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Ryresolutionen og den jyske
borgerbevægelse 1629
Af Leon Jespersen
Den jyske borgerbevægelse 1629 ses sædvanligvis som udtryk for
en ny, adelsfjendtlig holdning hos borgerne, blandt andet frem
kaldt af den privilegerede adels flugt under Kejserkrigen 1625-29.
Materialet fra efteråret 1629 og oplysningerne om borgernes syns
punkter kendes gennem senere afskrifter. En hidtil ukendt kilde
giver imidlertid mulighed for en alternativ tolkning, hvor afskrifter
nes adelsfjendtlige formuleringer ses som produkt af en senere tid,
og hvor borgerstandens radikalisering samtidig forskydes fra 1629
til slutningen af 1630’rne. I artiklen relateres borgernes radikalise
ring til strukturændringerne under magtstatens udbygning i første
halvdel af 1600-tallet.

I
Det er kendt, at borgerstanden økonomisk, socialt og uddannelsesmæssigt
fik øget betydning i 1600-tallets første halvdel. Borgerne var i stigende
grad utilfredse med det eksisterende privilegiesamfund, ligesom de havde
ambitioner om en ligestilling med den priviligerede adel. Det er derimod
mindre kendt, hvad borgerne mere konkret forestillede sig, og hvornår de
formulerede deres mere radikale krav. Det skyldes blandt andet, at flere
af borgerstandens indlæg kun foreligger i senere og ikke enslydende af
skrifter. Det er eksempelvis tilfældet med den jyske borgerbevægelse i
1629, der formentlig var det mest omfattende borgerstandsrøre i 1600tallet før enevældens indførelse.
Adelens forrettigheder blev begrundet med standens militære pligter.
Imidlertid smuldrede de formelle forudsætninger for privilegiesamfundet,
da staten reelt overtog magtmonopolet, og da adelens militære modydel
ser for privilegierne blev udsat for kritik. Tilsvarende svækkedes det reelle
grundlag ved de ændrede økonomiske, sociale og uddannelsesmæssige
forhold i samfundet. Naturligt nok blussede borgerstandens kritik af privi
legiesamfundet netop op under periodens krige, da adelens forrettigheder
forekom særligt urimelige. Under Kejserkrigen 1625-29 flygtede mange
adelige fra den jyske halvø, der herefter lå åben for plyndringer af såvel
Christian 4.s hvervede soldater som af Kejserens besættelsestropper. Ef
ter fredsslutningen var de jyske by- og landdistrikter i en sørgelig forfat-
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ning. Jyske borgerrepræsentanter henvendte sig i 1629 til kongen med
forskellige ønsker og forslag til det forestående genopbygningsarbejde.
De berørte især tre temaer: (a) en økonomisk overkommelig forsvarsord
ning, der skulle hindre en fremtidig besættelse og udplyndring af landsde
len, (b) lettelser i købstædernes skatter og andre offentlige byrder samt (c)
en sikring af borgernes erhvervsrettigheder, ledsaget af forslag om for
skellige begunstigelser.
Borgerne forsvarede deres rettigheder, dels ved at håndhæve det eksi
sterende stændersamfund, dels ved at kritisere øvrige stænders overtræ
delser. Rudi Thomsen har indgående behandlet forløbet og indholdet af
borgeruroen i 1629. Hans undersøgelse byggede på materiale, udgivet af
P. F. Suhm og Kristian Erslev, suppleret med enkelte breve i Rigsarkivet1.
Suhms materialesamling rummer:
- (a) en adelsfjendtlig memorial, som Rudi Thomsen tidsfæstede til årene
1638-41,
- (b) en omtale af den jyske borgerstands indlæg på stændermødet i
Odense i 1638,
- (c) en skildring af de møder, der fulgte efter Danmarks indtræden i
Kejserkrigen,
- (d) aktstykkerne til borgeruroen i Jylland i 1629 samt
- (e) en skildring af bevægelsens konsekvenser.
Suhms aktstykker fra den jyske borgerbevægelse i 1629 (punkt d) består
af:
- et andragende (en supplikation), forfattet i Viborg 9. august 1629,
- en skrivelse, som to jyske borgmestre overrakte kongen i Krempe 2.
september samme år samt
- en omfangsrig resolution i tolv punkter, forfattet af jyske borgerrepræ
sentanter i Ry den 19. oktober 1629. I Suhms udgave er alle dokument
afskrifterne uden underskrifter.
Kr. Erslevs materiale består af et dokument, dateret Krempe den 2.
september 1629, men som er forskelligt fra Suhms Krempedokument.
Endvidere af et brev fra Hans Sørensen, borgmester i Ålborg, til rigshof
mester Frantz Rantzau, dateret juni 1632. Hans Sørensen havde sammen
med Viborgs borgmester, Peder Sørensen, den 2. september 1629 i Krem1. Rudi Thomsen: Den jydske Borgerbevægelse 1629, Historisk Tidsskrift 11. rk. I, (194446) s. 602-654; Borgerstandens Besværinger og Forslag, før Souverainitetens Indførelse
I: Den Jydske Borgerstands Besværinger over Adelen i Christian den IVdes Tid;
P. F. Suhm (udg.): Nye Samlinger til den Danske Historie I, (1792) s 197-221; Kr. Erslev
(udg.): Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristi
an IV’s Tid II, (1887-1888) s. 202-210.
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pe overrakt borgernes andragender til kongen. Borgernes aktion op
skræmte adelen, og bevægelsens ledere måtte i 1632 redegøre for deres
medvirken over for rigshofmesteren. Hans Sørensens brev hører til i den
ne sammenhæng. Det rummer en skildring af hans medvirken, men er
samtidig et defensorat med fremhævelse af hans modererende indflydelse
på bevægelsen. Med støtte i Rudi Thomsens undersøgelse og figur 1 ne
denfor kan der opridses følgende begivenhedsforløb i 1629.
Figur 1. P. F Suhms og Kr. Erslevs materiale
Møder:

Viborg

Krempe

Afskrifter:
Suhmsamlingen
Kr. Erslevs

Andragende
9.8.

Krempe 12.9. Resolution
Krempe II 2.9. 19.10.

Ry

Originalt materiale:
Adelsfjendtlig memorial/
sammenbindende tekst
1638-41
Hans Sørensens brev
1632

På et møde i Viborg 9. august 1629 udarbejdede jyske borgere en skrivel
se, hvori de beskrev krigsødelæggelserne samt behovet for hjælp til borge
re og bønder, »som hidindtil haver baaret en stor Deel af Rigets Tynge«.
Købstædernes privilegier blev ikke respekteret, og borgerne bad kongen
om ret til at indberette disse privilegiekrænkelser2. En regnskabsnotits
afslører, at Ribes borgmester, Morten Lime, og en ukendt ledsager den
12. august 1629 fik godtgjort en rejse »Fraa oc Till Vellig att Talle medt
Borgmester af Olborrig oc aff Viborig paa Byens Wegenne«3. Dette møde
ses gerne som en forløber for Viborg-mødet den 9. august; men hvis
mødestedet refererer til Øster- eller Vester-Veiling nær Langå - som Rudi
Thomsen antager4 - kan der være tale om samme møde eller mødekom
pleks.
Samtidig holdt rigsrådet møde i Odense, og deltagere fra Viborg-mødet
rejste hertil for for at aflevere deres andragende til kongen. Denne op
holdt sig imidlertid i Krempe i Holsten. Jyderne sendte derfor borgme2. P. F. Suhm: anf. arb. s. 210.
3. Peter Adler: Efterretninger angaaende Byen Ribe III, udgivne som Indbydelsesskrift til
den offentlige Examen i Ribe Cathedralskole 1834 (1834) s. 48 note 1.
4. Rudi Thomsen: anf. arb. s. 616 note 2; jf. også Aage Houken: Håndbog i danske
stednavne, (1976) s. 265. Både hos Adler og andre opfattes det som et møde i Vejle.
Ålborgborgmesteren, Hans Sørensen, der deltog i mødet i Vellig, omtalte i 1632 først sin
medvirken, efter at der i Viborg var opsat en skrivelse.
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strene Hans og Peder Sørensen til Krempe, hvor de overleverede Viborgandragendet. I Krempe havde de mundtlige drøftelser med kongen, lige
som de overrakte det Krempe-dokument, der er aftrykt hos Suhm, og som
Rudi Thomsen kalder Krempe I. I denne tilbagevises, at »den gemeene
Mand i Jylland« skulle være ulydig over for øvrigheden. Omvendt anklages
de, der »ilde haver handlet med sine Underhavende«, og som ikke frelste
dem fra tyranniet, »men salverede sig, og lod dem i Stikken«5. Borgerne
bedyrede deres troskab og foreslog et landeværn af borgere og bønder i
den tjenestedygtige alder »uden Persons Anseelse«, d.v.s. inklusive ade
lens bønder. De nævnte atter tilsidesættelsen af købstædernes privilegier
og ønskede ret til at supplikere til kongen angående sådanne overtrædel
ser. Kritikken rettede sig mod øvrige stænder, der drev borgerlig næring,
skønt de nød særlige privilegier. Henvendelsen havde en adelsfjendtlig
tendens.
Kr. Erslevs Krempe-dokument (:Krempe II) adskiller sig herfra. Det
første punkt indeholder borgernes forslag til en landeværnsordning, efter
fulgt af kongens svar herpå. Da svaret vanskeligt kan passe på Krempe I,
antog Rudi Thomsen, at også Krempe II blev forelagt i Krempe6. Hans
Sørensens brev fra juni 1632 omtaler ikke to Krempedokumenter; det
skyldes ifølge Rudi Thomsen brevets ufuldstændige beskrivelse7. Suhm og
Erslev refererer imidlertid forskellige svar fra kongen; Rudi Thomsen går
ud fra, at kongens svar i Krempe forelå som en selvstændig skrivelse, og at
der blot er tale om forskellige tekstuddrag8. Punkt 2 i Krempe II rummer
en anmodning om nogle års skatte- og toldfrihed, punkt 3 en klage over
øvrige stænders indgreb i borgernes næring. Borgerne ønskede en respektering af stænder- og privilegiesamfundet, at »en hver maa laade sig
nøyie och bruge deris næring af hvis dennem af Gud i hemmelen er forord
net«, så stænderne kunne leve i »enighed och goed corespondens«9.
På mødet i Krempe bad kongen borgerne om atter at samles for at sætte
deres andragender op i punkter10. Ejendommeligt nok refereres denne
opfordring allerede i Krempe II under punkt 4. Punkterne 4-6 vedrørte
øvrige stænders indgreb i borgernes næring, krav om frihandel samt kritik
af adelens ret til at betale gæld hos borgerne med højt takseret gods. Dette
gods skulle borgerne efter loven opbyde til salg inden år og dag, for den
5.
6.
7.
8.
9.
10.

P. F.Suhm: anf. arb. s. 212.
Kr. Erslev: anf. arb., II s. 204-208; Rudi Thomsen: anf. arb. s. 619.
Rudi Thomsen: anf. arb. s. 618.
Sst. s. 619, 623.
Kr. Erslev: anf. arb. II s. 206.
Sst. s. 207, 210; P. E Suhm: anf. arb. s. 214.

