius’ arbejde for De danske
mejeriers Fællesorganisation i årene
1917-25. Otto Fabricius var både enga
geret i arbejdet med at hjælpe meje
rierne under krigstidens vanskelige eks
portforhold og også i arbejdet med at
finde nye markeder for landbrugseks
porten efter 1. Verdenskrig. Der var i
begyndelsen af 20erne bestræbelser på
at oparbejde en storstilet eksport af
tørmælk, men de nåede ikke det for
ventede omfang, ifølge Otto Fabricius
på grund af manglende sammenhold in
den for andelsbevægelsen og manglen
de dygtighed i dens ledelse.
Erindringerne er velskrevne og giver
et atmosfæremættet billede af et usæd
vanligt miljø. De er forsynet med alle
nødvendige noter og adskillige oplys
ninger derudover.
Jørgen Fink

Jens Louis Petersen: Blæksprutten i 100
år. (Gyldendal, 1988). Upag.

Med den betydning Blæksprutten har
haft som leverandør af illustrationer til
historiske værker, må man hilse det
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meget velkomment, at der med denne
jubilæumsbog bliver givet mulighed for
at sætte sig lidt nærmere ind i ophavssi
tuationen, i hvert fald hvad det redakti
onelle angår. Særlig detailleret besked
får man dog ikke. Bogen er delt op i af
snit der behandler hver sin 10 års perio
de og bringer eksempler på, hvad pe
rioden bragte af tegninger og indslag
iøvrigt. Det er en praktisk måde at ord
ne stoffet på, selvom Blækspruttens hi
storie nok så meget er knyttet til 3 ge
nerationer med Alfred Schmidt, Herluf
Jensenius og Bo Bojesen som de mest
fremstående. Bogen gør ikke krav på at
være en dybtgående behandling af
Blækspruttens historie, men ridser nog
le hovedlinjer op og er som sådan både
nyttig og underholdende.
Jørgen Fink

Henrik M. Jansen: Elvira Madigan &
Sixten Sparre - som samtiden opfat
tede dem. (Forlaget Misteltenen i-s,
1987). 69 s., ill. 75,- kr.

Der er talt og skrevet meget om Elvira
Madigan og Sixten Sparre, og i den fo
religgende bog har man valgt at fortælle
historien ved samtidige avisartikler både danske og svenske - og sat drama
et i relation til Mayerlingdramaet, der
fandt sted tidligere på året.
Henrik M. Jansens valg af kilder til
belysning af dramaet og dets hovedper
soner er gjort godt. Avisernes lidt sen
sationslystne beskrivelse af begivenhe
derne står i skarp modsætning til den
beskrivelse, der findes i tjenestebogen
for den politiassistent fra Svendborg,
der undersøgte omstændighederne om
kring de to døde. Brevet fra Elviras
moder til Politikens redaktion viser den
sorg, hun følte over datterens død, men
giver også en antydning af en forklaring
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på, hvorfor Elvira Madigan flygtede, et
indtryk der underbygges af artiklen fra
Illustreret Tidende. Bogen, der er rigt
illustreret bibringer læseren et udmær
ket indtryk af samtiden og afrundes
med en beretning om en engelsk selv
mordstragedie samme år, der ikke i avi
serne betegnes som et Mayerling- eller
Vetseradrama, men en engelsk Madigantragedie.
Henrik Vedel-Smith

Lise Gotfredsen og Hans Jørgen Frede
riksen: Troens billeder. Romansk
kunst i Danmark. (Systime, 1987).
376 s., 160 ill.

Ret få danske kunsthistorikere forsker i
romansk kunst, men emnet interesserer
mange. Den foreliggende bog er meget
bemærkelsesværdig ved sin kvalitet, sit
omfang og sit formidlende sigte. På én
gang fremlægger den, ud fra en ikonografisk-ikonologisk tilgangsvinkel, nye
analyser af mange enkeltværker og har
samtidig indførende håndbogskarakter
for en bred vifte af studerende.
Bogen er struktureret i tre dele: først
redegøres for en række generelle for
hold og problemstillinger såsom den ro
merske kirke og det romanske billedes
sammenhæng med liturgien og den teo
logiske litteratur. I anden del »Fra Syn
defald til Dommedag« gennemgåes ud
formningen af de to testamenters man
ge motiver i de danske kalkmalerier,
skulpturer og på de gyldne altre. Tred
je del focuserer på »Den kæmpende
kirke« og det jordiske liv med rytter
kampsmotiverne, helgener m.m. Bo
gen, der er forsynet med forskellige in
dex, bl.a. over teologer, er uundværlig
for alle, der på forskellige niveauer er
engageret i udforskningen af dansk
middelalderkunst.
Lars Dybdahl
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Danske kalkmalerier. Senromansk tid
1175-1275.
Redaktører
Ulla
Haastrup og Robert Ege vang. Nati
onalmuseet. (Christian Ejlers For
lag, 1987). 216 s., 348 kr.
To bind er tidligere udkommet i denne
lovende serie på i alt syv om danske
kalkmalerier; de er blevet anmeldt af
mig i disse spalter.
Perioden er denne gang Valdemarstiden; den indledtes med kirkemødet i
Ringsted, hvor Knud Lavard helgenkåredes, og sønnen Knud kronedes som
hans efterfølger. De følgende år her
skede der fred og samdrægtighed mel
lem krone og kirke, kulminerende i
tiden under Valdemar den Store og
hans rådgiver, ærkebiskop Absalon.
Sidste del af perioden karakteriseres af
uro og opløsningstendenser, indre
modsætninger i kongeslægten, og strid
mellem kronen og kirken, mundende
ud i ærkebiskop Jakob Erlandsens
fængsling 1259. Hans død 1274 afslutter
perioden.
I 1100-årene begyndte Europa at
præges af en fælles kulturs påvirknin
ger; det spores også i Danmark, der
fulgte godt trop med udlandet. Da de
første gråbrødre- og sortebrødreordener oprettedes i Italien, varede det ikke
længe, før bevægelsen bredte sig til
Danmark, hvor der opførtes klostre til
disse to ordener i en række danske køb
stæder i 1230’erne og 40’erne. Tegl
stensproduktion, genopdaget i Italien i
1100 årenes begyndelse, blev ligeledes
udbredt herhjemme, og mange bygnin
ger i det nye materiale, herunder også
kirker, opførtes fra omkring 1150.
Mens den første del af den romanske
periode, de foregående 100 år, havde
været præget af en vis ensartethed i stil
og emnevalg, skete der i den efterføl
gende tid flere ændringer. Nye værk
stedsgrupper opstod, og det i andre de
le af landet. Specielt i egnene omkring
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Århus og Odense er disse tendenser ty
delige. En nylig afdækning i Mårslet
kirke ved Århus af et temmelig enestå
ende fund har været medvirkende til en
ny opfattelse af det senromanske male
ri, som i farvestyrke og detaljerigdom
åbenbart kunne måle sig med de samti
dige bogillustrationer og emaljearbej
der. I Sønder Broby kirke nær Odense
er fundet et billede, som nærmest har
størrelse som en side i et illumineret
manuskript; her forestiller man sig en
engelsk illuminator som ophavsmand.
Andre steder viser motiverne tydelige
forbindelser med det øvrige udland, for
eksempel Tyskland. Nok en variation
udgør det såkaldte arkitekturmaleri, en
maleriske understregning af kirkerum
mets arkitektoniske opbygning, det ses
for eksempel i Ribe domkirke.
Som i de tidligere udkomne bind i se
rien er en vis »anderledeshed« tilstræbt
i opsætning og indhold. Efter en indled
ning, der giver et overblik over perio
den, følger en mængde korte indlæg,
der omhandler vidt forskellige syns
vinkler, lige fra den mere traditionelle
ikonografiske, over spændende afdæk
nings- og bevaringshistorier til mere
komplicerede problemstillinger. Det
overvældende gode billedmateriale og
den tæthed til stoffet, som de små artik
ler giver, er en styrke ved fremstillin
gen; en hjælpeløs følelse af manglende
overblik melder sig efter endt læsning en følelse, som til en vis grad afhjælpes
af kataloget bag i bogen. Spørgsmålet
er, om det er tilstrækkeligt, når proble
met ikke er at finde rundt i tre, men i
syv bind.
Wivan Munk-Jørgensen

Lene Andreassen og Mette Bligaard:
Frederiksborg Slot. Kongeborg og
Museum. (Poul Kristensens Forlag,
1987). 143 s., ill.
Med museumsinspektør Mette Bli-
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gaards velskrevne og kompetente tekst
gives for første gang et helhedsbillede
af Frederiksborg Slots historie i 1800tallet. Tilsvarende den tyske borgro
mantik i litteratur og billedkunst, og re
staureringerne i korrespondance hertil,
var det også med romantikkens frem
brud i Danmark, at slottet igen blev at
traktivt, ikke kun som kongebolig, men
også som nationalt og malerisk monu
ment, der kultisk forener natur og hi
storie. Bligaard redegør for dette skift i
slottets status og den nystrukturering af
samlingerne, der fulgte, men tyngde
punktet i fremstillingen er naturligt nok
Frederiksborg Slots genopbygning efter
den store brand i 1859 ved arkitekten
Ferdinand Meldahl, debatten herom
samt oprettelsen af museet som »folkeopdragende« institution.
Efter den indledende tekst følger 38
helsides farveillustrationer, tegninger i
pen og vandfarve af Lene Andreassen,
der hver har en billedtekst på dansk og
engelsk. Det er her primært de Meldahl’ske interiører i nyrenæssance, som
motiverne er hentet fra.
Lars Dybdahl

Grith Lerche: Bøndergårde i Danmark
1789-90. Byggeskik på Landbore
formernes tid. (Landbohistorisk Sel
skab, 1987). 269 s., 91 ill.
Titlen tydeliggør det ikke, men bogen
er en kildeudgivelse. Materialet, der
herved bliver tilgængeligt på tryk er
indberetningerne 1789-90 fra amtmændene til centraladministrationen »om
de i Danmark brugelige bygningsmåder
for bøndergårde«. Kilden er en af de
mest centrale til klarlæggelsen af byg
ningstypens forskellige regionale ud
formninger, men den er hidtil kun ble
vet benyttet sporadisk, formodentlig
primært p.g.a. vanskelighederne ved
dens dechifrering.
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I indledningen anskueliggør udgive
ren ved eksemplifikation, hvorledes
indberetningerne kan bruges ved kom
parativ kortlægning af maltkølletyper,
gavlformer, tagkonstruktionstyper o.
lign., men påpeger også, hvor de man
ge vanskeligheder opstår ved eksem
pelvis sammenlignende prisberegninger
af omkostningerne ved opførelse af
gårde i landets forskellige egne. Foru
den farvegengivelser af originaltegnin
ger, der fulgte indberetningerne, supp
leres kilden her også af bl.a. de meget
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givende fotografier fra den store bon
degårdsundersøgelse i 1940’erne. Udgi
velsen vil utvivlsomt være til stor nytte
for flere faggrupper af historikere, et
nologer, arkitekter, dialektforskere o.
lign., men selv om det måske ikke har
ligget i opgaven, ville det unægteligt ha
ve været en særlig force, hvis udgiveren
med sin omfattende kompetance på fel
tet mere konkret havde anvist de per
spektiver på kilden, der kan rumme
nye forskningsresultater.
Lars Dybdahl

HÅNDBØGER OG HJÆLPEVIDENSKABER
Hans H. Worsøe: Find dine rødder.
Politikens håndbog i slægtshistorie.
(Politikens forlag, 1987). 215 s.