Ryresolutionen og den jyske borgerbevægelse 1629

5

pris, de kunne få. Trods dette sidste punkt havde Krempe II ikke Krempe
Is adelsfjendtlige tendens. Rudi Thomsen opfattede den punktvis opsatte
Krempe II som formuleret og overrakt af de to udsendte borgmestre i
Krempe11. De nedfældede de emner, der faldt dem ind. Krempe II var
således et første svar på kongens opfordring. Det endelige svar kom på det
senere købstadsmøde i Ry den 19. oktober, da borgerne forfattede en
resolution i tolv punkter. Den havde flere lighedspunkter med Krempe II.
Rudi Thomsen opfattede derfor også Krempe II som et udkast til Ry
resolutionen12. Skønt kongen kendte den adelsfjendtlige holdning i Krem
pe I, opfordrede han altså borgerne til atter at forsamle sig for at præsen
tere deres klager på en mere systematisk måde. Det overbeviste borgerne
om kongens støtte, og deres adelsfjendtlige resolution på Rymødet beteg
nede ifølge Rudi Thomsen »en revolutionær stemning« i forhold til det
forsigtige Krempe Il-dokument13.
Kr. Erslevs Krempe Il-dokument er trykt efter en afskrift i en foliant på
Det kongelige Bibliotek14. I folianten efterfølges Krempedokumentet af
borgerstandens indlæg på stændermødet i Odense i 1638. Suhms materiale
indledes med en adelsfjendtlig memorial, der stammer fra perioden 163841 samt med den jyske borgerstands indlæg på ovennævnte møde i Odense
i 1638. Der findes flere indholdsmæssige og verbale ligheder mellem dette
materiale og den jyske borgerbevægelses indlæg i 1629. Forud for stænder
mødet i Odense i 1638 forsamledes jyske borgerrepræsentanter i Ålborg.
Rudi Thomsen antog, at borgerne da havde materialet fra 1629 foran sig,
og at Suhmsamlingen blev til ved denne lejlighed: én af deltagerne tog en
afskrift af 1629-dokumenterne, formulerede den adelsfjendtlige memori
al, ligesom han udarbejdede teksten, der bandt aktstykkerne sammen.
Verballighederne i materialet 1629 og 1638-41 forklares med, at kompila
toren i 1638 hentede formuleringer fra 1629-dokumenterne15. Det er van
skeligt at identificere denne kompilator/kommentator. Rudi Thomsen
karakteriserede ham som en lærd mand16. Det understøttes af, at gejstlig
hedens forhold (tiende, patronatsret) har en fremtrædende plads i memo
rialen.
Rudi Thomsens formål var at placere kilderne »sikkert og nøjagtigt«,

Rudi Thomsen: anf. arb. s. 610, 621ff.
Sst. s. 629; jf. s. 607, 618.
Sst. s. 640, 648.
Det kgl. Bibi., Håndskriftsaml., Ny kgl. Saml. 540, fol.; Rudi Thomsen: anf. arb. s.
628f.
15. Rudi Thomsen: anf. arb. s. 628f.
16. Sst. s. 627ff.

11.
12.
13.
14.
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og han fandt også kriterier hertil17. Adskilligt taler imidlertid imod en
entydig tolkning af kildematerialet. Dels består dette af senere dokument
afskrifter, dels eksisterer der to forskellige dokumenter fra Krempemødet. Og ifølge ovenstående overleveredes på dette møde endvidere re
solutionen fra Viborg, ligesom der blev ført mundtlige forhandlinger.
Dette intense forhandlingsforløb vækker skepsis. Desuden virker Krempe
II ufærdigt. Ikke så meget fordi det som de øvrige dokumentafskrifter
mangler underskrifter; men mere på grund af dets skitseagtige præg. Rudi
Thomsen opfattede det som forfattet af de to borgerrepræsentanter i
Krempe, da kongen var utilfreds med Krempe Is generelle formulerin
ger18. I 1880’erne undrede Kr. Erslev sig over, at kongens opfordring på
Krempe-mødet til borgerne om atter at samles for at gruppere klagerne
punktvis, allerede kunne optræde i Krempe II. Erslev overvejede at hen
føre aktstykket til det efterfølgende Rymøde, også p.g.a. lighederne med
Ryresolutionen19.
Rudi Thomsens analyse rummede en placering - kronologisk og årsags
mæssigt - af det overleverede materiale, men tillige en accept af samtlige
afskrifters autencitet. Andre fremstillinger af episoden indeholder en lig
nende beskrivelse af borgernes adelsfjendtlige krav i 162920. Materialets
autencitet kan imidlertid drages i tvivl. Ikke alene giver de to Krempedokumenter, men også de iøjnefaldende lighedspunkter mellem materia
let fra 1629 og 1638 anledning til skepsis. Forholdet kompliceres yderlige
re af, at der nu er dukket en afskrift op af Ry resolutionen, men som ikke
er identisk med den, som P. F. Suhm udgave. Med publiceringen af denne
nye kilde kan man derfor sætte sig det dobbelte mål, dels at underkaste
aktmaterialet - inklusive den nye Ryresolution - en kildekritisk undersø
gelse, dels at indplacere borgerstandens krav i en større sammenhæng. I

17.
18.
19.
20.

Sst. s. 602.
Sst. s. 622.
Kr. Erslev: anf. arb. II s. 203 note 3.
Jf. eksempelvis C. O. Bøggild-Andersen: Christian IV’s Tidsalder. Schultz Danmarkshi
storie III, (1942) s. 99f.; Svend Ellehøj: Christian 4.s tidsalder (1596-1660), Politikens
Danmarkshistorie 7, (1970) s. 281-286. S. 284: »... men tilsammen giver dog borgernes
udtalelser i Krempe og Ry et klart billede af de stemninger, der beherskede dem i det
bevægede efterår 1629«. Omvendt karakteriserer E. Ladewig Petersen og Helge Gamrath: Perioden 1559-1648, Gyldendals Danmarkshistorie 11:2, (1980) s. 516 aktmaterialet
fra borgerbevægelsen som »helt eller delvis korrumperet« (jf. s. 503f.); E. Ladewig
Petersen: Fra standssamfund til rangssamfund 1500-1700, Dansk social historie III,
(1980) s. 382. Professor E. Ladewig Petersen har mundtligt meddelt mig, at professor
Astrid Friis i sin undervisning udkastede den tese, at aktmaterialet fra 1629 rummede
elementer, der senere var indarbejdet i teksten. Det er Friis’ tese, jeg vil drøfte i det flg.
ud fra den nu opdukkede Ryresolution; jf. ndf.
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1629 klagede borgerne blandt andet over indgreb i deres privilegier, lige
som de forsvarede retten til at kommunikere disse overgreb til kongen. Det
følgende skal belyse borgerstandens radikalisering - og baggrunden her
for. Interessen samler sig derfor især om borgernes holdning til stænder
samfundet og -privilegierne samt om borgerstandens påvirknings- og kom
munikationskanaler.

II
Tesen om borgerstandens radikalisering i efteråret 1629 bygger primært
på en sammenligning af det forsigtigt formulerede Krempe Il-dokument
fra september med P. F. Suhms udgave af Ryresolutionen fra oktober.
Den nu opdukkede version af Ryresolutionen giver derfor en hidtil ukendt mulighed for at efterprøve tesen. I det følgende refererer Ry I til
afskriften hos Suhm og Ry II til den nu opdukkede afskrift på Københavns
Stadsarkiv1. Intet tyder på, at København var indblandet i borgerrøret.
Resolutionen befinder sig formentlig her ved en tilfældighed. Som nævnt
måtte bevægelsens ledere i 1632 forklare sig over for rigshofmesteren i
København. I den forbindelse skrev Ålborgs borgmester, Hans Sørensen,
i september 1632 til rigshofmesteren. Samtidig medsendte han en »rectig
copia aff borgerschabett i Judtland deris underdanig offuer giffuene sup
plication och besueringer«2. Det er uvist, hvilken skrivelse han refererer
til; men sandsynligvis er det Ry resolutionen, hvor borgerne endegyldigt
opsatte deres ønsker og klager. Det kunne samtidig forklare dens tilstede
værelse i Københavns Stadsarkiv. De ydre og indre kriterier til bedøm
melse af de to versioner begrænses af, at begge kun foreligger i afskrift.
Ry I er - til forskel fra Krempe II - forsynet med en indledning og en
afslutning. Den er opsat i punkter, sådan som kongen havde krævet på
mødet i Krempe. Opbygningen er logisk; punkt 1-2 gengiver borgerska
bets almindelige tilstand. Punkt 3: »Borgerskabets Besværing og Forhin
dring i deres Næring, imod deres Privilegier, som med Eed af fremfarne
Konger er blevet confirmerede«, fremtræder nærmest som en overskrift

1. Københavns Stadsarkiv. Magistratens Kopibog (-1677) (MC 200), fol. 22r-30r. Kilden er
transskriberet ndf. som tillæg, s. A-I; i det flg. refererer jeg i teksten til tillægget med
bogstav og linje. Jeg takker arkivar, Egil Skall, Københavns Stadsarkiv, for hjælpsom
hed i.f.m. offentliggørelsen af kilden.
2. Rigsarkivet (:RA), Danske Kancelli (:DK) B 160, 22. sept. 1632. Samme betegnelse
benyttede Hans Sørensen i juni s.å. om Viborg-aktstykket; men da borgerrepræsentan
terne i 1629 overleverede et eksemplar heraf til kansleren (i Odense), var dette forment
lig allerede kendt i regeringen; jf. Kr. Erslev: anf. arb. II, s. 209.
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for de efterfølgende, specificerede punkter 4-11. Det sidste og 12. punkt
vedrører en forsvarsordning i form af et landeværn.
Ry II er langt fyldigere; indledningen alene har omtrent samme længde
som hele Ry I, men rummer også flere gentagelser. Dele af Ry I virker
mere gennemarbejdet og flere steder som en forkortet version af Ry II.
Såvel Ry I som Ry II er opsat i punkter; Ry II dog uden nummerering.
Der er imidlertid nok så vægtige indicier for, at Ry II gengiver den origi
nale Ryresolution. Ry II er det eneste aktstykke fra borgerrøret i 1629,
der er forsynet med underskrifter. Bortset fra deltagerne i mødet i Velli(n)g og de to udsendinge i Krempe har opbakningen bag borgerbevægel
sen og dens fysiske deltagere hidtil ikke været kendt. Der synes at være
tale om virkelige og ikke blot forventede underskrivere. Morten Lim(e)
fra Ribe underskrev »saa vitt Riber byes privilegier vedkommer«, ligesom
flere af underskrifterne var efterfulgt af bemærkningen »Egen hand«3.
Dette indicium for erklæringens autencitet understøttes også af den ind
holdsmæssige analyse. Ry II er dateret, ikke den 19. oktober, der optræ
der hos P. E Suhm, men den 20. oktober4. Til disse ydre forskelle føjer sig
nogle indholds- og struktureringsmæssige. Der er stort set tale om samme
temakreds; men punkternes rækkefølge er vidt forskellig i de to afskrifter,
ligesom der også er klare indholdsmæssige forskelle. Den forskellige læng
de, holdning og disponering gør det næppe sandsynligt, at Ry II fra den
20. oktober er en omarbejdet version af Ry I fra dagen før. Hans Søren
sens brev fra juni 1632 nævner dennes modererende indflydelse; men det
var på mødet i Viborg.
Ry Ils omfangsrige indledning giver et billede af de jyske købstæders
situation efter krigen 1625-29. Borgerne bad kongen om »privilegier
schonsell och friheder igien som er dett eniste mideli huor ved Kiøbstederne igien Kunde opbyggis och besettis« (B-46f.). Henvendelsen rummede
3. For de øvrige synes der ikke at være tale om forventede underskrivere, da de sidste, der
underskrev »egen haand« i så fald må have kendt deres plads i rækken af underskrivere.
Hidtil har man kun kendt tre deltagere, Morten Lime, Hans og Peder Sørensen. Af disse
gjorde S. M. Gjellerup: Biskop Jens Dinesen Jersin. Bidrag til Danmarks Skole- og
Kirkehistorie i det 17de Aarhundrede, (1868-70) s. 175 note 1 Morten Lime til »en af de
vigtigste Ledere for denne Bevægelse«; P. C. Knudsen: Aalborg Bys Historie I. Del,
(1931) s. 133 så Hans Sørensen som »en af de mest højttalende på Mødet i Ry«.
4. I Landsarkivet for Nørrejylland D 13, Kolding rådstuearkiv, nr. 488: Kæmnernes regn
skab 1582-1631, fol. 405r findes flg. indførsel: »Giffued Knud Pedersen vogenmand till
vogenleie for hand och Niels Jepsen Raadmannd till Rye och fra, hand var did skickett
Udj Kolding byes bestilling, med Andre aff Kiøbstedernes middell som møtte och var
forschreffuitt denn 19 ochtob: -iiij Siett Dir.«. Dette modsiger næppe, at man først den
flg. dag fik formuleret den omfangsrige resolution. De jyske rådstuearkiver rummer
flere relevante oplysninger. En grundig gennemgang kunne formentlig kaste mere lys
over borgerbevægelsen.
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derfor især handels- og erhvervsmæssige forslag, herunder sikring af fri
handelen. Disse generelle krav fik vidtrækkende betydning, da de blev
kombineret med to andre forhold: hensynet til borgernes skatteevne og
håndhævelsen af stændersamfundets funktionelle arbejdsdeling. Og me
dens Ry Ils tilstandsbeskrivelse stort set svarer til den knappe formulering
i Ry I (punkt 1), kommer holdningsforskellen i de to versioner af Ryreso
lutionen tydeligt frem i denne sammenhæng.
I Ry Ils indledning betones kongens interesse i at ophjælpe købstæder
ne, for at de atter kunne bære kongens og rigets tynge. Men det fremhæ
ves, at »de som maa berre Rigens tynge och Kronen haffuer indkom Aff
nemblig Borgerschab Cronens Bønder och sielffeyere Kand och maa bliffue i sin esse och Nyde derris gamble privilegier och friheder...« (B-20ff.).
Samme hensigt ligger bag formuleringen: »Att borgerschabet och Cro
nens bønder fast Allene maa berre Kronens og Rigens tynge synderlig i
frids thid ...« (B-10ff.). En lignende formulering findes i Ry I5; men i
dennes adelsfjendtlige afslutning sættes disse gruppers skattebyrder op
mod den »ringe Skat af Adelens Bønder, som boer udi de Sogner, som
Adelens Sædegaarde ikke ligge udi, som aarlig ved Mageskifte for
mindskes«6.
Beskyttelsen af købstædernes handel og andre hjælpeforanstaltninger
blev desuden fremstillet som et retmæssigt krav. At øvrige stænder, »som
Andre Middell haffuer At nerre sig Aff icke maa her effter som hidindtill
scheed er imod recessum och Borgernis giffne friheder Indgriber i Borge
lig Nering Eller nogen Handell och Kiøbmandschab driffue, men At enn
huer maa Leffue Aff di meddell, som dennom Aff Gud och fremfarne
Konger giffuere Nemblig Adelen Aff derris Kongelige Indkomme gejstlig
heden Aff derris geistlige Rente och bønderne Aff derris Aalff och opfødningh och handverksmend Aff deris handuerck paa dett understenderne
Altid Kand verre god respondentz och denn ene stand recke denn Anden
stand handen och verre affectionerete och resolverede ...« (C-5ff.). Også
Ry I rummede anklager over øvrige stænders indgreb i borgernes næring
samt ønske om, at en hver stand må blive i »sin Statu«. Men modsat den
forsonlige tone i Ry II, havde de en adelsfjendtlig brod i Ry I. Det hed
her, at »man tit ikke tør det for Had og Eftertragtelse beklage«7. Den
adelsfjendtlige holdning i Ry I understreges ved en nærmere sammenlig
ning med Ry II.
Efter Ry Ils indledning opremses borgernes andragender. Første punkt
5. P. F. Suhm: anf. arb. s. 218.
6. Sst. s. 218f.
7. Sst. s. 217.
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er et angreb på adelens rettigheder m.h.t. øksneopdræt. Borgerne kræve
de ret til - som tidligere - at købe øksne af bønder og præster på landet.
Dette svarer til punkt 6 i Ry I, der med sine verballigheder fremstår som
en forkortet version8. Modsat den generelle tendens er formuleringen
skarpere i Ry II. Her fastslås det, at borgerne ikke kunne købe græsøksne
»for billig verd«; de var henvist til akseltorvene, hvor de »maa Kiøbe
staløxen Aff Adelenn Allene for enn dyr Pris och maa udloffue flere
penge end di nogen tid i Marckenen Kand bekome Men paa det di Kand
holde derris Credit Wden Lands Huor udoffuer mange fornemme Øxen
Kiøbmend er Kommen till Agters ...«(D-4ff.).
Herefter kritiserede borgerne bag Ry II forbuddet mod at indføre rug,
mel og brød (D-llff.). Dette svarer til punkt 7 i Ry I. Formuleringen er
kortest i Ry II, hvor fri indførsel begrundes med, at det dels kunne give
købmændene en fortjeneste, dels sikre lavere priser for almuen. Ry Is
adelsfjendtlighed kommer atter frem her: »og man noksom veed, at slig
Forordning af en Part af Adelen, som aarlig haver store Partier af Rug, at
ville udbringe paa høi Priis, med Villie er udbragt«.
I Ry II efterfølges dette af en klage over, at smørvægten i Jylland er
ændret fra 18 til 16 lispund, hvilket gav købmændene økonomiske tab (D17ff.)9. I Ry I findes hverken dette eller det følgende punkt, der rummer
en kritik af, at enkelte borgere ved forpagtninger og benådninger havde
privilegium på at handle med bestemte varer. At privilegiet også indebar
lettelser i forskellige byrder, fremgår af, at »slig benaading och forpactning forAarsager tuist och videre willigh naar schatt och tynge schall
thaxeris och udgiffues Aff Borgerne« (D-30ff.).
Borgerne angreb herefter i Ry II de mange løbekræmmere, der drev
forprang på landet og dermed fratog købstæderne deres handel (D-34ff.).
Dette genfindes i kort form og med flere verballigheder i Ry I, punkt 4 og
5. I Ry II efterfølges det af et vidtløftigt angreb på landkræmmere, på
fremmede, der opholdt sig i købstæderne, og på udskibning fra ulovlige
havne. Sidstnævnte berørte såvel kongens toldindtægter som borgernes
indtjening (E-36ff.). Det findes ligeledes i Ry I, punkt 5. Både i Ry I og II
foreslås konkret, at byernes øvrighed fik opsyn med den ulovlige handel. I
Ry II gøres det klart, at adel og gejstlighed ikke må skade borgernes
handel, hvis de skulle være indblandet i dette.

8. I den flg. sammenligning mellem Ry I og Ry II henvises der i.f.m. førstnævnte generelt
til P. F. Suhm: anf. arb. s. 214-220.
9. Jf. L. E. Fauerholdt Jensen: Danske Kornmål i 1600-tallet. Odense University Studies in
History and Social Sciences 97, (1986) s. 63-69.
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Ifølge Ry II skulle årsmarkeder, der holdtes på landet, henlægges til
den nærmeste købstad, hvor de kunne være under øvrighedens opsyn (E47ff.). Dette svarer indholdsmæssigt til punkt 9 i Ry I. I Ry II efterfølges
det af et krav om genindførelse af håndværkerlav og - skråer, og som ikke
findes i Ry I (E-55ff.). Det kan undre at finde dette håndværkerønske i et
aktstykke, der helt er præget af købmandsinteresser. Forslaget begrundes
imidlertid med, at ophævelsen af lavene ikke alene skabte mangel på
håndværkere, men også medførte at håndværkere gav sig af med køb
mandsvirksomhed. Magistraten ønskede, at den som tidligere måtte ind
sætte oldermænd og have tilsyn med lavene.
Borgernes tilgodehavender hos adelen voldte problemer. Ifølge Ry II
måtte borgerne ofte tage adeligt jordegods i betaling »effter den taxt
goede mænd Aff Adelen derpaa giør« (F-40f.). Efter loven måtte ufri ikke
besidde frit gods mere end »Aar och dag«, men afstå det til adelen, »for
huad di derfor ville giffue« (F-43f.). Borgerne ønskede, at de enten måtte
beholde frit gods »i possesion och Holde Rostienniste och Rigens tynge
der Aff« (F-46f.), indtil det uden tab kunne sælges til adelen, eller adelige
gjorde udlæg i penge, guld, sølv eller andet løsøre, »och betale schadesløs effter derris breff och forschriffuelsis indhold« (F-49f.). Indholdsmæs
sigt svarer dette til punkt 11 i Ry I; men her finder vi blot en anderledes
skarp formulering: at adelen »søge Udflugt, og giør Tilbud, at vil rette
for sig med de allerslemmeste Vare«, at de gør udlæg »i ont forderved
Adels Jordegods for høi Vurdering«, og at borgerne »tit taber den halve
Deel derpaa«, når de afstod det10.
Det følgende punkt i Ry II vedrørte magistratens mindskede autoritet
over borgerne p.g.a. lensmændenes indgreb i bystyrets virke. Samtidig
anmodede man om, at borgmestre og rådmænd måtte blive bedre aflagt
for deres arbejde, at stadsretten måtte blive trykt, efter at fornemme
borgere havde gennemset den, og at købstæderne måtte forsynes med nye
privilegier (F-52-G-22). Dette efterfølges i Ry II af en omtale af de for
huggede skove (G-24ff.), og som svarer til punkt 8 i Ry I. Medens der
sidstnævnte sted kræves forbud mod udførsel af træ og brænde ved, omfat
ter dette i Ry II udelukkende personer, som ikke er bosiddende i landet.
Kravet tilpasses altså borgerstandens tarv.
Borgerne bag Ry II skitserede herefter en forsvarsordning (G-31ff.).
Også her har Ry I karakter af en forkortet version. Rudi Thomsens opfat
telse, at borgerne ikke slog dette punkt stort op, da de havde fået svar
herpå i Krempe, kan altså ikke opretholdes. Tværtimod er der tydelige
10. P. F.Suhm: anf. arb. s. 218.
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verballigheder mellem Ry II og Krempe II, da borgerne allerede havde
fået et svar på landeværnsforslaget. Det afgørende er, at borgerne fo
reslog »en lidelig bestandig defensión krigs Ordinantz, At borgere och
bønder ingen undertagend maa i tide meden wi respit haffuer Armeris och
excerceris och med forfarne tro och oprictig officerer forsees« (G-32ff.).
Såvel dette som begrundelsen, »Och denn Catholische leges armade som
intet er fuldkommeligh Att throe« (G-41f.), har klare lighedspunkter med
Erslevs Krempe Il-dokument11. Bemærkelsesværdigt nok kræves i Ry II
eksercits af alle bønder - dvs. inklusive adelens.
Efter dette militære spørgsmål anmodes der i Ry II om, at jyske køb
stadsborgere fritages for skat, told, cise og anden tynge, for at de atter
kunne komme på fode (H-10ff.). I Ry I punkt 2 behandles samme tema i
forkortet form. Afslutningen i Ry II, og som ikke har nogen parallel i Ry
1, vedrører hospitalerne i Jylland (H-28ff.). Borgerne mente, at mageskif
ter og forsømmelige forstandere havde svækket hospitalerne; disse behø
vede derfor nye fundatser og forstandere.
Den omfangsrige Ry Il-resolution er dateret den 20. oktober 1629 og
underskrevet af 16 borgere. De repræsenterede Ribe, Ålborg, Århus,
Lemvig, Viborg, Randers, Hobro, Horsens, Vejle, Thisted, Holstebro,
Varde og Kolding. Bevægelsen havde således tilslutning fra de vigtigste
jyske købstæder. Omvendt har Ry I en afslutning, der ikke findes i Ry II.
Som Rudi Thomsen fremhævede, rummer den en række adelsfjendtlige
formuleringer. Vendt mod de adelige lensmænd kræves borgmestre og
rådmænd valgt efter de bedste borgeres vota, ligesom borgerne skulle
have »fri Tilgang« til kongen som i kong Hans’ tid. Den adelsfjendtlige
holdning kom især frem i forbindelse med de økonomiske spørgsmål,
sådan som det vil fremgå nedenfor.
Til forskel fra borgernes forsigtige formulering på mødet i Krempe den
2. september 1629, karakteriserede Rudi Thomsen stemningen som revo
lutionær på mødet i Ry i oktober. I Ry II erkendes ganske vist, at borger
ne sammen med kron- og selvejerbønderne bar hovedparten af byrderne;
men det anvendes som argument for at ophjælpe købstæderne. Desuden
kritiserede de adelens monopol på øksenhandel, dens ulovlige indgreb i
borgerlig næring, adelens gældsafvikling og de adelige lensmænds indgreb
i bystyrets virksomhed, ligesom de ønskede udskrivning også blandt ade11. Her hed det: »den catolische riges arme, som indtet er at lide paa«. Kr. Erslev: anf. arb.
II s. 205. Når forsvarsspørgsmålet alligevel ikke indtager en mere fremtrædende plads,
skyldes det vel, at kongen - iflg. Ry II (B-40ff.) - netop bad borgerne »punctatim«
formulere »huad brøst och forhindring den borgerlig stand i derris Nerring och håndte
ring Hid indtill ... haffuer hafft«.
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lens bønder. Den tekstnære sammenligning af Ry I og Ry II afdækkede en
række adelsfjendtlige udtalelser i Ry I, som ikke genfindes i Ry II. Tonen
i Ry II svarer til den forsigtige holdning i Krempe II. Der er derfor
tvivlsomt, om Ry Is revolutionære, adelsfjendtlige udtalelser hører til i
1629.
I Ry I påstod borgerne, at der kun kom en ringe skat fra adelsbønderne
i de sogne, som adelen ikke havde sædegårde i. Disse sogne blev stadig
færre på grund af mageskifterne12. Heller ikke dette findes i Ry II. Om
vendt rummer memorialen (fra 1638-41) en kritik - uden paralleller i Ry I
- af adelens ret til selv at lægge sine bønder i skat og til at forskåne
bønderne i sædegårdens sogn, skønt der kun var tale om en bondegård
med ringe avl og bestyret af en ladegårdsfoged13. Ry Is sammenkædning af
forbud mod indførsel af rug, mel og brød med adelens profithensyn gen
findes hverken i Ry II eller i memorialen.
I Ry I hed det, at adelen betalte deres gæld til ufri med »de allerslemmeste Vare«, »i ont forderved Adels Jordegods for høi Vurdering«, og
»tit taber den halve Deel derpaa«, da de skulle afhænde frit jordegods
inden år og dag14. Den samme kritik optræder i Ry II, men i en høflig
version. Også memorialens forfatter fandt gældsforordningen kritisabel;
adelen kunne opbyde »deres Gods og Løsøre, hvis de ville undvære, og
deres egen Stand sætter Taxt derpaa«, ligesom de ufri atter måtte afhænde
det »for meget ringere Værd, end det i Betalning tages, eller derfor hades
og eftertragtes«15. Endvidere kritiseres i Ry I kronens mageskifter med
adelen. Det »skjønne Kronens Gods«, som har været »Kiernen af alt
Gods i Riget, er bortskiftet til Adelen imod ganske ringe og bart forsky 1det Gods, og forvendt fra Kronen baade Landgilde, Stedsmaal og andre
Herligheder«. Dette tema berøres ikke i Ry II, men næsten enslydende
finder vi i memorialen, at adelen »imod forskyldet og bar Gods ... haver i
sinde at mageskifte med kronen Kiærnen af det allerbedste Kronens Gods
... saa Kronen for godt og frugtbar Gods haver faaet bar forarmet Gods
for høi Skyld«16.
I Ry I hævdes det videre, at adelen gennem mageskifterne havde fået
herlighedsretten over det bedste bøndergods, at jorddrotten besværes
med »ulidelig Trældom og Arbeyde, saa Adelen nu fast haver Bondeeye
og Herlighed; dermed er nedreven en drabelig Pille af Kronens Herlig12.
13.
14.
15.
16.