For slægtsforskerne foreligger efter
hånden et fint udvalg af håndbøger og
vejledninger. Senest er kommet Hans
H. Worsøes Find dine rødder, en nyskrevet og fængslende opsat introduk
tion og håndbog, der er en væsentlig
nyskabelse i forhold til de tidligere fo
religgende.
Den første af disse var Paul Hen
nings: Slægtsforskning, fra 1933, afslut
tet og udgivet af Harald Hatt og Albert
Fabritius, der selv i 1943 stod som for
fattere af Håndbog i slægtsforskning,
genudsendt i 1963 i en lettere ajourført
udgave. Da var allerede kommet Hans
H. Worsøes første vejledning i emnet,
Grundbog i slægtshistorie, fra 1962 og
genudgivet allerede i 1963 for senere
yderligere at komme i tre oplag, det se
neste, det 5., fra 1976. Denne bog var
da allerede af Hans Worsøe selv blevet
suppleret med en udvidet udgave, med
titlen Slægtshistorie - en vejledning, fra
1973, genudgivet i 1977 og 1982.
De mange udgaver vidner om en be
tydelig folkelig interesse for slægtshi

storien, og der var da også enkelte an
dre håndbøger på markedet, således
Anne Louise Alstrøms Lær slægts
forskning, fra 1970, og den lidt mere
specielle Slægtshistoriske studier i Søn
derjylland, oprindelig skrevet af Johan
Hvidtfeldt og udgivet i 1948, men ud
sendt i en ny, revideret og udvidet ud
gave af Hans Worsøe, der i 1983 stod
som forfatter til en ny Slægtshistorie i
Sønderjylland - en vejledning.
Sammenligninger mellem de tidlige
re og den nyeste håndbog i slægtshisto
rie viser, hvorledes emnet og perspekti
verne er blevet udvidet. Paul Hennings’
bog gennemgik efter en grundig indled
ning om det personalhistoriske studi
ums historie slægtsvidenskabens be
greb, dens grundformer, kilder og op
gaver. Derefter fulgte detaljerede rede
gørelser for efterslægtstavlen, anetavlen og de afledede og kombinerede
fremstillingsformer, fulgt af grundige
og meget værdifulde gennemgange af
bibliotekernes og arkivernes slægtshi
storiske indhold. Endelig redegjordes
der for metoderne ved indsamling af
det slægtshistoriske materiale, for nav
net og for våbenet, bomærket og seglet.
Da de øvrige nordiske lande dengang
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endnu ikke havde deres egne håndbø
ger i emnet, afsluttedes bogen med kor
te afsnit om slægtsforskning i Sverige
og Norge samt i Tyskland.
Denne plan og dette indhold bibe
holdtes i de følgende udgaver, med
mindre omrokeringer, idet dog afsnit
tene om bibliotekernes og arkivernes
slægtshistoriske indhold nødvendigvis
måtte ajourføres, mens afsnittet om ud
landet udgik i 3. udgave under hensyn
til, at de nordiske lande nu havde fået
deres egne håndbøger.
Indholdet i Anne Louise Alstrøms,
Johan Hvidtfeldts og Hans Worsøes
første håndbøger udgøres af de samme
elementer. Den førstnævnte bog gen
nemgår i en lang række afsnit de for
skellige kilder, familiepapirer, folke
tællinger, kirkebøger osv. og har des
uden nogle afsnit om anetavler og
slægtstavler, navneskikke og adelsslæg
ter. Johan Hvidtfeldts bog gennemgår
de forskellige former for slægtshistorisk
arbejde, de mundtlige, trykte og dupli
kerede kilder og arkivernes materiale.
Hans Worsøes bøger har som nævnt de
samme elementer, men trækker det
centrale slægtshistoriske kildemateria
le, kirkebøgerne, frem i et særligt af
snit, ligesom også de gennemgående
problemer omkring datering. For at
yde støtte til slægtsforskere, der kunne
spore deres familier bagud til udlandet,
har han forsynet Slægtshistorie - en
vejledning med et nyttigt afsnit om
slægtsforskning uden for landets
grænser.
Med Hans Worsøes nye Find dine
rødder har den slægtshistoriske hånd
bog fået en helt ny form. I et indleden
de afsnit, Hvad er slægtshistorie, sættes
slægtshistorien ind i en større historisk,
samfundsmæssig og social sammen
hæng. Denne linje fortsættes i det føl
gende afsnit om Den folkelige slægtsop
fattelse, hvor Hans Worsøe fremhæver
betydningen for slægtsforskningen af
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det sidste lille hundredårs udvikling
med den lokalhistoriske og slægtshisto
riske bevidstgørelse inden for nye kred
se af befolkningen, til afløsning af det
gamle bondesamfunds traditioner.
Den nævnte udvikling er også bag
grunden for, at Hans Worsøe i afsnittet
om Arkivbesøg må bruge plads på en
længere redegørelse for de forholdsvis
nye lokalhistoriske arkiver, deres ind
hold og arbejde. I øvrigt rummer bogen
naturligvis de klassiske hovedemner,
anetavle, efterslægtstavle og stamtavle,
det slægtshistoriske materiale i landsar
kiverne, Rigsarkivet og andre offentli
ge arkiver, navneskik, kirkebøgerne og
andre slægtshistoriske kilder, breve og
fotografier osv. I et afsnit om Slægten
og lokalhistorien understreges værdien
af, at man udbygger de nøgne slægtshi
storiske data med stof til belysning af
livsvilkår, boligforhold, sociale for
hold, ja, hele lokalsamfundet.
Hans Worsøes bog kommer vidt om
kring og rummer mange detaljer og da
ta, men synes at være meget præcis.
Undervejs er det hér blot bemærket, at
det om folketællingen fra 1845 oplyses,
at et af de få sogne, der mangler, er
Gedsted (s. 140); det er dog ikke dette
sogn, i Viborg amt, der mangler, men
Godsted sogn i Maribo amt. Om skat
temandtallene i Rigsarkivet fra perio
den 1610-46 oplyses, at i det fra 1629
anføres for fæsterne herskabets navn
(s. 188); men dette kan også forekom
me i andre af disse mandtal. Og når det
oplyses, at først i 1870erne bredte den
skik sig fra de højere sociale lag i byer
ne, at kvinder blev omtalt og tiltalt med
deres mænds slægtsnavn (s. 117), må
der være tale om en misforståelse; den
ne skik bredte sig flere steder allerede i
slutningen af 1700-årene og begyndel
sen af 1800-årene, men var endnu i slut
ningen af 1800-årene i visse fjernere eg
ne og lavere lag ikke slået igennem.
Bogen afsluttes med en længere, sy-
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stematisk opdelt litteraturvejledning
og en række ordforklaringer. Et sagre
gister øger bogens værdi som håndbog;
som sådan er den måske ikke helt så
klar i opbygningen som de tidligere,
hvilket er prisen for dens mere fængs
lende form; når kapitlet I familiens eg
ne gemmer ikke er kommet med i ind
holdsfortegnelsen på s. 2, er det dog
en fejl. Med et tekstomfang, der ikke
er meget mere end det halve af det,
man har i Fabritius og Hatts gamle
håndbog, er der naturligvis meget, der
ikke har kunnet tages med. Mere
komplicerede problemer må man fort
sat søge løst ved hjælp af denne, som
Hans Worsøe i øvrigt også selv henvi
ser til. Men der er ikke tvivl om, at
Hans Worsøes nye bog, også med de
mange illustrationer med uddybende
tekster, vil kunne fange mange nye ind
i slægtsforskernes kreds og dermed bi
drage til en udbredelse af interessen
for historien og ikke mindst lokalhisto
rien.
Ole Degn

Danske Domme 1375-1662. De private
domssamlinger. Ved Erik ReitzelNielsen under medvirken af Ole
Fenger. VIII: Registre samt supple
ment 1298-1651 (nr. 912-1202).
(Det danske Sprog- og Litteraturselskab/C. A.
Reitzels
Forlag,
1987). XXII + 811 s., 390,40 kr.
Af hensyn til udnyttelsen af en så fyl
dig og vanskeligt tilgængelig kildeudgi
velse som Danske Domme er det fun
damentalt, at indgangsapparatet er i
orden. Det skulle bind VIII sørge for.
For en »almindelig« historiker, der sø
ger kildemateriale til dagligdagen eller
mentalitetshistorien, vil Ole Fengers
ikke-juridiske sagregister være en stor
hjælp; for andre ønskelige tilgangs
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vinkler findes et juridisk sagregister,
stednavneregister og personregister.
Og som den gennemarbejdede udgi
velse, det drejer sig om, findes der i
bind VIII yderligere håndskriftsbeskri
velse og håndskriftshenvisning, rettel
ser og tilføjelser samt forkortelser.
To ve Elklit

Pastoratsarkiver (Præste- og menig
hedsrådsarkiver). Møn og Bogø.
Arkivregistratur. (Landsarkivet for
Sjælland, Lolland-Falster og Born
holm, 1988). IX + 89 s.

Registraturen ligner i sin opbygning en
række af de arkivregistraturer, der tid
ligere er udsendt fra Landsarkivet for
Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm
(kommunearkiver, skolearkiver).
Arkivalierne er registreret i 17 ho
vedgrupper (se s. 5), hvilket gør det let
og overskueligt at se, om der er noget
af interesse i de pågældende pastora
ters arkiv. Yderligere hjælp kan hentes
i indledningens afsnit om arkivernes
indhold. I pastoratsarkiverne findes
for eksempel ministerialbøger, fattig
protokoller og skolekommissionsarki
valier, alt materiale af stor interesse
for blandt andet social-, mentalitets-,
lokal- og personalhistorie.
Tove Elklit

Carl Rise Hansen: Ydre Mission. Arkiv fortegnelse. Vejledning i benyttelse
af Rigsarkivets samlinger til danske
ydre missions historie. (Gad, 1988).
263 s. (= bind 1 i serien »Studier i
Kristen Mission og Kulturpolitik)«.

Denne arkivfortegnelse vil være et nød
vendigt og godt hjælpemiddel for alle,
der ønsker at beskæftige sig med Ydre
Missions historie. Begyndere på områ
det vil blive hjulpet af, at det ik-
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ke udelukkende drejer sig om registraturer; men at hvert råd, selskab o.s.v.
også er forsynet med oplysninger om

rådet/selskabet, om personforhold, om
arkivet samt eventuel litteratur.
Tove Elklit

HISTORIEVIDENSKAB

Vagn Wåhlin (red.): Historien i Kultur
historien. Kulturstudier 2. (Aarhus
Universitetsforlag, 1988). 390 s.,
198 kr.