P. F. Suhm: anf. arb. s. 218f.
Sst. s. 202.
Sst. s. 218.
Sst. s. 204.
Sst. s. 203.
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hed«17. Intet af dette genfindes i Ry II, hvorimod der såvel verbal- som
indholdsmæssigt er lighed med memorialen. Ifølge denne havde adelen
mageskiftet sig til krongods »med drabelig Herlighed, som de derefter
med stor Fordeel haver giort sig nyttig«18. Endvidere at adelen havde
forhøjet landgilden på det krongods, som den havde mageskiftet sig til.
Flere bønder var fraflyttet deres gods, »paa det de for ulidelig Besværing
kunde forskaanes«. Ved mageskifterne var der »nedreven Piller, som vel
med Troskab bar sin Deel af Rigets Tynger«. Betragter man de to skarpeste, adelsfjendtlige udtalelser i Ry I: »... man tit ikke tør det for Had og
Eftertragtelse beklage«, og »man er saa haardt bunden med authoriteti
ske Linier og Strikker, at man sig ikke kan eller tør rømme«, så genfindes
disse passager næsten ordret i den adelsfjendtlige memorial fra 1638-4119.
Ingen af disse udtalelser findes i Ry II.
Såvel ydre som indre kriterier taler til fordel for Ry Ils autenticitet.
Borgernes utilfredshed med en række forhold blev formuleret i samme
forsonlige ånd, som kendetegnede Krempe II. Den nu opdukkede Ry Il
resolution rummede en vis kritik af adelen; men der genfindes ikke det
holdningsmæssige omslag og den revolutionære stemning, som kendeteg
nede Suhms Ry I-resolution. Ry I rummede en række adelsfjendtlige
udtalelser, der ikke optrådte i Ry II, men som for fleres vedkommende
genfindes - med verbal overensstemmelse - i memorialen fra 1638-41!
Medens Rudi Thomsen mere eller mindre direkte anførte de indholds
mæssige og verbale ligheder mellem Ry I, den adelsfjendtlige memorial
(1638-41), borgerstandens indlæg på stændermødet i 1638 og Suhmkompilatorens sammenbindende tekst til støtte for Ry Is autenticitet, kan af
hængighedsforholdet være det modsatte af, hvad Rudi Thomsen antog: så
Ry Is adelsfjendtlige udtalelser formentlig også tilhører tiden efter 1638 og
er blevet indarbejdet i teksten af kompilatoren.
Undersøgelsen gælder her de to versioner af Ryresolutionen medens
Suhms Viborg- og Krempe-resolution ikke skal analyseres nærmere. Hele
Suhmsamlingen opstod omkring 1638. Især Krempe Is adelsfjendtlige ind
slag har lighed med den senere memorial, og som for Ry I-resolutionens
vedkommende kan disse adelsfjendtlige udtalelser sandsynligvis henføres
til slutningen af 1630’rne. Det forklarer samtidig de indholdsmæssige og
verbale ligheder mellem materialet fra 1629 og 1638-41. Noget forenklet
gengives i figur 2 (s. 26) den hidtidige og den her foreslåede opfattelse af
17. Sst. s. 220.
18. Sst. s. 203.
19. Sst.
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materialets indbyrdes afhængighed. Det er næppe muligt at nå til en sikker
rekonstruktion på grundlag af senere afskrifter. Der er således blot tale om
et tolkningsforsøg, der karakteriserer borgerbevægelsen i 1629 som mode
rat, medens de mere radikale udfald mod adelen sandsynligvis stammer
fra slutningen af 1630’rne.
Der skal ikke gøres nærmere rede for den indbyrdes afhængighed mel
lem det øvrige materiale hos Suhm - udover hvad der ligger i ovennævnte
analogislutning. Også Kr. Erslevs materiale er problematisk. I slutningen
af forrige århundrede undrede Kr. Erslev sig over, at kongens besked i
Krempe til borgerne om at sætte deres andragender op punktvis allerede
optrådte i Krempe II. Lige så ejendommeligt er det, at kongens befaling
optræder inde midt i Krempe II (punkt 4). Da kongen fremsatte dette på
Krempemødet, og borgerne efterkom det i Ry, kunne de forudgående
punkter (1-3) i Krempe II stamme fra tiden før Krempemødet, medens de
følgende punkter 4-6 kunne stamme fra mødet i Ry. Indholdsmæssigt er
der ligheder mellem de første punkter i Krempe II og Suhms Viborgandragende. Dele af Krempe II kan være formuleret før Ry resolutionen.
Det synes ganske rimeligt, som Rudi Thomsen er inde på, at Krempe II
kan opfattes som et udkast til Ry resolutionen. Imidlertid følger hverken
Ry I eller Ry II tematisk og dispositionsmæssigt Krempe II. Formentlig
har de to udsendte borgmestre skitseret de emner, der burde indgå i
Ryresolutionen. Men med referatet af kongens befaling inde midt i Krem
pe II er det næppe sandsynligt, at Krempe II - i den foreliggende form blev overrakt kongen i Krempe. Omvendt er det slående, at punkt 3 i Ry I
på samme måde kan ses som en respons på kongens befaling20. De ud
sendte borgmestre har næppe været udstyret med fuldmagt til på de jyske
købstæders vegne at formulere disses ønsker. Det synes heller ikke at
være tilfældet. Den opdukkede Ryresolution viser, at 16 borgere fra 13
jyske byer i Ry netop forfattede borgernes andragender i punkter, sådan
som kongen havde ønsket i Krempe. Hvis kongens svar på landeværnsordningen hører til Krempe Il-dokumentet, er det også tvivlsomt, om der
blev overleveret en Krempe I-resolution - i den foreliggende skikkelse. I
Ry I henvises der indledningsvist til »vores underdanigst forrige overgiv
ne Supplication sub dato Viborg d. 9. Aug.«21. Man må således stille sig ret
kritisk over for hele det aktmateriale, der er aftrykt hos P. F. Suhm.
Borgerbevægelsens ændring fra en moderat til en radikal bevægelse

20. Sst. s. 215: »Borgerskabets Besværing og Forhindring i deres Næring, imod deres
Privilegier som med Eed af fremfame Konger er blevet confirmerede«.
21. Sst.
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tidsfæstede Rudi Thomsen til perioden mellem mødet i Krempe den 2.
september 1629 og mødet i Ry den 19. oktober s.å. Medens dette omsving
fandt sin forklaring i kongens opfordring til borgerne om at formulere
deres andragender punktvis, skønt han kendte deres udfald mod adelen,
kan en holdningsændring mellem 1629 og 1638 - ifølge min her fremlagte
tolkning - relateres til de gennemgribende strukturændringer, som det
danske samfund undergik i 1630’rne.
III