Mens Det Humanistiske Forsk
ningscenter i København har valgt at
markere sig primært ved at udgive et
tidsskrift (Culture & History), udgiver
dets århusianske modstykke Center for
Kulturforskning mere uregelmæssigt en
skriftserie, Kulturstudier, som det fore
liggende bind artikler er indlemmet i.
Den grundlæggende synsvinkel på »kul
turhistorie«, som redaktøren og hoved
bidragyderen Vagn Wåhlin formulerer i
forskellige versioner, er, at det må være
en historie baseret på en »helhedsopfat
telse«, en totalitetshistorie. Verden op
fatter Wåhlin som »en helhed af sub
stans, sociale relationer og menneskeli
ge forestillinger om substanser og socia
le relationer. Mennesket handler ikke
efter, hvordan den materielle verden
faktisk er skruet sammen, men efter
hvordan det tror og forestiller sig, at ver
den er sat sammen ... Kulturhistoriens
område er dette vekselvirkningsfelt
mellem forestillinger, sociale relationer
og samfundsforhold, hvor menneskeli
vet løbende genskabes i en stadig tilbli
velsesproces, der også indebærer æn
dringer« (202 f). Dette er jo et ganske
prætentiøst projekt, der i sin konse
kvens velsagtens vil gøre kulturhistorie
til en altomfattende disciplin. Og i øv
rigt synes denne formulering en smule i
modstrid med en tidligere, muligvis
knap så universalistisk. Wåhlin synes
nemlig i sin indledning at skelne mellem

kulturhistorie og samfundshistorie (so
cialhistorie?): »Samfundet er den givne
konkrete meningsgivende og totale
konstellation af mennesker på det givne
fysiske sted (modsat et opløb eller en
åndelig bevægelse), mens kulturen dre
jer sig om den måde, hvorpå menneske
ne er sammen, tænker, virker, lever og
dør. / Kulturhistorien er da kulturen set
i forandringsperspektivet langs tidsak
sen, og som samfundshistorien er den
forstået ud fra et holistisk syn eller, om
man vil, et helhedssyn, hvor kultur og
samfund vel er overlappende, men ikke
identiske helheder og helhedsbegreber
herom. Hvis man ikke tager det for ab
solut, men som en karakteriserende til
nærmelse, så kan det anføres, at sam
fundet i højere grad end kulturen me
ningsfuldt kan beskrives udefra, mens
omvendt kulturen i højere grad kræver
indlevelse og bevidst medspil på kultu
rens præmisser, for at meningsfuld ind
sigt og kommunikation derom kan op
nås« (13). Der synes således at være et
stærkt element af hermeneutisk indle
velse i denne kulturhistorie, modsat so
cialhistorien (jf. også Wåhlins kritiske
kommentarer til denne s. 11). Det er et
forhold Wåhlin i øvrigt tillægger stor
vægt ved studiet af folkelig religiøsitet,
idet han mener, at den videnskabelige
rationalitet ikke kan indfange det cen
trale i kunstneriske og religiøse sprog,
oplevelsesmåder og tilværelsesformer,
hvorfor »erkendelsesformer fra kuns
tneriske og religiøse i livsformer sam
men med direkte indlevelse må med i
forskningsprocessen og formidlingen
for at at muliggøre øget indsigt« (20).
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Det sidste synspunkt har jo - i hvert
fald siden faget fik påvirkninger fra po
sitivismen - været et ofte omdiskuteret
synspunkt. Men ellers kan den slags
proklamationer om en faglig deldisci
plin (eller hele faget for den sags skyld)
være meget gode at have som utopier,
synes jeg, men der er unægtelig en risi
ko for, at ubefæstede sjæle brækker
halsen på de ambitiøse krav. For hvor
dan kan man »have en helhedsopfattelse
af det fortidige samfund, af dets struk
turer og ændringstendenser for med ri
melighed at kunne« drive kulturhisto
risk forskning (68 f) uden først møj
sommeligt ved empirisk og teoretisk ar
bejde at have etableret denne helheds
opfattelse? Utopier og krav som Wåhlins forekommer mig at risikere at for
beholde »kulturhistorie« enten for det
- romantiske - geni, der har fået
åbenbaringen, eller for en historisk
»Altmeister«, der efter et langt livs
forskning omsider har etableret den ef
tertragtede helhedsopfattelse. Det er
nok at sætte sagen på spidsen, men flot
te proklamationer har det ind imellem
med at kollidere med praksis. Således
også her. Der er i hvert fald en række
interessante artikler om kulturhistori
ske emner i bogen, hvis perspektiver
postuleres at være langt større, end der
er dækning for i teksten.
Bogen falder i tre hovedafsnit. Først
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tre artikler om kulturhistoriens histo
riografi. Derefter følger en række artik
ler med overskriften »Kulturhistorie,
levevilkår og livsformer«, og endelig en
sektion om kulturhistorie, mentalitet
og bevidsthed. Redaktøren lægger vægt
på, at kulturhistorien er ægte tværvi
denskabelig, og bidragyderne kommer
da også rundt om problemstillinger, der
traditionelt kan betragtes som kunsthi
storiske, etnologiske, litteraturhistori
ske og religionshistoriske. Enkelte bi
drag har været trykt før, nogle stykker
er væsentligt omarbejdede versioner af
tidligere artikler, flere af de nye træk
ker på erfaringer med større kulturhi
storiske projekter som f.eks. Dansk
Litteraturhistorie og kvindehistorien
Kvindfolk for blot at tage de kendteste.
Man får alt i alt en god introduktion til
en bestemt opfattelse af, hvad kulturhi
storie kan eller bør være (selv om jeg
ikke føler mig helt overbevist om, at
den overordnede tilgang deles af alle
bidragyderne - eller blot at den har væ
ret deres udgangspunkt, da de skrev
deres artikler). Udgivelsen skæmmes
noget af en kritisabel tilrettelæggelse
med irriterende meget småsjusk som
for eksempel trykfejl, manglende side
tal og ikke altid bibliografisk præcise
henvisninger.
Jens Chr. Manniche

SLESVIG OG HOLSTEN

Franz Wingender: Modstand i Sydsles
vig -før og efter 1945. (Studieafde
lingen, Dansk Centralbibliotek for
Sydslesvig, 1988). 207 s., 150 kr.

I sommeren 1947 kom det til et kritisk
punkt for den danskorienterede bevæ
gelse i Sydslesvig. Englænderne mod
satte sig stadig dansk national agita-

tion. I Danmark stod det mere og mere
klart, at det næppe ville lykkes for
Knud Kristensen at ændre det nej til
grænseflytning, som regeringen havde
måtte afgive i oktober 1946. Og fra Kiel
kunne en ny socialdemokratisk landsre
gering med flertal i en direkte valgt
landdag lancere en effektiv koordineret
modaktion. Det så derfor ud til, at
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mange sydslesvigeres ønske om en
grænseflytning fortonede sig i det helt
uvisse.
I denne situation så yngre oppositio
nelle sydslesvigere ingen anden udvej
end at føre en mere effektiv illegal
kamp. Som den danske modstandsbe
vægelse havde kæmpet mod det tyske
besættelsesstyre for friheden, ville også
de gøre det mod den britiske censur.
Og det skulle være for en frihed, der
kun kunnne nås ved tilslutning til Dan
mark. Det danske mindretal havde si
den sommeren 1945 forgæves ansøgt
besættelsesmagten om tilladelse til at
udgive aviser på tysk. Nu tog de denne
sag i egen hånd. Fra flyveblade uddelt
i anledning af en dansk skolestrejke i
Flensborg udviklede de i juli 1947 de
første illegale blade, Frit Sydslesvig og
die Freiheit. Og et par måneder senere
kom Südschleswigsche Landeszeitung
til, støttet af en mindre kreds inden for
Sydslesvigsk Udvalg i Danmark. Den
blev fremstillet nord for grænsen og i
modsætning til de første blade uddelt
over det meste af landsdelen. Tælles
alle blades oplag sammen, runddeltes
der i alt 145.000 eksemplarer. De fle
ste numre udsendtes i anden halvdel af
1947 og de første måneder af 1948. Set
i et længere perspektiv blev det kun en
perifer episode i det sydslesvigske rø
res historie. Men den giver dog sit eget
perspektiv til den første skuffede ind
sigt i, at håbet om indlemmelse i Dan
mark var ved at briste.
Franz Wingender har i denne bog
samlet og udgivet alle de numre af dis
se illegale blade, han har kunnet finde
frem til. De fleste er bragt i fotografisk
gengivelse, enkelte dog øjensynlig i en
nyere afskrift. Desværre er udgiveren
bukket under for en trang til at datere
de første illegale blade tidligere end
forsvarligt, nemlig til årsskiftet 194647. Det har kun været muligt på grund
af tilfældige fejl eller manglende dato
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angivelse. Af indholdet fremgår det ty
deligt, at det første egentlige blad tid
ligst kan være udkommet i juli 1947.
Med dette forbehold er det imidlertid
en nyttig samling, da numrene ellers
kun findes i spredte arkiver.
I en livlig, episodisk stil har Wingen
der fortalt om, hvem der stod bag de
enkelte udgivelser, og hvordan pro
duktion og distribution blev håndteret
under illegalitetens vilkår. Det har sin
særlige værdi, fordi han her har udnyt
tet sine egne oplevelser og andres be
retninger om forhold, der efter sagens
natur er dårligt belyst i andre kilder.
På samme levende måde har han også
berettet om, hvordan en lille illegal
kreds af tidligere Duborgelever fra
1944 foretog små sporadiske bombe
sprængninger og bragte dansksindede
tyske soldater over grænsen, hvor kontaktmænd i modstandsbevægelsen var
parate til at bringe dem i sikkerhed.
Selv om der ikke er iøjnefaldende
sammenhæng og kontinuitet mellem
disse to episoder, som det vel er lovlig
stærkt at sammenfatte under navnet
modstand, har han også for de sidste
krigsår føjet interessante facetter til i
denne mindebog.
Johan Peter Noack

Henrik Fangel: H. P. Hanssen - liv og
virke. Sønderjyske billeder 1. (Hi
storisk Samfund for Sønderjylland,
1988). 48 s., 65 kr. (50 kr. for med
lemmer).
Denne lille bog er første bind i en ny se
rie, der skal gøre billedmaterialet fra
Institut for Sønderjysk Lokalhistorie
kendt og brugbart i en større sammen
hæng. Med den voksende interesse for
billeder som meddelelsesmiddel fore
kommer det at være en god ide. Bille
derne skal udgives i tilknytning til et
bestemt emne og ledsages af en kort
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tekst, der forklarer den sammenhæng,
de indgår i.
Som prototype på den nye serie, er
bogen om H. P. Hanssen vellykket.
Teksten giver den nødvendige bag
grund og billedudvalget er godt og va
rieret.
Jørgen Fink