På deres møde i Ry i 1629 betragtede borgerne - efter luthersk opfattelse
- samfundets politiske og sociale struktur som noget gudsgivet. Enhver
skulle forblive i sin stand, og leve af de midler, der var tildelt standen. Og i
Ry II udtalte borgerne, at »denn ene stand recke denn Anden stand
hånden« (C-13), og hvor overholdelsen af de enkelte stænders funktioner
var forbundet med en harmonisk samfundsopfattelse1. Tonen var derimod
en helt anden i den adelsfjendtlige memorial, som Rudi Thomsen tidsfæ
stede til årene 1638-41. Her ti år efter Kejserkrigens afslutning anfægtes
hele grundlaget for stands- og privilegiesamfundet. Kritikken rettede sig
mod adelens manglende modydelser for privilegierne, mod udøvelsen af
privilegierne, og mod disses arvelighed. Oprindelig blev adelen privilege
ret for sin offervilje, nu stillede den kun sin »ufrugtbare« rostjeneste,
ligesom den under Kejserkrigen (1625-29) flygtede og lod menigmand i
stikken.
I flere henseender er året 1629 velegnet til at belyse privilegiesamfundets grundlag. Fra dette år findes et skattemæssigt arrangement, der af
dækker én af adelsvældens forudsætninger. Samme år måtte borgerne tage
stilling til spørgsmålet om et effektivt forsvar, som egentlig var adelens
anliggende og den formelle begrundelse for adelsprivilegierne. Én ting var
borgerstandens synspunkter, en anden var dens mulighed for at fremføre
dem og påvirke de politiske beslutningstagere, altså spørgsmålet om på
virknings- og kommunikationskanaler under adelsvælden. Det er disse tre
temaer (beskatning, forsvar og kommunikationsveje), der skal drøftes i
det følgende.
Ifølge ovenstående stammede borgernes mere radikale og adelsfjendtli
ge indslag formentlig fra slutningen af 1630’rne og ikke fra 1629. Det
rejser blot spørgsmålene: hvorfor borgerstandens krav radikaliseres i
1. Om harmoniopfattelsen, jf. Kerstin Strömberg-Back: Lagen, Rätten, Läran. Politisk
och kyrklig idédebatt i Sverige under Johan III.s tid. Bibliotheca Histórica Ludensis XI,
(1963) s. 28.
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1630’rne?, samt hvad opnåede borgerne i 1629 - og senere? Med andre
ord: hvorledes var borgernes generelle, politiske gennemslagskraft under
adelsvælden? Sidstnævnte skal blot skitseres, men spørgsmålene kan for
søgsvis besvares ud fra J. A. Fridericia’s konstatering, at det konkrete
resultat af borgernes henvendelse i 1629 først og fremmest var skatte- og
landgildelettelser2.
Borgerstandens bevidstgørelse - eller rettere radikalisering - kan i vidt
omfang relateres til udskrivningen af ekstraordinære skatter, som netop
tog et voldsomt opsving i 1630’rne. Det skyldtes bl.a. Danmarks ændrede
sikkerhedspolitiske situation og militære behov efter Kejserkrigen. Sven
ske tropper befandt sig ved Hertugdømmernes sydgrænse, og der var til
stadighed fare for, at de stridende parter overskred grænsen. I 1634 og
1637 var de gamle unionsaftaler med hertugdømmerne blevet fornyet.
Aftalerne forudsatte, at Danmark havde en stående hær, og efter oprettel
sen af denne i 1637 blev de ekstraordinære »unionsskatter« i realiteten
ordinære. Også flåden blev udbygget i 1630’rne. Foruden det øgede for
svarsberedskab krævede også diplomatiet, det hastigt voksende admini
strationsapparat og den prætentiøse hofholdning større offentlige ind
tægter.
Allerede i 1620’rne og ikke mindst under krigen 1625-29 var skatterne
følelige. I årene 1600-1614 blev der - ifølge J. A. Fridericia - udskrevet 14
enkeltskatter til et samlet beløb af 1.9 mill, rd., men i perioden 1629-43 35
enkeltskatter på 3.9 mill. rd. Heraf androg unionsskatterne til den ståen
de, hvervede hær omkring 2.5 mill. rd.3. De jyske købstadborgeres hen
vendelse i 1629 faldt stort set sammen med skattestatens gennembrud.
Fritagelse for forskellige offentlige byrder var et vigtigt element i borger
nes henvendelse i 1629. Det stod samtidig klart, at de jyske bønder var
ude af stand til at betale fuld landgilde, og netop samtidig med borgerrøret
i 1629, drøftede konge og rigsråd skatte- og landgildenedsættelser for
Jylland. Den 1. oktober - dvs. mellem Viborg- og Ry-mødet - udgik et
skattebrev, hvorefter bøndernes skatter til kronen skulle nedsættes i sam
me forhold som landgildeydelsen. Ordningen stammer fra rigsrådets be
tænkning af 5. september, hvor det hed: »paa det de fattige oc forarmede
for saadan thyngsel forskaanis, schulle der med saaledis forholdis, at lige
som hver bunde kongen eller sin hosbunde hel, half eller ingen landgilde
formaar at give, saa schulle oc med schatten same proportion holdis«4.

2. J. A. Fridericia: Danmarks Riges Historie IV, (1896-1902) s. 211.
3. Sst. s. 228.
4. Kr. Erslev: anf. arb. II s. 197; Kancelliets Brevbøger 1627-1629, (1929) s. 776; V. A. Se
cher (udg.): Corpus Constitutionum Daniæ. Forordninger, Recesser og andre kongelige
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Hidtil er bestemmelsen meget naturligt blevet opfattet som eksempel på
skatteforskånsel. Her skal den benyttes til at afdække én af adelsvældens
forudsætninger: at krone og adel - i denne ekstraordinære situation delte bondens overskud. Da adelen eftergav bonden en del af landgilden,
måtte den samtidig hindre, at kronen via beskatningen profiterede af
husbondens tilbageholdenhed. Vi får her glimtvis indtryk af en fin balance
mellem kronens og adelens interesser under magtstatens udbygning5. Det
te arrangement vedrørte kun landdistrikterne; men samtidig med den
jyske borgerbevægelse indberettede beskikkede rigsråder om de jyske
købstæders svækkede stilling6. På rådernes anbefaling opnåede jyske køb
stæder skattelettelser i de følgende år.
Med oprettelsen af en stående, hvervet hær i 1637 fik skatteskruen et
par ekstra omdrejninger. Og frem gennem 1640’rne klagede adelen over
beskatningens følger for dens bønder, der havde vanskeligt ved at svare
landgilde på grund af skatterne til kronen, ligesom adelen måtte forstræk
ke sine bønder med heste, korn og penge samt give afkald på ægter,
arbejde og andet for at undgå ødegårde7. Det er vanskeligt at vurdere det
rimelige i adelens klager. Der knytter sig blot særlig interesse til adelens
påstand (i 1647), at skatterne nu næsten var højere end landgildeydelserne
- dvs. et brud på princippet fra 16298. Efter enevældens indførelse havde
skattebetalinger højere prioritet end landgildeydelser. Under adelsvælden
underminerede skatterne adelens landgildeindtægter, ligesom adelen
åbenbart havde vanskeligt ved at fastholde princippet fra 1629 om kronens
og adelens deling af bondens overskud. Nu er det både for snævert at
betragte forholdet adel-kongemagt ud fra dette ene forhold og for unuan
ceret at opfatte adelen som en homogen gruppe. Råds- og lensadelen
havde embedsindtægter, der supplerede godsdriften, og som hjalp den
gennem de vanskelige tider. Derimod blev den menige adel uden adgang
til supplerende indtægter ramt hårdt.
Samtidig bar adelen større offentlige byrder. I 1640’rne fik den fordob-

5.
6.
7.
8.

Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende 1558-1660, IV: 1622-38 (1897) s. 483ff.; jf.
Haakon Bennike Madsen: Det danske skattevæsen. Kategorier og klasser. Skatter på
landbefolkningen 1530-1660. Odense University Studies in History and Social Sciences
53, (1978) s. 207.
Jf. Leon Jespersen: Skitse til magtstatsprojekt: Forfatnings- og kontrolsystemet. I: Skiss
till maktstatsprojekt. Sektionsrapport till XX nordiska historikerkongressen Reykjavik
1987, (1987) s. 48.
Jf. flere skrivelser i RA., Indkomne Breve til Kancelliet.
Kr. Erslev: anf. arb. II, s. 614F.
Sst. III s. 411. Allerede i 1642 hævdede adelen, at nogle bønder betalte mere i skat end i
landgilde; sst. II s. 614f.
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let sin rostjenestebyrde; dens skattefrihed blev undergravet ved talrige
kontributioner og dens indtjening reduceret ved de almindelige landeskat
ter. Det er derfor forståeligt, at menig adel under håndfæstningsforhand
lingerne i 1648 ønskede del i kongens og rigsrådets beskatningsret. Fra
omkring midten af 1600-tallet mærkede adelen samtidig de nedadgående
konjunkturer for landbrugsvarer, og der er næppe tvivl om, at store grup
per inden for adelen led under den beskatnings- og konjunkturmæssige
udvikling. Noget andet var imidlertid, hvordan borgerne opfattede adelen.
Adelens sædegårde var fritaget for tiende, ligesom dens ugedagsbønder
var skattefrie. Fra 1628 måtte adelen - formelt for at opnå en retfærdigere
byrdefordeling - selv ligne skatten på sine bønder. Ifølge den adelsfjendt
lige memorial fra 1638-41 misbrugte adelen disse rettigheder. Almindelige
bøndergårde med en ladegårdsfoged blev erklæret for en hovedgård, da
adelens bønder i sognet, ugedagstjenerne, var fritaget for skat. Skatte- og
tiendefrihed opmuntrede til sædegårdsoprettelser og -udvidelser. Lands
bynedlæggelser og fordelagtige mageskifter med kronen skabte store, velarronderede adelsgodser, og tidligere kronbønder fik - stadig ifølge me
morialen - forhøjet landgilden9. En del af borgernes kritik synes beretti
get, da der er blevet påvist en - formentlig rent skatte teknisk - overgang
fra helgårds- til halvgårdsstatus samt fra selveje til fæstestatus. Adelens
skattetekniske dispositioner skulle samtidig beskytte bønderne, ligesom
de må ses i sammenhæng med adelens øgede offentlige byrder10.
Efter Kalmarkrigen blev der oprettet en stående milits af udskrevne
selvejer- og kronbønder. 1 1629 foreslog borgerne, at også adelens bønder
blev udskrevet. Menig adel modsatte sig dette; men da den i 1638 endelig
gav sin accept, hed det i den adelsfjendtlige memorial fra 1638-41, at
adelen benyttede udskrivningen som pressionsmiddel over for bønder
ne11. Skønt borgerne i 1629 blot ønskede en opretholdelse af stænder- og
privilegiesamfundet, var kimen til utilfredshed allerede lagt. Kongen
kendte misstemningen blandt jyderne. 9. juli 1629 skrev han til rigsråd
Jørgen Skeel, »at ehn deel undersåtterne der udi vortt land Nørjudland,
schulle nu anstille sig heel mutwilligen, emod øffrigheden« samt til kansle
ren Christen Friis: »Ded uil end høre nogid til at bringe dii luder paa den
gammel tohn ygen. Bliffuer ded icke dreffuid fliitig och tylig, daa tør der