Steen Wulff Andersen, H. V. Greger
sen, Carsten P. Rasmussen og Hans
Schultz Hansen: Løjt sogns historie
(Skrifter, Udgivne af Historisk
Samfund for Sønderjylland, 1988).
378 s., ill. 110 kr. medl. 165 kr.
ikke-medlemmer.
Bogen er afslutningen på et 30 år gam
melt projekt om Aabenraas historie.
Ved kommunesammenlægningen i
1970 blev Løjt kommune og Ensted
kommune lagt sammen med Aabenraa,
og derfor skulle disse sogne også have
deres historie. Måske er det baggrun
den for, at bogen om Løjt sogn er byg
get over en læst, som lokalhistorisk lit
teratur anvendte for en menneskealder
siden.
Bogen begynder med et afsnit om
oldtiden, som kun kan have snæver fag
arkæologisk interesse. Forfatteren til
dette afsnit fremhæver selv indled
ningsvis, at »vor viden om Løj tland og
dets beboere i de allerældste tider er
yderst begrænset«. Og efter at have
læst afsnittet er man lige vidt.
Anderledes spændende og vedkom
mende er afsnittet om Løjt sogn i mid
delalderen. Her bliver de enkeltståen
de oplysninger sammenfattet til et hel
hedsindtryk af samfundet i middelalde
ren. Det følgende afsnit om sognet i 15og 1600-tallet fremstår med sin skarpe
opdeling i de traditionelle områder kir
ke, landsby og bonde, kroer og krige
lidt mere uformidlet, og et afsnit om
»Løjtningerne i lyst og nød« virker på-
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klistet, alle dets fine og morsomme
iagttagelser ufortalt.
Afsnittet byder dog på et fortrinligt
kapitel, hvor overgangen fra naturalø
konomi til pengeøkonomi behandles.
Her får læseren en god fornemmelse af
hvordan overgangen fandt sted i Søn
derjylland, oven i købet krydret med
en historie fra 1597, hvor en bonde
kommer i klemme mellem den nye pen
geøkonomi, den gamle naturaløkonomi
og ikke mindst hertugen på Gottorp.
Bogens hovedvægt ligger på de to
sidste afsnit, som omhandler perioder
ne fra 1660-1864 og 1864-1970. Den
første periode betragtes som Løjt sogns
storhedstid, og det havde sin væsentlig
ste årsag i den tidlige udskiftning i sog
net. Den fandt sted allerede ved midten
af 1600-tallet, og derved fik Løjt et pro
duktionsøkonomisk forspring, fremfor
både det øvrige Sønderjylland og re
sten af Danmark. Udskiftningen var
blot ikke så god, som den der senere
blev gennemført i de to områder, og
det kom til at svie til løjtningerne ved
midten af 1800-tallet, hvor uhensigts
mæssig jordfordeling og lang afstand til
markerne fordyrede produktionen.
Gennem et grundigt og seriøst arbej
de bliver periodens historie afdækket,
ved anvendelse af en mængde kilder,
der belyser både den lokale, regionale
og til en vis grad nationale historie.
Først sætter afsnittets forfatter Carsten
P. Rasmussen tingene på plads ved at
anvende folketællinger til at fastslå be
folkningssammensætningen og livs
grundlaget. Dermed er grunden lagt til
en indgående behandling af alle sam
fundets klasser. Og forfatteren lægger
en klar økonomisk ramme ned over sin
beskrivelse af sognets historie, en ram
me som læseren hele tiden kan gribe til
bage til, og sætte de enkelte afsnit i re
lation til.
En væsentlig undersøgelse for forfat
teren er, hvorvidt samfundet fra 1660-
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1864 var præget af foranderlighed eller
stilstand. Bestandig søger han at sætte
sine mange empiriske undersøgelser i
forhold til dette problem, og derfor kan
han også uden større anstrengelse kon
kludere, at »stilstand på mange områ
der overskyggede forandringerne«.
Men der bliver også plads til beret
ninger om dagliglivet på gårdene, om
fattigfolks vilkår, om løjtningernes kul
turelle liv og levned og om muligheder
ne for social mobilitet i et fastlåst land
brugssamfund. En af de muligheder der
fandtes for den sociale mobilitet var sø
farten, som spillede en væsentlig rolle i
Løjt sogn. Den betød dels en mulighed
for mindre bemidlede for at avancere
på den sociale rangstige, dels en mindre
økonomisk afhængighed af landbruget.
Bogens sidste kapitel, der omhandler
perioden fra 1864-1970 er som det fore
gående yderst solidt og gennemarbej
det, og bygget over det samme mate
rielle udgangspunkt, der gør de to af
snit let at læse i forlængelse af hinan
den. Som følge af de nationale og poli
tiske problemer der fandt sted i den
første halvdel af den behandlede perio
de, har disse aspekter større vægt i det
te afsnit end det foregående.
Også i dette afsnit er forståelsesram

men den økonomiske udvikling i perio
den. Og den har læseren gode mulighe
der for at forstå, da forfatteren Hans
Schultz Hansen ikke går ud fra, at den
nationale og internationale udvikling er
kendt af alle. For eksempel ridses på to
linier optakten til 1. verdenskrig op.
Den ville de fleste forfattere sikkert be
tragte som kendt, da historien om
»skuddene i Sarajevo« hører til dansk
folkeskole-bagage. De to linier sætter
imidlertid tingene på plads, og Hans
Schultz Hansen kan fortsætte på den
lokale udgave af 1. Verdenskrig, så alle
er med.
Bogen er gennemgående udmærket
illustreret, og billedteksterne tilgodeser
nogenlunde de beskrivelser af livsfor
mer og dagligdag, som skulle være med
i et afsluttende kapitel, men som blev
opgivet på et sent tidspunkt. På ét
punkt svigter illustrationerne dog kort. Bogen indeholder ganske vist
mange kort - udskiftningskort og prik
kort over arkæologiske fund. Man skal
dog helt frem til side 224, inden et an
vendeligt kort over Løjt sogn vises, og
vi, der ikke er særlig godt kendt i områ
det, lades i stikken indtil da.
Allan Frandsen

NORDEN
Ulf Näsman og Jørgen Lund (red.):
Folkevandringstiden i Norden. En
krisetid mellem ældre og yngre jern
alder. Rapport fra et bebyggelsesar
kæologisk forskersymposium i Degerhamn, Öland d. 2.-4. oktober
1985. (Aarhus Universitetsforlag,
1988). 288 s., ill. 168 kr.

Jernalderen er i vælten for tiden. Spæn
dende nye fund og tolkninger gør, at vi
historikere ikke længere kan lade som

om Danmarkshistorien startede i vikin
getiden, men må prøve på at følge med
og vel egentlig også at blande os i de
batten. Det er der bla. en mulighed for
med nærværende publikation, der i ho
vedsagen bringer oplæg fra et seminar
på Öland, hvor svenske, norske og dan
ske arkæologer, geografer, stednavne
forskere og vegetationshistorikere di
skuterede bebyggelsesudvikling med
særlig fokus på, hvad der i et af bidra
gene kaldes »Den folkvandringstida
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?krisen«. Spørgsmålet om, hvorvidt1
Skandinavien i Folkevandringstiden
(ca. 400-550) blev mere eller mindre af
folket, således som man før var tilbøje
lig til at tro eller om perioden var mere
præget af kontinuitet evt. omstrukture
ring.
Bogen indeholder udover en indled
ning 12 bidrag, der mere eller mindre
snævert forholder sig til denne proble
matik. 8 af bidragene behandler enkel
te regioner eller lokalområder med
temmelig divergerende opfattelser af
»krisen« og dens evt. årsager, ét rum
mer et forsøg på at opstille ræsonne
menter til forståelse af lokale variatio
ner, mens den svenske århusianer Ulf
Näsman giver en diskuterende forsk
ningsoversigt over den nyere diskussion
af problemet. Derudover kan man fin
de en artikel, der viser, at stednavne
forskerne ikke har noget at bidrage
med til diskussionen, men tværtimod
har hårdt brug for arkæologerne i håb
om at få dateret deres stednavne fra
jernalderen. Noget udenfor temaet fal
der en artikel af Janken Myrdal, der
forsøger at opstille en model for sam
menhængene mellem den agrartekno
logiske udvikling og samfundsudviklin
gen fra ca. 500 f.v.t. til 1500 e.v.t.
Yderst spændende og stimulerende læs
ning for den historiker, som ellers af og
til kan køre lidt træt i de arkæologiske
og pollenanalytiske detaljer i dette
bind. Imidlertid biir det nok svært for
ligesindede at finde frem til, at et cen
tralt bidrag til den førindustrielle tek
nologihistorie skal søges i denne bog.
Ellers er den vigtigste artikel nok Ulf
Näsmans diskussion af bogens centrale
problem med den ovenfor citerede ti
tel. Dennes hovedærinde må nok siges
at være et opgør med opfattelsen af fol
kevandringstiden som en krisetid. Det
te forehavende lettes meget af, at han
forlanger, at bevisbyrden må påhvile
den, som hævder noget andet end kon
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tinuitet, hvad angår befolkningsudvik
lingen. Når vi har tre muligheder: kon
tinuitet, fremgang og tilbagegang, har
jeg imidlertid svært ved at se andet end
at to er forkerte og én er rigtig. Spørgs
målet er blot hvilken. Og her må pol
lenanalytikernes næsten enstemmige
vidnesbyrd om tilbagegang i den men
neskelige udnyttelse af naturen i folke
vandringstid veje særdeles tungt. Dette
kan kobles med de mange vidnesbyrd
om bebyggelser, gravpladser og land
brugsarealer, der blev opgivet - både
de, der er fundet ved udgravning og de
umiddelbart synlige på områder, der al
drig senere har været opdyrket (som fx.
dem på vestjyske hedearealer, som
Gudmund Hatt i sin tid udforskede, og
som ikke nævnes i Jørgen Lunds bidrag
til bogen om »Jernalderens bebyggelse
i Jylland«). Dertil kommer at tiden og
ca. det efterfølgende århundrede stadig
er svagt repræsenteret, hvad angår ar
kæologiske fund. Det sidste kan som
fremhævet flere steder i bindet skyldes
arkæologernes vanskeligheder med at
finde og erkende denne periodes levn,
herunder mangelen på en veletableret
keramikkronologi. I så fald må man
forvente, at billedet ændrer sig. Indtil
videre er der for mig at se to mulighe
der for at fortolke det materiale, vi har:
Enten en tilbagegang eller, som enkelte
forfattere er inde på, en koncentration
af bebyggelsen i større enheder, som da
må have ernæret sig ved en væsentlig
mere effektiv udnyttelse af mindre
jordarealer. Den eneste fuldt udgrave
de landsby i Danmark fra tiden, Vorbasse viser imidlertid, at gårdtallet hal
veres i forhold til tidligere, uden at der
er tale om større gårde - vist nærmest
tværtimod. Og tegn på en væsentlig me
re effektiv udnyttelse af jorden er der
vist ingen af.
Hvis man skal vælge mellem de tre
nævnte muligheder, må vi altså for mig
at se vælge den sidste: tilbagegang. Så

164
kan man diskutere, hvor stor den har
været. Og da er det nu givet, at ældre
tiders til det yderste dramatiske opfat
telser ikke længere lader sig oprethol
de. Men mon ikke der er sket det for
Ulf Näsman og andre bidragydere til
bogen, som så ofte sker, når opfattelser
skal revideres: at man havner i den
modsatte grøft. Hvis der var tilbage
gang var der krise. Det var der vel så
dan set også, hvis den ældre jernalders
bemærkelsesværdige ekspansion aflø
stes af kontinuitet. Det må i givet fald
have været en ubehagelig oplevelse, for
dem, som måtte have oplevet det.
Anders Bøgh

Sverre Bagge: The Political Thought of
The King's Mirror. (Mediaeval
Scandinavia Supplements Vol. 3, Odense University Press, 1987). 253
s., 305 kr.

Denne bog er en bearbejdet oversættel
se af Sverre Bagges disputats fra 1979
om det berømte norske Kongespejl fra
o. 1250. Førsteudgaven var lavet med
nedfotograferet skrivemaskine‘sats’ og
en indbinding, der ikke tålte læsning.
Den signalerede således at være skrevet
udelukkende med det formål at skaffe
sin forfatter doktorgraden og vakte ved
sin fremkomst så liden opsigt, at den ik
ke blev anmeldt i (Norsk) Historisk
Tidsskrift. Begge dele forekommer i
dag højst besynderligt, idet der afgjort
er tale om en bog, som mange andre
kan have glæde af, og det er rimeligt, at
kredsen er blevet udvidet ved, at den er
udkommet på engelsk. Med henblik på
et udenlandsk publikum burde bearbej
delsen imidlertid nok være gået lidt vi
dere, idet fremstillingen i det store og
hele forudsætter, at Kongespejlet er
bekendt, ligesom den holder sig meget
snævert til det i titlen angivne emne.
Og i øvrigt går ud fra, at læseren gerne
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læser gammelnorsk, idet man må gå til
noterne for at få kildecitater oversat.
Den ubevæbnede læser får således kun
delvis indtryk af, hvilket overordentlig
interessant værk Kongespejlet er. En
moralsk og praktisk vejledning for køb
mænd, hirdmænd og konger fra o. 1250
kan der hentes meget andet interessant
ud af end politisk idéhistorie. Det ville
Sverre Bagge nok også have gjort, hvis
han i 70’erne havde haft den samme in
teresse for mentalitetshistorie, som han
har opdyrket i 80’erne.
Politisk idéhistorie er imidlertid også
en form for mentalitetshistorie og in
denfor dette felt læser og fortolker for
fatteren da så meget som muligt ud af
Kongespejlet. Metoden er at stille en
række emner op som f.eks. grundlaget
for kongens magt, kongen som dom
mer, konge og kirke, konge og folk og
så på tværs af Kongespejlets egen stof
organisering samle ind til belysning af
problemstillingerne, hvorefter de fremanalyserede tankegange konfronteres
med europæisk tænkning om de samme
ting, og dernæst med samtidens norske
realiteter. Det viser sig da, at Konge
spejlets politiske ideal er et i forhold til
samtidig europæisk tænkning noget
gammeldags begrundet autoritært, næ
sten teokratisk kongestyre. Dette er ik
ke ganske overraskende, idet det nor
ske kongedømme i løbet af 1200-tallet
udviklede en vist i europæisk sammen
hæng ganske enestående (formel)
magtfylde, og Kongespejlets formål var
at bidrage til denne udvikling. Lidt me
re overraskende er det, at den kongeli
ge aktivitet, Kongespejlet lægger den
absolutte hovedvægt på, er funktionen
som dommer. Ifl. traditionel opfattelse
havde kongedømmet i Norge ganske
vist på dette tidspunkt erobret tingenes
dommerfunktion, men den blev udøvet
af kongeligt udnævnte dommere, mens
kongens egen indsats som dommer i
bedste fald var beskeden. Her argu-
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menterer Sverre Bagge imidlertid over
bevisende for, at det fremherskende
indtryk skyldes det bevarede doku
mentmateriales (næsten) ensidighed,
og vi får således endnu et eksempel på,
at berettende kildemateriale kan være
mere repræsentativt end det i skandina
visk historikertradition så sakrosante
dokumentmateriale. I øvrigt inspirerer
dette resultat til den tanke, at dommer
virksomhed nok også har været vore
hjemlige middelalderkongers vigtigste
daglige aktivitet. Allerede Saxo siger
apropos Harald Hen, at det stundom
sømmer sig bedre for en konge »at sid
de i dommersædet end at knæle for al
teret«, mens Erik Menved (død 1319)
eller de, der formulerede hans grav
skrift, fandt det vigtigere at ihukomme
ham som »en retfærdig dommer for fat
tige og rige, hvor de har haft ret« end
for alle de ting, man kan læse om ham
hos historikerne, og i et dokument fra
1377 kan man læse følgende indirekte
beskrivelse af kongens daglige virksom
hed: »indsætte og afsætte embedsmænd
og fogeder, administrere kronens ind
tægter, afslutte alle appelsager« (DRL
1400 s. 333, Fort. & Nut. 31 s. 40ff).
Imidlertid var kongelig domsvirksom
hed længe et betydeligt mere kontro
versielt emne i Danmark, end det var i
Norge.
Når Kongespejlet interesserer sig så
umådelig meget for kongens virksom
hed som dommer, skyldes det imidler
tid også, at der på dette tidspunkt var
en (anden) væsentlig nyskabelse på vej
i det norske retsvæsen. I ældre middel
alder bestod dommervirksomhed blot i
at konstatere, om en given procedure
på tinge havde ført til, at en person
havde at svare en i loven fastsat kom
pensation til én, der hævdede at have
lidt skade - man kan også sige at dommerviksomhed ikke fandtes. I Norge på
Kongespejlets tid var man nået til, at
fredsbrud var brud mod kongen, hvor
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for han eller hans repræsentanter skulle
tage sig af det, og udviklingen gik nu
imod, at de ikke blot skulle konstatere,
om et givet fredsbrud havde fundet sted
og idømme de på forhånd fastsatte
straffe. De skulle i voksende grad un
dersøge sagen for at afgøre, om der var
formildende eller skærpende omstæn
digheder og fastsætte straffen i overens
stemmelse med samtlige sagens om
stændigheder. Dermed blev der tale om
egentlig dommervirksomhed, en virk
somhed, som for sin heldige udførelse
krævede en betydelig intellektuel og
moralsk kapacitet. Derfor anbefaler
Kongespejlets forfatter (bla.) kongen
at meditere over sine domme, inden
han står op om morgenen.
Kongespejlet er altså et værk, der
reflekterer og reflekterer over den
dømmende funktions opståen i Norge
og dermed den norske statsmagts op
komst, al den stund statsmagt jo består
af lovgivende, dømmende og udøvende
magt. Dette skifte fra formel til reel
dommervirksomhed skete naturligvis
også i Danmark, men formodentlig se
nere, og det lader sig næppe eller ikke
følge i kilderne. Så vi må misunde
nordmændene, at de har et værk som
Kongespejlet, der belyser denne helt
centrale udvikling, og en bog som Sver
re Bagges, der retter søgelyset mod
dette og mange andre spændende ting i
denne enestående kilde.
Kongespejlets forfatter lægger meget
vægt på, at kongen ikke må formindske
eller bortgive den kongen af Gud givne
dommermagt. Sverre Bagge diskuterer
da, om denne tanke stammer fra den
rommerretsligt inspirerede tankegang,
at fyrsten ikke må formindske sit embe
des formue, men finder at det næppe
har været tilfældet. Undervejs fastslås
det, at tanken, skønt den optoges i ka
nonisk lov med Liber Extra 1234, ikke
fandt vej til eksplicit verdslig lovgivning
i noget europæisk land. Dette er imid-
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lertid knap nok rigtigt, idet den indgik i
den danske kongeed fra i hvert fald
1376 og formodentlig længe før. Vi kan
da også finde referencer til den i et
autoritativt dokument fra 1377 (jvf.
ovenstående henvisning)
Blandt norske middelalderhistorike
re har man en efterhånden aldersstegen
strid gående om, hvorvidt det stærke
højmiddelalderlige norske kongedøm
me var et udtryk for en aristokratisk
magtsamling for at hævde et relativt
svagt aristokratis interesser overfor
bondesamfundet eller om det snarere
var et udtryk for bondesamfundets dele
gering af for dette nyttige opgaver så
som opretholdelse af ro og orden. Ingen
norsk middelalderhistoriker kan da
skrive om perioden uden at tage stilling
til dette problem. Sverre Bagge beken
der sig til det sidstnævnte såkaldt funk
tionsorienterede standpunkt og mener
da at kunne begrunde det empirisk ud
fra Kongespejlet. For nærværende an
melder at se peger Kongespejlet afgjort
den modsatte vej, idet dets så at sige
kongstanke er, at det er kongens for
nemste opgave at opretholde den af
Gud indstiftede hierarkiske samfunds
ordning i Norge. Imidlertid er dette nok
et godt eksempel på et historisk pro
blem, som ikke lader sig løse ad empi
risk vej, idet enhver løsning yderst er af
hængig af historikerens forudforestillinger. Men i Norge er man klar over, at
man ikke kan skrive middelalderhisto
rie uden at tage stilling til dette problem
i modsætning til, hvad der ofte har været
tilfældet i dette land. I det hele taget har
norsk middelalderforskning ‘altid’ væ
ret mere spændende end dansk ikke
mindst, hvad angår evnen til at rejse
spændende og relevante problemer.
Dette er Sverre Bagge i nutiden et godt
eksempel på, og jeg skal slutte med at
anbefale læseren hans to seneste artikler
i (Norsk) Historisk Tidsskrift.
Anders Bøgh
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Arnved Nedkvitne: »Mens Bønderne
seilte og Jægterne for«. Nordnorsk
og vestnorsk kystøkonomi 15001730. (Universitetsforlaget, Oslo,
1988), 753 s.
Dr. philos Amved Nedkvitne, der er
fra universitetet i Bergen, har med sit
særdeles omfangsrige værk om Norges
kystøkonomi fra 1500-1730 kortlagt en
periode i Norges historie, der ofte er
forbigået i oversigtsværkerne. Norges
udbredte kystøkonomi, hvor fiskerbøn
derne både drev jordbrug og fiskeri har
præget vest- og nordnorske kyster gen
nem århundreder. Ikke mindst fordi
der næppe findes noget andet land i
verden med så rige muligheder for et
rationelt og lønsomt kystfiskeri. Med få
midler har de norske bønder været
istand til at tage store fangster hjem og
endog eksport til det europæiske mar
ked lå indenfor mulighederne, som
Nedkvitne pointerer.
Arnved Nedkvitne påpeger klart de
lokale forudsætninger for fiskerbønder
nes aktiviteter og efter en præcisering
af fiskeriet på det nordeuropæiske mar
ked, analyserer forfatteren således fiskerbøndemes udvikling i tre hoveddi
strikter. Det drejer sig om kystøkono
mien i Finmarken, i Nordland og
Troms samt på Vestlandet og ved Trøndelagskysten. Der var tale om en meget
differentieret erhvervsstruktur. F.eks.
havde fiskerbønderne ved Nordkap
ganske få husdyr, men til gengæld rige
fiskeforekomster, mens der på øerne i
Ryfylke var en vældig kornavl og så lidt
fiskeri, at det reelt kunne undværes.
Set fra en dansk synsvinkel er det na
turligvis fristende at drage sammenlig
ninger mellem norsk og dansk kystøko
nomi. Bogens bibliografi, noteapparat,
navne- og især emneregister er en god
hjælp hertil. Men det lokalhistoriske
præg sammenholdt med bl.a. et godt
kortbilag, må således give »Mens Bøn-
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deme seilte og Jægterne for« en natur
lig plads hos norske lokalhistorikere og
hos danske historikere med speciale i
nordeuropæisk fiskeri- og søfartshi
storie.
Michael Flintholm

Eva Österberg & Dag Lindström: Cri
me and Social Control in Medieval
and Early Modern Swedish towns.
(Almqvist & Wiksell International,
1988). 169 s., 135 SEK.
Det, man kunne kalde den historiske
adfærdsforskning, har påkaldt sig me
gen interesse i de senere år. Norbert
Elias’ ideer om civiliserings-/disciplineringsprocessen, Philippe Aries’ om dø
den og barndommen og folk som E.
Shorters om ægteskab og familieliv
med mange flere, som i hovedsagen
har søgt at påvise, at menneskenes
indbyrdes samliv var hårdere og mere
kontant evt. naturligere før i tiden.
Dette har været/er et led i den mentali
tetshistoriske bølge, og meget naturligt
har man i samme ærinde opdyrket en
historisk kriminalitetsforskning udfra
den tanke, at evt. ændringer i krimina
litetsmønstre over tid må afspejle dels
ændringer i folks forholden sig til hin
anden og dels ændringer i de sociale
norm-/kontrolsystemer. De to nævnte
aspekter kan være sammenfaldende,
men behøver ikke være det, al den
stund der (slet) ikke behøver at være
konsensus om normerne i et samfund.
Men også udbredte brud på af alle an
erkendte normer kan sige noget om
folks forholden sig til hinanden, om
hvilke typer af handlinger, det er nær
liggende at gribe til, så nærliggende at
mange kommer til at gå over grænsen
for det socialt accepterede. Allerede
disse ting kan være svære at skille ad i
fortidens kildemateriale. Men der er
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naturligvis mange andre store vanske
ligheder forbundet med denne type
forskning. Hvor repræsentativt er et
domsmateriale for det samlede antal
forbrydelser, der har fundet sted i en
given periode?
Disse og mange flere problemer di
skuteres indgående i den foreliggende
bog, som også rummer en oversigt
over den internationale forskning på
feltet i den fornuftige mening, at sætte
de vundne resultater ind i en kompara
tiv sammenhæng. Det er lige før forsk
ningsoversigter og diskussioner af teo
retiske og kildekritiske problemer fyl
der mere i bogen end de empiriske un
dersøgelser, titlen lover. Men det er jo
ingen skade til, tværtimod det er inter
essant og tankevækkende læsning.
Titlens løfter søges indfriet v.hj.a.
noget af det sparsomme kildemateria
le, der er bevaret fra perioden. Doms
materiale fra Arboga fra 1451-1569,
fra Stockholm 1475-1625 og fra Vad
stena 1580-1610. Det er således småt
med dækning af middelalderen og et
beskedent antal byer, der er repræsen
teret. Alligevel nås der resultater un
dervejs, selvom mange interessante
spørgsmål ikke lader sig besvare. Det
ser ud til, at den efterreformatoriske
stramning af moralen giver sig udtryk i
et større antal domfældelser for sexuelle forbrydelser henimod år 1600, lige
som det 16. århundredes stærkere
svenske statsmagt sætter sig igennem i
form af tættere kontrol med det øko
nomiske liv og overholdelsen af myn
dighedsbud i Stockholm. Udfra de
ovenfor nævnte interesser er det mest
interessante imidlertid, at fysisk vold
var langt den mest almindelige lovo
vertrædelse, de undersøgte domstole
tog sig af. Dette bekræfter for så vidt
den almindelige opfattelse af, at folk
før i tiden havde mindre selvkontrol
eller færre hæmninger end senere. Uo
verensstemmelser kunne let udvikle sig