9. P. F. Suhm: anf. arb. s. 202ff.
10. Jf. E. Ladewig Petersen: From Domain State to Tax State. Synthesis and Interpretation,
The Scandinavian Economic History Review XXIII, (1975) s. 144ff.
11. P. F. Suhm: anf. arb. s. 201.
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uel bliiffue allehånde aff«12.1 sit brev fra juni 1632 til rigshofmesteren talte
Ålborgborgmesteren, Hans Sørensen, om, at der »voxer ... en forgiftig
haad imelom adelen och borgerschabet«, fordi adelen mente, at borgerne
begærede mere, end deres »preveleger anrører och deris stand er ge
rnes«13. Drøftelsen af skatte- og forsvarsspørgsmålet afdækkede uoverens
stemmelsen mellem stænderfunktion, -privilegier og byrdefordeling.
Beskatningen berørte ikke blot forholdet kongemagt-adel hhv. adeluprivilegerede stænder. De opkrævede skattemidler blev i vid udstræk
ning pumpet ud til borgerlige - bl.a. til københavnske - storkøbmænd og
statsleverandører og bidrog således til en økonomisk omfordeling i sam
fundet14. Den offentlige sektors forbrug var med til at ændre balancen
mellem stænderne. Over en længere periode skete der en økonomisk
social polarisering på tværs af stænderskellene. Med stændersamfundet i
opbrud fik adelens overdådighed i klædedragt og ved gæstebud, der var
synlige tegn på ophøjethed, samt luksusforordningerne, der regulerede og
graduerede statuskonsumtionen efter stand, karakter af en social vigtig
defensivforanstaltning. Såvel menig adel som borgerstand havde fortalere
for en begrænsning af luksusforbruget, ligesom lovgivningen havde rødder
langt tilbage. Lovene kunne begrundes ud fra religiøse, moralske, økono
miske o.a. motiver; den standsmæssige graduering forhindrede således
borgere, der havde økonomiske muligheder for det, i at sidestille sig med
adelen. Eksempelvis måtte borgerlige - ifølge en forordning fra 1621 ikke bære guldkæder uden på tøjet, men gerne indenunder15. Et håndgri
beligt vidnesbyrd om, at borgerne skulle skjule deres rigdom, men samti
dig på det kunstige og uholdbare i arrangementet. Netop omkring 1630
kunne borgerlige mod en afgift få dispensation fra lovene. Med andre ord
fraveg man af fiskale grunde principperne. Den jyske borgerbevægelse
opererede således inden for et stændersamfund i opbrud.
Den voldsomme skattestigning i 1630’rne, opfattelsen af adelens und
dragelser af offentlige byrder og dens mangelfulde militære modydelser lå
bag den adelsfjendtlige holdning i memorialen fra 1638-41. Torstenssonfejden (1643-45) - med dens tyngende skatter og købstædernes store ind
kvarteringsbyrder - fik borgerstanden til i 1645 offentligt at kritisere ade
len: den nød de største fordele, og havde dermed mest at tabe. Den burde
12. Citeret efter Rudi Thomsen: anf. arb. s. 613; jf. de kryptiske sætninger hos S. M. Gjelle
rup: anf. arb. s. 175 note 1.
13. Kr. Erslev: anf. arb. II s. 210.
14. Leon Jespersen: anf. arb. s. 45ff., 63; samme: Den københavnske privilegiesag 16581661 og magtstatens fremvækst. Nogle udviklingslinjer (under trykning).
15. V.A. Secher: anf. arb. III: 1596-1621, (1891-94) s. 645 (punkt 7).
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derfor også yde mest: »Thi deraf kommer det, at landet undergaar, at de,
der best och størst formue hafver och best kunde udstaa tyngen, siunis det
paa den svage och moxen forarmedt mestendelen at ville indvende«. I
stedet skulle alle bære byrderne »pro quota«16. Dette lighedskrav blev
begrundet med, at soldaterne var antaget til alles forsvar. Den samme
holdning havde borgerne under det forfatningspolitisk skelsættende stæn
dermøde i København i efteråret 1660, da de krævede, at adelen og Uni
versitetet skulle »deponere« deres privilegier og betale en forbrugsafgift
som øvrige stænder.
Den adelsfjendtlige memorial fra 1638-41 rummede forslag om bortfor
pagtning af kirketiender til dem, der ville give mest. En menneskealder
senere - på stændermødet i 1660 - da stænderne skulle bevilge midler til
betaling af statsgælden, til hofholdningen og til forsvaret, stod det klart, at
adelsprivilegierne hindrede en sanering af statsfinanserne og en nedbrin
gelse af skattetrykket. I borgerstandens navn blev der fremsat krav om
bortforpagtning af len, ladegårde samt savværker, bjergværker og toldind
tægter i Norge til højestbydende uanset stand17.
Radikaliseringen af borgerstandens krav kan relateres til de opridsede
strukturelle ændringer. Tilbage står spørgsmålet om borgerstandens poli
tiske gennemslagskraft - eller mangel på samme. Standens mange uop
fyldte krav kan have bidraget til denne radikalisering - og ikke mindst
fordi kravene skulle fjerne, hvad borgerne åbenlyst følte som urimelighe
der. Som nævnt påpegede borgerne et adeligt misbrug af privilegierne til
»skattetænkning«, ligesom accepten af udskrivning blandt dens bønder
blev benyttet som pression mod disse. Sidstnævnte berørte ikke borgerne
direkte; det gjorde derimod adeliges gæld hos borgerne. Uden tvivl over
drev 1800-tallets aristokratfordømmende historieskrivning adelens gæld
hos borgerne. Men den principielle forskel på afvikling af borger- og
adelsgæld skabte en betydelig harme blandt borgerne. De mange borger
standsklager over for højt takseret udlæg i adelsgods, som efter loven
endda skulle opbydes til adelige inden »år og dag«, vidner herom.
IV
En sammenligning af borgerstandens krav i Ry i 1629 og på stændermødet
i 1660 viser dels, at der var sket en radikalisering af borgerstandskravene,
dels at borgerne i 1660 endnu ikke havde fået opfyldt en række af de krav,
16. Kr. Erslev: anf. arb. III s. 168.
17. P.F.Suhm: anf. arb. 11:2, (1793) s. 115-129.
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de fremførte i 16291. Til de uopfyldte krav hørte bl.a. bekæmpelsen af forog landprang, ønsket om en trykt stadsret, om en ændring af adelens
gældsafvikling og borgernes pligt til årligt at opbyde udlagt adelsgods samt
købstædernes ønske om at frigøre sig fra de adelige lensmænds opsyn.
Borgernes manglende gennemslagskraft havde formentlig flere årsager.
Dels var standen endnu svag talmæssigt og økonomisk, dels var den uho
mogen med indbyrdes modstridende interesser. Hertil kom kongens og
adelens manglende interesse i at opfylde kravene. Og endelig kan det
pauvre resultat tilskrives det danske politiske systems ensidighed og bor
gerstandens manglende påvirkningskanaler.
De jyske borgeres henvendelse til kongen i 1629 foruroligede adelen.
Borgerbevægelsens ledere måtte i 1632 forklare sig over for rigshofmeste
ren. 1 1636 blev det bestemt, at bønskrifter (supplikker) skulle forelægges
og påtegnes af den adelige lensmand, før de blev videresendt til regerin
gen. Reelt kunne det muligvis styrke adelens kontrol med samfundskriti
ske bevægelser. Sammenkædningen af 1636-forordningen med borgerrø
ret i 1629 og »afhøringen« i 1632 skyldes især, at den adelsfjendtlige
memorial fra 1638-41 etablerede denne forbindelse. I sin afhandling om
købstadsstyrelsen afviste P. Munch en sammenhæng mellem borgerbevæ
gelsen i 1629 og supplikationsforordningen af 1636. Dels gjaldt forordnin
gen ikke kun borgerne, dels var det stadig muligt at klage direkte til
kongen2.
Formelt skulle lensmandens supplikationspåskrivning hindre unødven
dige henvendelser til en i forvejen overbelastet centraladministration ved
denne lokale sortering af sagerne. Dette indtryk bestyrkes af et udkast til
lovbøger fra slutningen af 1630’rne. I afsnittet, »Om Supplicanter Som
Kongen Besøge Vill«, refereres et mandat, udstedt i Glückstadt den 29.
juli 1632. Der er tale om et bearbejdet uddrag af en forordning for Norge,
og som ifølge Steinar Supphellen netop skulle sikre den enkeltes mulighed
for at fremsende supplikker3. Ifølge uddraget skulle lensmanden overvære

1. I det flg. sammenlignes 1629-kravene primært med de 34 andragender, købstædernes
repræsentanter indleverede den 21. nov. 1660; RA., Håndskriftsaml. IV H 16. Hans
Rhuman: Diarium offuer det moede, som stoed udi Kiøbenhaffn den VIII september
1660. Appendix, pp. 125-135, lit. Aq. Disse 34 andragender var blevet indleveret tidlige
re på mødet (omkring 24. oktober). Samtlige købstadsdeputerede stod bag de 15 punk
ter, medens de jysk-fynske deputerede manglede bag de resterende 19 punkter; jf.
C. O. Bøggild-Andersen: Statsomvæltningen i 1660. Kritiske Studier over Kilder og Tra
dition, (1936/1971) s. 421.
2. P. Munch: Købstadsstyrelsen i Danmark. Fra Kristian IV’s Tid til det 18. Aarhundredes
Midte (1619-1745), (1900/1977) s. 33f.
3. RA., DK A 138: Lovudkast og Forarbejder til Love 1629-40. III: Udkast til en Lovbog i
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undersåtternes henvendelser, især når de drejede sig om lensmændenes
fogeder, skrivere, kornmålere og andre tjenere. Lensmændene skulle dels
hjælpe supplikanterne til rette, dels sørge for at de klagende ikke »leggis
for had«, hvis de ellers var lydige. Omvendt advares de mod at være
»Mutvillige« og i ord eller handling at stille sig an over for lensmanden og
hans tjenere. Denne bestemmelse efterfølges i udkastet til lovbøger af
forordningen fra 1636. Memorialens udlægning af supplikationsforordningen var borgerlig propaganda; men borgernes opfattelse er her lige så
vigtig som afgørelsen af, om forordningen reelt besværliggjorde fremsen
delsen af supplikker.
Borgernes krav i 1660 viser, at den politiske gennemslagskraft var et
problem for borgerstanden, uanset hvor årsagen skal søges. Desuden af
slører de gentagne krav 1629-60 om afskaffelse af lensmændenes supplikationspåskrivning, at denne blev opfattet som et problem. Og det er det
væsentlige. Under håndfæstningsforhandlingerne i 1648 kunne den sven
ske gesandt, Magnus Dureel, indberette, at lensmændene ville beholde
deres opsyn med købstæderne og supplikationspåskrivningen4. Lige så
ivrige var borgerne efter at frigøre sig fra de adelige lensmænds opsyn og
at opnå et større lokalt selvstyre. Dette fremgår også af diskussionen om
en stadsret i 1630’rne.
En konfrontation af borgerstandskravene i 1629 og 1660 har sin be
grænsning. I Ry II indgik ønsket om en trykt stadsret »och der motte
nogen Aff di fornemeste Aff Kiøbstedernis mideil den offuersee och eders
Maits betenckende derom forstendige« (G-15ff.). I 1660 figurerede stadig
kravet om en trykt stadsret; men i 1630’rne fulgte man faktisk borgernes
ønsker og konciperede en fælles stadsret, ligesom rigsråderne lokalt disku
terede udkastet med borgerdeputerede. Vi er blot dårligt underrettet om
dette arbejde. Der er bevaret reaktioner fra Holbæk og Nykøbing Sjæl
land samt et anonymt indlæg, der er blevet tillagt skånske borgerdeputere
de5. I alle tre indlæg beskæftigede borgerne sig fortrinsvis med økono
miske spørgsmål - bl.a. med at reservere handel for borgerne. Forfatterne
bag det anonyme indlæg søgte at frigøre sig for lensmandens indflydelse