168
til anvendelse af slående argumenter.
Imidlertid var normsystemet også ind
rettet på sådanne forhold. Stærke
æresbegreber bød den krænkede part
at søge oprejsning ved at bringe selv
beskedne legemsfomærmelser for ret
ten. Det var da også ret sjældent, at
der blev begået drab ifl. det undersøg
te materiale. I en europæisk kompara
tiv sammenhæng er det bemærkelses
værdigt, hvor lille en andel tyverier ud
gjorde af de pådømte lovovertrædel
ser. Dette forklares rimeligt nok med,
at de svenske byer var små og præget
af det relativt frie svenske bondesam
funds normer.
Der er imidlertid et enkelt interes
sant spørgsmål, forfatterne går let hen
over. Hvor almindeligt var (retsforfulg
te) lovovertrædelser? Når der i Arboga
i tiåret 1473-82 blev pådømt 210 sager
(og anlagt 281), så forekommer det at
være ganske store tal i en by med 5001000 indbyggere o. 1570. En del af lov
overtræderne var udenbys besøgende,
og det er næppe så let at udskille dem.
Men materialet tillader åbenbart visse
overvejelser omkring oprindelse og so
cial placering, så det havde nok været
muligt at gøre sig visse sjusvise overve
jelser omkring dette spørgsmål.
Med vanlig svensk sans for det effek
tive og moderne er der sat to forskellige
forsknignsprojekter igang om krimina
litetsudviklingen i Sverige fra middelal
deren til idag. Det kan man kun misun
de vore naboer. Men er det et resultat
af konkurrencens velsignelser, at denne
bog er blevet publiceret, inden man har
været i stand til at følge udviklingen he
le vejen?
Anders Bøgh

Ulla-Britt Lithell: Kvinnoarbete och
barntilsyn i 1700- och 1800-talets
Österbotten. (Acta Universitas Upsaliensis, 1988). 124 s., 122 Skr.
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Bogens målsætning er ud fra et konkret
materiale at studere sammenhængen
mellem kvinders arbejde, amnings
mønstre, spædbarnsdødeligheden og
fertiliteten i en given befolkning. Un
dersøgelsen er geografisk afgrænset til
Vasa län i Österbotten i Finland, og
den tidsperiode, der behandles, er pe
rioden 1750-1850. Österbotten er valgt,
fordi området tidligt var genstand for
myndighedernes opmærksomhed p.g.a.
en høj spædbarnsdødelighed og kvin
dernes manglende tilbøjelighed til at
amme deres børn. Ulla-Britt Lithell har
iøvrigt tidligere studeret andre geogra
fiske områder i Sverige og Finland ud
fra beslægtede problemstillinger.
Hypotesen er, at den arbejdssitua
tion, som den enkelte kvinde befinder
sig i, bestemmer hendes muligheder for
at begynde og fortsætte amningen. Hvis
arbejdet er altfor tidkrævende eller
tungt, eller hvis det adskiller mor og
barn i en større del af dagen, bliver re
sultatet, at muligheden for at amme be
grænses. De videre konsekvenser vil
være dels en øget spædbarnsdødelig
hed, dels en øget frugtbarhed (idet am
ningens præventive effekt er fravæ
rende).
Undersøgelsens empiriske del be
kræfter til fulde de opstillede hypote
ser. Vi får et billede af en meget fattig
befolkning, hvor spædbarnsdødelighe
den var meget høj (i visse perioder dø
de 3 eller 4 ud af 10 nyfødte), men hvor
fertiliteten også var høj. Den væsentlig
ste forklaring søges i kvindearbejdets
karakter, der forhindrede mange kvin
der i at amme og i at varetage deres
omsorgsfunktioner i bredere forstand.
Kvinderne havde hovedansvaret for
landbrugsarbejdet og herunder for
pløjningen og andet tungt markarbej
de, mens mændene varetog andre typer
arbejdsfunktioner, karakteriseret af at
de kunne indbringe penge, f.eks. fiske
ri og tjæreproduktion.
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Undersøgelsen peger dels på kvinder
nes helt centrale rolle i samfundsøkono
mien i et fattigt land, dels bliver det
klart, at kvindernes meget belastede si
tuation havde katastrofale følger for he
le samfundet. Kvinderne måtte nødven
digvis prioritere de arbejdsopgaver, der
var nødvendige for alles overlevelse,
men omkostningerne kunne aflæses i
børnedødeligheden og f.eks. i voldshyp
pigheden og en generel åndelig forar
melse. En problemstilling der har paral
leller i mange u-lande i dag.
Metodisk illustrerer undersøgelsen,
hvor meget der er at hente i folketæl
lingsmateriale, kirkebøger og lignende
typer materiale. Det gælder også for
kvindehistorien, der herhjemme mest
har orienteret sig mod andre typer ma
teriale og andre typer undersøgelser.
Ved at gå helt ned på sogneniveau,
kommer forfatteren tæt på at kunne
identificere individuelle kvinder og føl
ge dem over tid. Omkostningerne ved
denne fremgangsmåde er et meget em
piritungt og også fremstillingsmæssigt
»tungt« produkt.
Hanne Rimmen Nielsen

Lars Magnusson: Den bråkiga kultu
ren. Förläggare och smideshantverkare i Eskilstuna 1800-1850. (För
fattarförlaget, Vänersborg 1988)
412 s.

I Sverige er der i de seneste år udgivet
adskillige vægtige bidrag til håndvær
kets historie. Navnlig forskere som et
nologen Birgitta skarin Frykmann og
historikerne Lars Edgren og Lars Mag
nusson har i artikler og bøger markeret
sig med inspirerende synsvinkler og an
derledes resultater.
Den foreliggende bog er forfatterens
første, større sammenfatning af sin hid
tidige forskning i Eskilstunahåndværkets historie i første halvdel af 1800-
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årene. Som sådan er bogen en dybtgå
ende totalanalyse af Eskilstunahåndværket i alle dets facetter. Men den er
også - og især - et forsøg på at få greb
om den såkaldte »bråkiga« kultur, som
har givet bogen titel. En i myndighe
dernes og det reformivrige borgerskabs
øjne synftig og uciviliseret kultur, der
først og fremmest var kendetegnet af
småkriminalitet, slagsmål, absurde om
gangsformer, drikkeri, frimandage mv.
Det var det syn på den gamle håndvær
kerkultur, der løb af med sejren i forri
ge århundredes ideologiske kamp, og
det er forfatterens erklærede hensigt
med denne bog at skabe et »alternativt
gravminde« over det gamle Eskilstunahåndværk, et mere retfærdigt billede,
der viser den »bråkiga« kultur som en
integreret del af håndværkernes sociale
virkelighed og kulturelle traditioner.
For at nå dette mål har Lars Magnus
son gennemgået et omfattende og bredt
kildemateriale, hvoraf især benyttes
retsarkiver samt private personarkiver
og erhvervsarkiver.
Teoretisk og metodisk er han stærkt
inspireret af de seneste års nybrud in
den for de kulturhistoriske fag, hvilket i
den foreliggende bog giver en frugtbar
kombination af historisk soliditet og
teoretisk friskhed.
Det endelige resultat er en stor, til
tider lidt omstændelig bog om det gam
le Eskilstunahåndværk og om den gam
le håndværkerkultur i det hele taget.
Her vil være megen inspiration at hente
for den, der - også i Danmark - interes
serer sig for håndværkets historie. De
fleste vil dog nok synes, at der mangler
en afsluttende sammenfatning af bo
gens resultater. Uden virker den noget
ufærdig.
Thomas Bloch Ravn

Knut Ohlsson: Grosshandlare, bönder,
folk. Trönös skogsnäringar från
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småoch med det industrielle genom
brottet. (Almqvist & Wiksell Inter
national, 1988). 176 s.

Det er en disputats om et væsentligt og
spændende emne, der her er fremlagt.
Undersøgelsen er grebet lokalhistorisk
an, idet analyserne er samlet om loka
liteten Trönö i Hälsingland. De ydre
rammer er nok så typiske. Skoven fik
stigende betydning, da det blev muligt
at bringe tømmeret til udskibning, og
efterspørgslen fra markedet gjorde det
lønsomt at hente tømmer så langt mod
nord. I årene fra ca. 1825-1880 blev
eksporten suppleret med udskåret
tømmer fra lokale savværker, der blev
anlagt langs elvene. Det gav ny be
skæftigelse lokalt. Initiativtagerne var
lokale folk: ofte storkøbmænd fra
Norrlands kystbyer samt evt. egnens
større kapitalejere og evt. storbønder
og handlende. Fra 1850-1890 voksede
konkurrencen om tømmeret, for i de
år trængte dampmaskinen frem. Det
medførte ofte, at der også var andre
kapitalinteresser bag de nye sav
værker.
Fra 1890erne konstaterer forfatteren
at ikke blot ejertypen på savværkerne
ændrer karakter. Indehaveren eller in
dehaverne forsvinder som driftsherrer
på bekostning af ansatte direktører el
ler produktionsledere, der nyder tillid
hos de kreditgivende banker, der ikke
mindst af hensyn til de ofte meget bety
delige lån, de havde i savværkerne,
måtte kræve den størst tænkelige pro
fessionalisme bag driften.
Bag denne omlægning ligger natur
ligvis også omlægninger i ejendomsret
ten til skoven, men også nye spændin
ger som følge af arbejdskraftens sam
mensætning. I ældre tid var bønderne
ofte både jordbrugere og savværksar
bejdere, mens de nu måske alene var
arbejdere. Derfor blev tragedien også
det større, da savværkerne et efter et
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blev nedlagt i begyndelsen af 1930erne,
og et tidligere levende og velhavende
kystsogn blev forvandlet til et arbejds
løshedsområde.
Det er et betydeligt kildemateriale,
der ligger til grund for undersøgelsen. I
centrum står naturligvis et bevaret sav
værksarkiv, men det suppleres i høj
grad med materiale fra den offentlige
administration samt et betydeligt antal
interviews. Det er som sagt spændende
og fascinerende læsning om et væsent
ligt emne.
Henrik Fode

Tuomo Polvinen: Riket och gränsmär
ken. N. I. Bobrikov, Finlands gene
ralguvernør 1898-1904. (Söderström
á C:O Forlags AB. Borgå, 1988).
344 s.

I august 1897 skrev tsar Nikolaj II til sin
i Danmark ferierende mor, enkekejse
rinde Marija Fjódorovna (Dagmar),
om sine besværligheder med at finde
egnede generalguvernører til tre ledige
poster: »... heller ikke i Finland er der i
over et år udnævnt nogen ... Alt dette
er ikke særlig behageligt, søde mor,
men jeg er forvisset om, at Gud vil
hjælpe mig med at finde frem til de
nødvendige, hæderlige og nyttige per
soner«.
For Finlands vedkommende lod Gud
tsarens blik falde på stabschefen i
St.Peterburgs militærdistrikt general
Nikoláj Ivånovich Bobrikov, der i som
meren blev udnævnt til sin nye stilling i
Helsingfors.
Siden Finlands forening med Rus
land i 1809 havde storhertugdømmet af
de skiftende tsarer fået bekræftet sin
særstilling inden for det russike rige.
Regenterne havde lovet at respektere
den finske forfatning af 1772 fra sven
sketiden med en landdag (stænderfor
samling), hvoraf udgik en regerings-
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myndighed, senatet, egne love, skatte
bevillingsret,
selvstændigt militær,
told- og pengevæsen, og landets ind
byggere var privilegeret med deres
egen lutheranske kirke, undervisnings
væsen samt statsborgerskab.
Denne finske separatisme var for de
herskende panslavistiske, storrussiske
regeringskredse en utålelig situation
henimod slutningen at 1800-tallet.
»Det er parodisk, at selvherskeren
over et rige med 130 millioner indbyg
gere skulle være bundet af nogle sven
ske love fra 1700-tallet i et land med
2/z million undersåtter« (s.242 ff.).
Den nyudnævnte generalguvernør vi
ste sig at være et ideelt redskab for de
russiske magthaveres centraliserings- og
russificeringspolitik. Et kejserligt mani
fest af 15. februar 1899 berøvede i reali
teten landdagen indflydelse på sager,
som i St.Petersburg erklæredes for at
være rigsanliggender og dermed forbe
holdt regeringsbureaukratiet i hoved
staden samt generalguvernørkancelliet i
Helsingfors. Enhver sag af nogen betyd
ning kunne derefter anses for at være et
rigsanliggende.
Med tsarens samtykke kunne Bobri
kov derefter fremlægge et handlings
program på 10 punkter: (s. 75 ff.).
1 Den finske hær skal opløses, og
finnerne for fremtiden gøre mili
tærtjeneste i russiske enheder over
alt i riget. Uddannelse af mand
skab og officerer skal foregå efter
russiske normer.
2. Det finske ministerstatssekretariat
i St. Petersburg bør nedlægges el
ler i hvert fald dets betydning væ
sentligt begrænses.
3. De lokale love bør kodificeres
med henblik på en harmonisering
mellem storhertugdømmet og kej
serriget.
4. Russisk skal indføres i senatet, på
læreanstalterne og i forvaltningen.
5. Russiske statsborgere kan uden
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begrænsning ansættes i embeder i
Finland.
6. Universitetet underkastes kontrol,
og lærebøger - specielt i historie
og geografi - skal revideres.
7. Det separate told- og møntvæsen
ophæves.
8. En officiel russisksproget avis op
rettes, og russiske statsborgere
kan få bevilling til publikation af
aviser på russisk eller de lokale
sprog.
9. Landdagens højtidelige åbning
skal forenkles.
10. Instruktionen for generalguvernø
ren fra 1812 skal fornyes.
Dette programs gradvise gennemfø
relse er hovedtemaet i Polvinens værk,
der imponerer såvel ved sin lærde
grundighed som den letlæselige frem
stilling. Men eksempelvis er punkt 2
ikke just let tilgængeligt for en læser,
der ikke er fortrolig med de indviklede
og delvis uklare statsretslige forhold
mellem storhertugdømmet og kejserri
get ud over det enkle faktum, at sam
me person beklædte dobbeltstillingen
som tsar og storhertug samt, at de to
lande havde fælles udenrigspolitik.
Det skal bemærkes, at den danske
professor i retsvidenskab Knud Berlin
udførligt har behandlet problemet i en
artikel i »Dansk Tidsskrift«, Køben
havn 1900, s. 449 - 470. Ministerstats
sekretariatet i St.Petersburg var i hele
1800-tallet en for det finske autonomi
såre vigtig institution. Stillingen be
klædtes sædvanligvis af en finsk em
bedsmand, der havde direkte referat
til tsaren i finske anliggender og der
med var en modvægt mod dennes rus
siske rådgivere, som ofte havde ringe
forståelse eller slet ingen interesse for
slige sager. Tsaren var i fællesanliggen
der konstitutuionel regent, der udsted
te befalinger med den finske ministers
kontrasignatur. I realiteten var mange
sagers afgørelse delegeret til senatet,
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der promulgerede beslutningerne i tsa
rens navn.
Netop med hensyn til det skæbne
svangre februarmanifest var senatorer
ne uenige, om man først skulle prote
stere over for regenten og pege på ulov
lighederne, eller først promulgere for
derefter at protestere. Ved afstemnin
gen stod stemmerne 10 mod 10; for
manden, som ved stemmelighed havde
den afgørende stemme, stemte for
umiddelbar promulgering, hvilket åb
nede for ulovlighederne under befolk
ningens voldsomme harme og protest.
Stik imod sædvane udnævnte Nikolaj
II en russer til ministerstatssekretær,
samtidig med at Bobrikov gik i gang
med russificeringen af det finske sam
fund. Posten blev besat med Vjacheslåv Plehve, en af de mest reaktionære
politikere i regeringskredsen, og tillige
senere en frygtet og forhadt indenrigs
minister. Dermed fjernedes det sidste
værn for finsk selvstyre.
Kapitel for kapitel gennemgår Polvi
nen gennemførelsen af 10-punktsprogrammet og de reaktioner, som dette
medførte fra den patriotiske finske be
folkning. Værnepligtsloven af 1901 og
den tilspidsede internationale situation
som baggrund får en særlig fyldig be
handling.
Kunne man overhovedet stole på fin
nerne i tilfælde af en europæisk stor
krig? spurgte man sig selv i politiske og
militære kredse i St.Petersburg. Kan
den finske hær tænkes at gøre fælles sag
med en tysk invasionstyrke? Kan man
under de omstændighder regne med
svensk neutralitet, hvis der viser sig en
mulighed for at vinde Finland tilbage?
Krigsminister Kuropatkin udtrykte det
således: »... russiske gutter tjener un
der de vanskeligste klimatiske forhold
tusindvis af kilometer fra deres hjem
stavn ... mens finnerne aftjener deres
værnepligt i deres eget land ... desuden
er det uansvarligt at holde 80-90.000

Anmeldelser og litteraturnyt
velbevæbnede mand lige uden for ho
vedstadens porte. I farens stund kan
Rusland ikke vide, på hvilken side de
vil stille sig« (s. 87 ff.).
Spørgsmålet om byens og Den finske
Bugts militære sikkerhed kom iøvrigt til
at spille en rolle igen i 1919 under gene
ral Judénichs forgæves forsøg på at ero
bre Petrograd i spisen for en hvidrussisk-estnisk hær og atter i 1939, da
Moskva søgte at afpresse finnerne mili
tære og strategiske indrømmelser for
bedre at kunne forsvare Leningrad
mod et tysk-finsk angreb. Der går altså
en lige linie fra Bobrikov til Trotskij og
Stalin. Mærkeligt nok undlader forfat
teren at drage denne oplagte historiske
parallel.
Den svenske befolkningsgruppe anså
Bobrikov for kernen i modstanden mod
sin undertrykkelsespolitik, og han søg
te at så splittelse i befolkningen ved at
udnytte
sprogstridigherne
mellem
svensk og finsk. Ved at favorisere finsk
sprog og kultur på svensks bekostning
kunne han måske score to gevinster:
For det første at trænge den domine
rende svenske indflydelse tilbagebog
for det andet at give russisk bedre mu
lighed for at vinde indpas, eftersom
finsk blev anset for at stå på et lavere
kulturniveau end russisk. Men hans
planer mislykkedes; den indre front lod
sig ikke splitte (s. 140 ff.).
Finnernes modtræk havde imidlertid
i hovedtrækkene tre variationer:
1. Eftergivenhedspolitikken der strak
te sig vidt for at opnå et kompromis
med de russiske krav for at redde,
hvad reddes kunne. Denne holdning
talte bl.a. Juho Paasikivi blandt sine
tilhængere, de såkaldte gammel
finner.
2. Den passive modstand, især repræ
senteret blandt ungfennomanerne
og tjenestemændene, der søgte at
imødegå de russiske diktater og be
skytte befolkningen ved træghed i
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administrationen, lempelige for
tolkninger og direkte obstruktion.
Endelig var der den aktive mod
stand, der kunne siges at bygge på
de russiske socialrevolutionæres te
se om »handlingens propaganda«,
som fandt sine sympatisører blandt
unge svekomaner. Attentater og
mord var de midler, der ansås for
tjenlige i den underjordiske mod
standskamp.
Kulminationen indtraf klokken 11
den 16. juni 1904, da Bobrikov var på
vej til møde i senatsbygningen i Hel
singfors; samme aften skulle han med
ekspressen til St.Petersburg og feriere
på sit gods. På første sal foran indgan
gen til senatssalen trådte en 29-årig ju
rist ved navn Eugen Schaumann frem
og affyrede tre skud mod generalgu
vernøren, hvorefter attentetmanden
dræbte sig selv på stedet med to skud i
hjertet. »Nichevo«, beroligede den
gamle, hårdføre hugaf de tililende »Det betyder ikke noget« - skønt blo
det strømmede ud, og mave og tarme
var perforeret. Om natten døde Bobri
kov på byens centralsygehus, hvis læ
ger man havde større tillid til end ki
rurgerne på det lokale militærlazaret.
I Tsarskoje Seló kommenterede Ni
kolaj II i sin dagbog efter at have mod
taget det første telegram om begiven
heden: »Jeg fik den sørgelige nyhed, at
Bobrikov var blevet skudt i senatshu
set, og at han var alvorligt såret ... vi
superede for første gang på altanen«
(s. 268 ff.).
På den tid var Rusland i krig med
Japan i Det fjerne Østen, og proble
met om »Gränsmarken« Finland gled i
baggrunden. Med tsarrigets nederlag i
1905 oprandt en ny tid for det finske
folk.
Henrik Bertelsen