6 Bøger c 1638, læg: 1. Bog. Om Konge og Kongsmænd. Jf. Steinar Supphellen: Supplikken som institusjon i norsk historie. Framvokster og bruk særleg først på 1700-tallet.
(Norsk) Historisk Tidsskrift 57, (1978) s. 155ff. med henvisninger.
4. C. Rise Hansen (udg.): Aktstykker og oplysninger til rigsrådets og stændermødernes
historie i Frederik Ill’s tid I: 1648-50, (1959) s. 98.
5. Disse tre indlæg findes i RA., Kongehusets og rigets arkiv B 5: Statsforvaltning og
centralstyrelse. Erklæringer og betænkninger afgivne af rigets råd og stænder, 1630-1639,
læg: Købstadsmøderne 1637, marts (ang. Forslag til en ny Stadsret).
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på besættelsen af øvrighedens stillinger. I stedet skulle borgerne udvælge
tolv af deres midte, og som havde fuldmagt til at besætte vakante øvrig
hedsposter. Den udvalgte skulle aflægge ed som beskrevet i Christian 3.s
reces artikel 7, dvs. over for kongen og ikke over for lensmanden6. For
melt blev ændringen begrundet med lensmandens manglende viden om
egnede kandidater.
Der er fra 1630’me bevaret et omfangsrigt koncept til denne stadsret.
Kr. Erslev og P. Munch henførte den til tiden efter købstadsmøderne i
1637, da man arbejdede videre med sagen7. Konfronterer man lovkoncep
tet med det anonyme (skånske?) købstadsindlæg, svarer alle sidstnævntes
henvisninger til konceptets. Med en enkelt undtagelse genfindes i lovkon
ceptet alle de forhold, som borgerne ønskede ændret. Det tyder på, at der
ikke blev taget meget hensyn til disse borgeres indvendinger, samt at det
ikke var dette, men et stort set enslydende koncept, som borgerne blev
præsenteret for. Supplikationsordningen var ikke omtalt i konceptet til
stadsretten. Men arbejdet med stadsretten viser, at der blev taget mere
hensyn til borgernes ønsker i 1629, end det fremgik af kravene i 1660. At
stadsretten ikke blev udstedt kan skyldes mange forhold - bl.a. købstæ
der nes forskelligartethed8.
Også i Ry I indgik ønsket om, at borgmestre blev valgt af de bedste
borgere, aflagde ed over for kongen, samt at de havde fri tilgang til
kongen. Den forbindende tekst efter resolutionen rummede en kritik af
lensmandens supplikationspåskrivning9. På stændermødet i 1660 fortsatte
borgerne bestræbelserne på at frigøre sig fra de adelige lensmænd ved
krav om dels lokalt at vælge byens bestillingsmænd, dels ved politisk at stå
i et umiddelbart forhold til regeringsmagten. De gik imidlertid videre og
krævede økonomisk, politisk og embedsmæssig ligestilling med adelen til
embederne som landsdommer, landkommissær og rentemester, ligesom
det adelige rigsråd skulle suppleres med gejstlige og borgerlige fra hver
provins. Borgerne var således klar over, at adelens politiske monopol
skulle brydes, og at de skulle tale deres egen sag. Ved stændermødets
slutning, da de ikke var trængt igennem med kravet om en stænderforfat
ning, rummede borgernes privilegieandragender stadigvæk elementer af
6. Koldingrecessen af 1558, art. 7; J. L. A. Kolderup-Rosenvinge (udg.): Samling af gamle
danske Love 4. Deel, (1824) s. 257.
7. RA., DK A 138 II: Udkast til en almindelig Stadsret 1637; jf. P. Munch: anf. arb. s. 35;
Kr. Erslev: anf. arb. II s. 432 note 5.
8. Jf. P. Munch: anf. arb. s. 35.
9. P. F. Suhm: anf. arb. s. 221.
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en egalitær tankegang. Begrebet »ufri mand« skulle afskaffes, ligesom
befordring til »hæder og nytte« skulle ske på baggrund af kvalifikationer
uden standshensyn.
I Sverige havde understænderne mulighed for at fremføre klager, dels
gennem en administrativ kanal med supplikker, dels ved riksdagsbesvär
med stænderrigsdagen som politisk kanal. Under adelsvælden eksisterede
der i Danmark kun den administrative kanal med supplikker. Som det
fremgik, henvendte de jyske borgere sig direkte til kongen i 1629. Det
danske stænder- og privilegiesamfund blev brudt i 1658-59, da Køben
havns borgere som tak for deres indsats under svenskernes belejring af
hovedstaden fik andel i de adelige privilegier. Som en fri rigsstand fik
repræsentanter for Københavns borgere i 1658 fri adgang til konge og
rigsråd. På stændermødet i 1660 fremkom borgerne med en række forslag
til borgerstandens fremlæggelse af ønsker og klager. Der var dels forslag
om en permanent købstadsfuldmægtig ved hoffet, dels om provinsfuld
mægtige under forskellige former, der kunne forelægge menigmands kla
ger for regeringen. Kontakten til konge og råd var tydeligvis et problem,
der optog borgerne. Baggrunden var de uopfyldte borgerstandskrav og
målet en ligestilling med adelen også i politisk henseende hhv. at frigøre
sig for de adelige lensmænds myndighed.
Det kan synes af mindre betydning, om borgerstandens mere radikale
krav stammede fra 1629 eller fra 1638. Forskningen har hidtil ret ukritisk
benyttet det overleverede materiale fra borgerbevægelsen i 1629. Fundet
af, hvad jeg anser for en afskrift af den originale Ryresolution, har givet
en ny mulighed for en kildekritisk analyse af det overleverede materiale
og for det her fremsatte tolkningsforsøg. Men borgerstandens bevidstgørelse/radikalisering får ulig større betydning i det øjeblik, den kombineres
med de ændrede økonomisk-sociale og politiske strukturer. Borgerbevæ
gelsen i 1629 faldt stort set sammen med skattestatens fremvækst, og ved
at henlægge holdningsskiftet fra efteråret 1629 til årene 1629-38, kan det
på mange måder relateres til statsmagtens voksende behov for skatter og
andre ressourcer til hofholdning, administration, diplomati og forsvar, til
den økonomiske omfordeling, samt til de ændrede krav til statstjeneste og
dermed til privilegering. Økonomisk og socialt, men også kvalifikations
mæssigt var dele af borgerstanden på højde med adelen. Håndfæstningens
kodificering af stænder- og privilegiesamfundets ulighed forekom stadig
mere urimelig. De københavnske storkøbmænd sørgede i hovedstadens
privilegier 1658-59 egennyttigt for sig selv. Men det er åbenbart en tilfæl
dighed, at Ryresolutionen befinder sig i Københavns Stadsarkiv. Borger-
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røret havde haft helt andre perspektiver, hvis København havde været
indblandet. Kort efter - i 1660 - blev enevælden indført, blandt andet med
støtte fra borgerkredse.
Der findes forskellige teorier om absolutismens funktion og karakter.
Den kan opfattes som feudaladelens centraliserede klasseforsvar, man
kan opfatte absolutismen som et redskab for den fremvoksende borger
stand i dens kamp mod adelsvældet, eller man kan se absolutismen som
opstået i spændingsfeltet mellem en adelstand i tilbagegang og en opsti
gende borgerstand. I flere af de fremlagte absolutismeteorier spiller bor
gerstanden en væsentlig rolle. Det kan derfor undre, at man ikke nærmere
har undersøgt udviklingen i den danske borgerstands politiske anskuelser i
1600-tallet. Som illustreret er én årsag vel netop det overleverede kilde
materiales karakter.
Borgerstandens manglende politiske gennemslagskraft under adelsvæl
det skyldes ikke blot standens økonomiske og numeriske svaghed, men
også dens uhomogenitet. Kommende undersøgelser må derfor analysere
skillelinjer inden for og samarbejde mellem forskellige borgerstandsgrup
per samt en eventuel udvikling fra lokalt betonede krav til udformningen
af en fælles borgerstandspolitik. Det er derfor vigtigt at vurdere adelsvæl
dets betydning for borgernes politiske gennemslagskraft og udviklingen
fra beskedne forslag om alternative påvirknings- og kommunikationska
naler til omfattende politiske rettigheder samt ligestilling med adelen. Det
traditionelle stændersamfund hvilede på en statisk og harmonisk sam
fundsopfattelse ; men radikaliseringen af borgerstandskravene efter 1629
afspejler brydningerne mellem en statisk og en dynamisk samfundsopfat
telse, og som knytter sig til magtstatens vækst.

Figur 2. Stemma over materiale til den jyske borgerbevægelse
1629
(originalt
materiale)

1638
(afskrifter)

1638-41
(originalt
materiale)
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De stiplede linjer angiver afhængighedsforhold, der supplerer/erstatter
den hidtidige opfattelse (= de fuldt optrukne linjer). Der er ikke tale om
en fuldstændig gengivelse af materialets indbyrdes afhængighed.

Ryresolutionenaf20. oktober 1629
Stormegtigste Høyborne første Aff Gud Allermegtigste os giffuen Naadige herre
och Koning denn gansche Borgerlig stand udj Jutland Ønscher throlig At Gud
Allermegtigste veed sin Krafft och Naade uill styre och regierre eders Maits sind
och tancher saa At eders Maits her effter som eders Maits Hid indtill i eders Maits
høylofflig regiering giort Haffuer Maa Altid søge Gudz Naffns Euvige Erre och
eders Maits fattige undersaatters tiltagelse och beschermelse saa eders Maits
maatte føre ett fredsomeljgh och Lychsalig Regimente, Gud Almegtigste till euig
erre, Eders Maits for Gud och den gandsche Christenhed Kand Haffue wdødelig
uforfengelig berømmelse och disse fattige Rigers Indbygere, Aff Guds Naade och
eders Maits gode beschermelse motte At spørge ett roligt och retferdig styche
brød, och frembføre Et Christeligt liff och Leffnit Gud Allermegtigste thill euige
Erre och disse høylofflige Riger till opbyggelse och bistandig velferd.
Stormegtigste høyborne Allernaadigste herre och Koningh efftersom Gud Al
lermegtigste haffuer Aff sinn retferdighed straffet vorris Kiere federne Land Jut
land for vore blodige synder, med denne schadelig forløbne Krig och feide och
haffuer schichet umettelig folck offuer os som haffuer os Atschillig besuering paa
Legemer godz och formue tillfoyet paa det vi schulle Kiende vorris sierne synder,
med huilche vi hans Guddommelig Mayestatt mangfoldelig fortørnet haffuer offu
er sligt Guds rettferdig reffselse er Landet ynckelig udplyndret Indbyggerne vorris
fattige formue frataggen Och Afftuungen saa vi side igien med barre hender i
bedrøffuelse med voris fatige Bedrøffuede hustruer och børnn och vi derfor inder
lig thacker Gud Allermegtigste som icke Allene haffuer vist os vore synders ondschab men udført os Aff Jegerens gaarn och Naadeligenn erlediget os fra den store
besuering bandhed och bedrøffuelse som vi vare undergiffuen der vi Warre under
vore fienders Tirannj och gevalt och os nu igienn denn dyrebare fred under eders
Maits høylofflig och Christelig Regimente unt och thilfoyett haffuer Huorfor Hans
Allerhelligste naffn Werre euindelig æret och forleene os fremdellis gudz goede
beschermelse och velsignelse Aande och legomllig Under Eders Maits goede høy
lofflige Regimente
Allernaadigste herre och Koningh Wi eders Maits fattige bedrøffuede undersåt
ter menige Borger schab i Jutland tuilff intet paa Att eders Maits nogenleddis er
Witterligt Att Landsens Indbyggerre ere formedelst den schadelig feide, gandsche
forarmede och Komen fra dierris Nerring i dett enn dell ere bleffuen Landflyctig
fra huus och formue och dj Andre under fiendernis Tirannie maatt udstaae huis di
offuer os och dennom ville bude och befalle saa den enne med den Anden i
Attschillige maader ere bleffuen voris formuffue quit och den enne venn och
Bonde ingen Mideil haffuer At hielpe denn Anden med Effterdi fienderne mesten
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parten haffuer hafft derris Quartier i Kiøbstederne Borgerschabet gandsche for
Armede och mange Aff vorris huus Nederbrut och opbrent och errre Kommen fra
vorris formue handel och Credit och sidder i stor gieid, och besuerring inden och
udenlands och ingen Middell haffuer At komme thil neringh med igien huorfor vi
eders Maits fattige Bedrøffuede undersåtter høyligen forArsagis eders Maits som
Worris Kierre fedeme Lands fader och Aff Gud Allermeg(tig)ste os giffuen here
och høyeste Øffrighed i All underdanighed, Om Kongelig befordring och bistand i
Vor stoere nød Anmode, Och besøge forhaaber Att eders Maits nu i Woris høye
Anliggende nød fremdellis beuiser befodring och Kongelig naade, och di under
trykte nederlige stands bedroffuelige Wilkor Naadigst maa betragtis och befodring
beuisis som høyligen fornøden giøris om kiobstederne och borgerschabett schall
bliffue i sin esse Och gierne faa mideli Att opholde Kongelig och Rigens thynge her
effter som thill forne thi Borgerschabet her i Riget ingen frelse eller indkom
haffuer At leffue Aff som di Andre stender her i Riget, icke heller Haffuer
stemme eller middell uden gud Allermegtigste och eders Maits der derris brøst och
høye nødtorfft schulle ville Andrage och betracte naar fornøden giøris, och
Naadigst motte agtis Att borgerschabet och Cronens bønder fast Allene maa berre
Kronens och Rigens tynge synderlig i frids thid, thiullff vi underdanigst icke paa
At eders Maits som vorris Kierre Naadigste herre, som Altid giernne haffuer stor
flid Andvent och veret denn Borgelig stand med Kongelig favör bevogen och
Naadeligt ladet sig uell befalde At forbedre Kiøbstederne her i Riget och befordre
Rigens indbyggere Efftersom Gud Allermegtigste synderlig haffuer opliust och
begaffuet eders Maits med Chrestelig dyder visdom och forstand thil At søge Guds
Naffns Ere och eders Maits fattigge undersaatters Welferd och befordring eders
Maits Joe her effter som thilforn tencher paa tienlig Middell At de som maa berre
Rigens tynge och Kronen haffuer indkom Aff nemblig Borgerschab Cronens Bøn
der och sielffeyere Kand och maa bliffue i sin esse och Nyde derris gamble privile
gier och friheder och (e)ffterdj Borgerschabet udi Jutland underdanigst Kort for
ledden ved derris middell och fuldmegtige Haffuer ladet besøge eders Maits till
Krempe och eders Maits Aff Kongelig gunst och Naade gaff os ved vorre middell
god och Naadig beschedenn At borgerschabet i Jutland maatte och schulle Kom
me thilsammen och med huer Andre med goed betenckende derris brøst och høye
Nødtørfft punctatum i Pennen befatte och eders Maits det med første igienn ved
vorris Mideil till hende stille och Loffuede os naadig audientz Wi underdanigst
sampligt eders Kongl. Maits høylig betacher och Villeg Altid slig eders Kongelig
Maits goede och Kongelig affection i Worris bøner till Gud Allermegtigste haffue
ihukommelse och bevise eders Maits pligtvillig Lydighed med godz blod och Liff
huor til denn Alting videndis Gud schall verre vort vinde At vi Altid som thro plict
villige vndersaatter underdanigst haffuer verritt affectioneret, och resoluerit
Aff denn Aarsage Naadigste herre och Koning haffuer Borgerschabet i Jutland
hafft derris middell forsamblede och simpliciter dette effterfølgende punctatim i
Penen befattett, Nemblig huad brøst och forhindring den borgerlig stand i derris
Nerring och håndtering Hid indtill paa Nogle Aars tid haffuer hafft den håndteren
de till tuangh och Commersen, thill forhindring och Indbyggerne meste till schade
derhoes giffuer undderdanigst thilkiende Kiøbstedernis forsueckelse och Armod
med underdanigst begiering eders Maits Naadigste ville Bevilge Kiøbstederne
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privilegier schonsell och friheder igien som er dett eniste mideil huor ved Kiøbste-