Anders Huldén: Finlands Kungäventyr
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1918. (Söderström & C:O Förlags
A/B. Lovisa, 1989). 342 s.
Den finske forfatningskamp fra maj til
december 1918 var en bitter strid mel
lem monarkister og republikanere. På
den politiske front fortsattes opgøret
mellem de røde og de hvide, der var
endt i maj med de sidstnævntes sejr
støttet af den tyske Ostseedivision un
der kommando af general Rüdinger
von der Goltz.
Anders Huldén har skrevet en vel
dokumenteret og fængslende beretning
om episoden, som i dag kan forekom
me usandsynlig og nærmest grotesk.
Forfatteren er født i 1924 og har en
lang udenrigsminsteriel karriere bag
sig. I dag er han sit lands ambassadør i
Reykjavik, efter at han tidligere bl.a.
har været generalkonsul i Hamburg,
hvilket fik betydning for denne bogs
tilblivelse. I de seks år han tjente her,
besøgte han hvert år bogmessen i
Frankfurt, hvor han plejede at bo på
hotel »Hessischer Hof«. Dettes ejer og
leder var prins Wolfgang, der i 1918
var den designerede finske tronfølger,
og med hvem Huldén havde mange in
terviews om den rolle, faderen, prins
Friedrich Karl, spillede i 1918.
Den dybe splittelse mellem borger
krigens parter afspejledes i kampen
om landets fremtidige styreform, idet
de røde var republikanere og de hvide
med få undtagelser monarkister. Kam
pen var meget ulige, eftersom arbej
dernes ledere enten var blevet henrettet, sad fængslet, var gået under jor
den eller levede i eksil. Socialdemo
kraterne var med en enkelt undtagelse
udelukket fra landdagen. Af dens 200
medlemmmer mødte den 15. maj kun
108 borgerlige og en enkelt socialde
mokrat, som havde taget afstand fra
den røde opstand.
Dette såkaldte rumpparlament valg
te Pehr Svinhufvud til rigsforstander -
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en stilling, der gav ham lige så megen
magt som kong Gustav III havde opnå
et ved statskuppet i 1772. Rigsforstan
derembedet anvendtes ved tronledighed, hvilket markerede, at Finland var
på vej til at etablere et kongedømme.
Svinhufvud overdrog bankdirektør Ju
ho Paasikivi at danne regering, hvor
flertallet bestod af monarkistiske gam
mel- og ungfinner. Bag denne regering
stod kirken, officerskorpset, erhvervsli
vets ledere, embedsstandens top og den
akademiske elite, for hvem begrebet
republik næsten var synonymt med rød
og revolution. I realiteten lå magten i
hænderne på trojkaen: Svinhufvud og
Paasikivi med den meget aktive von der
Goltz, der gjorde sig stærkt gældende
såvel i fuldt rampelys som bag kulisser
ne (s. 60 ff.).
Regeringens første opgave i spørgs
målet om statsformen var at finde et eg
net kongsemne. En svensk prins på tro
nen i Finland var under de daværende
forhold en dødfødt tanke. I det hvide
Finland var bitterheden mod Sverige
stærk på grund af den udeblevne mili
tærhjælp til de hvide og striden om
Ålandsøernes tilhørsforhold. I forbifar
ten rettedes søgelyset mod kong Chri
stian X.s fætre prinserne Axel og Aage,
som fik gode skudsmål, og Norge hav
de haft gode erfaringer med en dansk
prins. Men det blev dog kun til korte
fodnoter. I stedet samlede interessen
sig om en prins fra det beundrede tyske
kejserrige, som havde slået arvefjen
den Rusland til jorden og derved sikret
Finlands selvstændighed. Endvidere
stod det hvide Finland i dyb taknemme
lighedsgæld til von der Goltz og hans
tropper, der i april 1918 havde ned
kæmpet de røde og befriet Helsingfors
tiljublet af bourgeoisiet.
I blind tro på den endelige sejr var de
tyske fyrstehuse i foråret 1918 i gang
med at fordele titler og landområder til
underforsynede slægtninge. Hohenzol-
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lemfamilien i Prøjsen havde forbeholdt
sig Estland, Livland, Kurland og Lo til
ringen; Bajern og Baden skulle dele El
sass, Lithauen gik til Sachsen, Polens
trone kunne kongefamilien i Württem
berg få. Wittelsbacheme i München
følte sig snydt, så Ludendorff stillede
familien i udsigt en personalunion med
Belgien! (s. 70). På dette marked med
udbud og efterspørgsel meldte nu den
finske regering sig med et favorabelt til
bud, der skulle knytte Finland tæt til
det tilsyneladende uovervindelige kej
serrige, som efter freden i Brest-Litovsk og med den fremgangsrige offen
siv på vestfronten stod stærkere end no
gensinde.
Den næsegruse beundring for alt tysk
havde dybe rødder i Finland. Siden re
formationen havde finske studenter og
videnskabsmænd fået deres skoling ved
tyske universiteter. De store tyske filo
soffer, digtere, komponister og histori
kere var helt toneangivende i Finlands
kulturelle liv før første verdenskrig. Og
så ingeniører, læger, forretningsmænd,
ølbryggere og pølsemagere kom til
Tyskland for at lære og praktisere, og
det velbjergede borgerskab plejede de
res helbred ved tyske kursteder (s. 25).
Hertug Adolf Friedrich af Mecklen
burg-Schwerin, dronning Alexandrines
farbroder, var den første kandidat til
den finske trone. Hertugen havde som
guvernør i den tyske koloni Togo i Af
rika vist sig at være en dygtig admini
strator, der havde ry for også at være li
beral og human, og han blev husket for
sine gode sider. Da kolonien i 1960 fej
rede sin selvstændighed, blev den da
86-årige Adolf Friedrich inviteret med
som hædersgæst. Men i 1918 måtte han
droppes - »Oberste Heeresleitung an
ser mecklenburgerens kandidatur abso
lut forfejlet«. General Ludendorff hav
de vendt tommelfingeren nedad, og det
måtte finnerne tage til efterretning (s.
81).
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Den næste i række var Hohenzollemprinsen Oskar, kejser Wilhelm II.s søn
nummer fem; han var Svinhufvuds spid
skandidat. En søn af selveste kejseren
var simpelthen det fornemst tænkelige.
For at fremme sagen rejste rigsforstan
deren og udenrigsministeren Otto Stenroth til slottet Wilhelmshöhe for at gøre
kejseren deres opvartning. Audiensen
varede ti minutter, og Svinhufvuds drøm
brast som en sæbeboble, da Wilhelm II
kort meddelte, at han selv havde brug for
alle sine sønner, men fortsatte værten
trøstende: »Prins Friedrich Karl af Hes
sen er min svoger - han er en udmærket
mand«.
Baggrunden for det nedslående afslag
var frygten for, at en fiasko i Finland kun
ne skade Hohenzollemdynastiets presti
ge, og den risiko turde man ikke løbe.
Trods skuffelsen mistede Svinhufvud
hverken ved den lejlighed eller senere
sin klippefaste tro på Tyskland som Fin
lands ædle ven og bedste værn i ufredsti
der. Mange år senere i vinterkrigens dy
stre slutfase i 1940 rejste den 78-årige
eksrigsforstander til Berlin for at bede
Adolf Hitler om at redde Finland. Han
blev overhovedet ikke modtaget af no
gensomhelst med indflydelse inden for
nazihierarkiet. Desuagtet gav han ud
tryk for sin urokkelige tillid til Det tredie
Rige i et brev til sin ven og meningsfælle
Sven Hedin (s. 137).
Friedrich Karl af Hessen blev nu den
tredie og mest seriøse tronprætendent,
som den 9. oktober tilmed opnåede valg i
den finske landdag til Finlands konge i
henhold til § 38 i regeringsformen af 21.
august 1772.64 stemte for, 44 imod, der
iblandt hele agrarpartiet, 10 ungfinner, 3
svenskere, 2 gammelfinner, to fra det
finske folkeparti og den enlige socialde
mokrat (s. 182 ff.), men efter denne kort
fristede sejr for royalisterne vendte ud
viklingen hastigt til fordel for republika
nerne.
For det første fik Friedrich Karl be
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tænkeligheder. Han var en besindig
mand og var klar over, at rumpparlamentet langt fra repræsenterede det fin
ske folk. For det andet kunne det forud
ses , at hvis han - en tysk prins og Wilhelm
II.s svoger - modtog valget, ville det
vække kritik og mistillid i de sejrende en
tentemagters rækker. Storbritannien vil
le ikke anerkende Finlands selvstændig
hed, og Frankrig ville trække sin aner
kendelse tilbage. Finland ville blive iso
leret internationalt og alene være henvist
til et Tyskland, der stod foran et militært
sammenbrud.
Vestmagterne frygtede, at tyskerne
med en tysk konge, tyske rådgivere og
von der Goltz’ Ostseedivision i landet nu
i krigens elvte time skulle åbne en ny
front i det nordlige Rusland, hvor eng
lænderne i sommerens løb havde landsat
tropper i Arkhangelsk og Murmansk. En
forenet tysk-finsk militær aktion mod de
allierede kunne tillige opfylde Svinhuf
vuds kongstanke om erobring og indlem
melse af Østkarelen i et »Suuri Suomi« til
Hvidehavet.
Friedrich Karl retirerede stilfærdigt,
og de storladne kongeplaner fusede uhe
roisk ud, da Tyskland havde underskre
vet våbenstilstanden, og det store forbil
lede selv var blevet udråbt til republik.
Samtidig triumferede republikanerne,
der hidtil havde været trængt i defensi
ven. Nu fik de det store gennembrud og
fejede deres modstandere af banen. Tre
kommende finske præsidenter stod for
rest i de republikanske geledder: Kaarlo
Ståhlberg, Lauri Relander og Kyösti
Kallio (s. 264 ff.).
Svinhufvud tog konsekvensen og gik
af som rigsforstander, efterfulgt af ge
neral Gustav Mannerheim, der under
hele kongehalløjet havde holdt en lav
profil. I al stilhed havde han plejet sine
gode kontakter i London og Paris. Un
der hans ledelse blev Finlands udenrigs
politiske orientering vendt 180 grader.
Hovedpersonen Friedrich Karl døde i
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maj 1940 efter lang tids svaghed. Fra før
ste verdenskrig var hans krop fyldt med
granatsplinter, og han gennemgik talrige
smertefulde operationer uden væsentlig
bedring. Det republikanske Finlands re
gering sendte en krans til bisættelsen. I
familiens gravkapel var allerede bisat to
sønner, faldet i første verdenskrig.
Hessenfamilien er godt kendt i Dan
markshistorien ; hans forfædre i et par ge
nerationer var vævet sammen med det
danske kongehus, og hans faster var
Christian IX.s gemalinde Louise (s. 289
ff.).
Anders Huldén har ikke meget til
overs for tanken om Finland som konge
dømme. Med blid sarkasme lægger han
afstand til de kortsynede politikere, der
for alvor troede, at deres planer kunne
realiseres på trods af den storpolitiske
udvikling. Det er bogens hovedtema, at
Finland under en tysk konge med tyske
tropper i landet og med en 100 % tysk
orienteret regering ville have været en
katastrofe for landet. Verdenskrigens
sejrherrer ville have behandlet Finland
som fjendeland med fare for at blive
krigsskueplads og en ydmygende diktat
fred som afslutning på eventyret.
I hele sin senere politiske karriere har
Paasikivi gentagne gange ransaget sig
selv og sin stilling til begivenhederne i
1918. Han har erkendt, at han begik sit
livs eneste politiske fej ltagelse, og så sent
som få uger før sin død i november 1956
gjorde den 86-årige højt ansete og kloge
statsmand sine sidste optegnelser i det
charteque, der bar påskriften »1918«.
Henrik Bertelsen

Bo Grandien: Rönndruvans glöd. Nygöticistiskt i tanke, konst och miljö under
1800-talet. (Nordiska museet, 1987).
394 s., 152 ill.
Med »Rönndruvans glöd« har Grandien
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skrevet det sidste bind i en række, der
kan læses som en trilogi over bærende
temaer i svensk arkitekturhistorie i 1800tallet. Hvor de to tidligere afhandlinger,
»Drömmen om medeltiden« (1974) og
»Drömmen om renåssancen« (1979)
byggedes op om arkitekterne C. G. Brunius og Wilhelm Scholanders samlede
livsværker, er det i denne ligeså omfat
tende bog, en hel strømning, nygöticis
men, der kredses ind.
Indledningsvis behandler Grandien
den göticistiske bevægelses forskydning
fra politik til kultur under skandinavis
men, og i et tilbageblik føres linier over
bl.a. Götiska forbundet og Klopfstock
og Abildgaard helt ned til 1600-tallets
svenske göticisme. Først herefter - og af
omfang er det næsten en bog henne i vær
ket - focuserer forfatteren ind på hove
demnet med sin sædvanlige grundighed
og perspektivklarhed. Nygöticismens
komponenter analyseres med bl.a. det
oldnordiske dannelsesideal, og dens ud
formning i svensk billedkunst, arkitek
tur (dragestilen) og kunstindustri efter
spores med særlig opmærksomhed over
for fænomenet som nordistisk manife
station på tidens store internationale ud
stillinger. Sidste halvdel af bogen er un
dersøgelsens tyngdepunkt: her analyse
res en halv snes svenske trævillaer fra
1870’erne, og deres oldnordiske stil ses
ikke alene som nordiske udløbere af
schweizerarkitekturen, men der kastes
også lys over dem ud fra den antiurbane
kulturkritiks restaurative drøm om »Det
patriarkalske hus«. Forskelligartede
danske relationer til det svenske stof be
røres gennem fremstillingen, men selv
sagt kan den ikke erstatte en samlet, til
svarende dansk behandling, men Grandiens store indsats med de tre bøger, ikke
mindst den aktuelle, burde i dansk sam
menhæng virke ansporende.
Lars Dybdahl