deme igien Kunde opbyggis och besettis och Rigens indfødde och soren borgere i
Jutland Kand med Nødtørfftig vare forsørge Landett och Komme thill Nerring och
Credit igienn, och i sin thid berre Kongelig och Rigens tynge och effterdj vi
underdanigst icke dermed Andet merre som formoden er, saa beschadelig for
eders Maits Kand Andgiffue som vi burde formoder vi underdanigst Eders Maits
holder os vorris vfuldkommenhed thill Gode och Naadigst optage Altingest i den
Menningh,
Att effterdj Borgerschabet her i Riget moxen ingen Andenn Middell haffuer Att
Leffue Aff end handell och KiøbMandschab Att førre och Euentyre derris goeds
och Waare i stoer pericel och fare offuer søenn och siddenn At varen bortborge
thill Landsens indbygere, och deroffuer titt lider stoer schade begerrendis under
danigste At ingen Aff dj Andre stender som Andre Middell haffuer At nerre sig
Aff icke maa her effter som hidindtill scheed er imod recessum och Borgemis
giffne friheder Indgriber i Borgelig Nering Eller nogen Handell och Kiøbmandschab driffue, men At enn huer maa Leffue Aff di meddell, som dennom Aff Gud
och fremfame Konger giffuere.
Nemblig Adelen Aff derris Kongelige Indkomme geistligheden Aff derris geistlige Rente och bønderne Aff derris Aalff och opfødningh och handverksmend Aff
deris handuerck paa dett understendeme Altid Kand verre god respondentz och
denn ene stand recke denn Anden stand handen och verre affectionerete och
resolverede med huer Andre weluiligen med end steme At opsette for eders Maits
och vor Kierre federne Land och vorris Christeligt frihed liff blod och gods derom
bede vi dig Allermegtigste goede gud du os dertill din Naade ville for leene Att
Alle stenderne her i Rigett med god affection imod huer Andre os sambtlig beflitte
thill sitt hellige Naffns Erre och dette Rigis och Rigernis indbyggemis opbyggelise
till Alle stendernis fornøden velferd i denn sidste unde Verdens thid Effterdj Att
Alle exempell uduiser Att handell och Kiøbmanschab icke vill verre tuungenn
medenn vere fri for denn håndterende søefarende mand och paa dj steder som en
huer maa fri och Utungen handle prosperer Allmuen och Kiøbmandschab och
Comersen daglig tilltager,
Begierrendis derfor underdanigst At handelenn och Comersen her i Riget motte
verre fri och udtungen paa dett den borgelig stand, och denn søefarende Mand
maa her i Rigit Nyde de friheder som gaar i suang paa Andre steder paa dett
handlen och Comersen heri Rigitt maa thiltage och udlendische saa Well som
indlendiske maa faa løst och willie till sig i Kiøbstederne her i Riget At Nedersette
och sig fligtelig ernerre, Riget till forbedring thi huor den søefarende Mand icke
ubilligen beschattis eller eller vliidellig besuerris men elschis och fremdragis och
Maa sig frivilligen ernere der haffue di løst sig Att vindschibelig ernere och forbed
re Och huer befliter sig paa At bygge huuse schibe och i At schielige Maader
Landet fordrer.
Huorforre vi vnderdanigst begierer eders Maits naadigst ville tencke paa tienlig
middell huor ved Kiøbstederne Kunde komme paa foede igienn och handell Kiøb
mandschab Comerten i disse Lande hos os Kunde prosperere och thiltage och
bliffue in esse, som det gaar i suang paa Andre steder ordentlig och lideligh,
Dette effterschreffne Befinde vi wnderdanigste Att verre den borggerstand
Kiøbmandschab och Commersen hos os till forhindring och præjudicering
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Nemblig:
Øxenn handell som er den beste och fornemst handel som driffuis her i Rigitt och
Altid haffuer werit borgerschabit fri och uformenet At Kiøbe gres øxne Aff bøn
derne Presterne och Andre som paa Landet boer och siden opsette samme øxenn
hoes den som for ringeste vilde stalde denn handell och Nering er borgerschabet
formeent och nu Allene maa Kiøbe gres øxenn paa derris Axelltorffue som icke
mange Kremer falde, thi strax dj slaaes Aff plogen bliffuer di hos bønderne enn
huer Aff sitt herschab Antegnet, Och betingitt saa borgerne som handle med
Øxenn ingen Gres øxenn der offuer for billig verd kand bekomme Menn maa
Kiøbe staløxen Aff Adelenn Allene for enn dyr Pris och maa udloffue flere penge
end di nogen tid i Marckenen Kand bekome Men paa det di Kand holde derris
Credit Wden Lands Huor udoffuer mange fornemme Øxen Kiøbmend er Kommen
till Agters i disse forgangne Aaringer Cronens Borgerre som schatte och ber
Rigens tiynge icke till Ringe schade.
Er forbøden ved eder Maits forbudz breffue Att ingen maa indførre Rugmeell
eller brød i Rigit dog mand dett tit bedre Kiøb Kand haffue udenn Rigett end i
Rigett och denn håndterende och søefarende mand en billig fortienst derpaa Kun
de haffue och Igien selgis till Almuen for bedre Kiøb end de Landsens Wegt her
Kunde haffue.
Smør vecten haffuer thillforne Altid wdj Jutland werret ret paa 18 lispund med
treed nu er denn for Andret och forKorted At enn tønde smør schall weye 16
lispund med threed. Och selgis Alligeuel nu saa dyre som thill forne Efftersom
Kiøbett och opstiger. Huilcket Er Kiøbmandschabet till stoer schade fordi vi maa
tabe paa wegtenn huor vi dett Hennførrer och giøre lige saa stor omkostning paa
en tønde smør nu som thillforne der tønden veyede 2 lispund merre som den nu
veyer.
Disse forpagtninger och benaadinger som giffuis beuilgis paa nogle scheed varre
som nogle serdellis Personer erlanger och bliffuer priviligeret Allene dermed At
maa Handle med den handteringh som schat och tynge udgiffuis thill forhindringh
handelen och Comertzen till tuang derfor begierer vi vnderdanigst At handelenn
maa verre fri i enn Comm.num for Alle eders Maits schatte borgere thi slig
benaading och forpactning forAarsager tuist och videre willigh naar schatt og
tynge schall thaxeris och udgiffues Aff Borgerne.
Paa Landett vdj Jutland brugis Attschiellige Landprang och ulouligh handtherring imod Recesen och forbud Aff Prester Bønder Pebber suene fogder och bønder
drenge Och slig tillstedis som icke er priviligerett, Att maa Handle paa Cronens
och Adelens gods och ikke Allene kiøber heste Øxenn och Andet leffuendis Queg
som di selge igien till forprangh.
Medenn och Holder fall paa Landett Homble staall tierre salt och Andre Kiøbmands Warre som paa Landet falder och det sidenn selger igien till fremmede
Eller ved derris Wenner som seggler paa lybeck och Anddre steder och lader
indKiøbe igien forne varre som di till Bønderne udselger till forprangh som forsch
staar och di Meste vare som paa landett falder opKiøber slig forKiøberre Aff
bønderne fører dem till Kiøbstederne och selger dem till Borgerne dem sielff till
fortieniste bønderne til stoer schade thi dersom de søgte sielff Axell torffue Kunde
de selge derris warre dyrere i Kiøbsteder end di faa aff slig Landprangere.
Huorforre borgerschabet underdingst er begierrendis Att slig uloufflig for
prangh och Landekiøb som nu megget Haffuer tagit offuer Hand sidenn det Keise-
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rens folck Haffuer bemegtigitt landen maa Affschaffis och Aluorligenn forbiudis
och Borgemester och Raad enn huer i derris Kiøbsted maa verre fri for med slig
uloulig Handell Att haffue opsiun och di som slig Landkiøb bruger maa haffue
forbrut till eders Maits och den Kiøbsted hues frihed di ifindis Alle di varre som di
handle med, huor och paa huad staffnn di Antreffiis och maa tilltalis och straffis
Naar mand Kand beuises dem offuer At di ulouligenn noggen Hemmelig håndter
ring paa landet driffuer.
Disligste tilstedis och Mange Landkremmerre Indlendische och Udlendische
som om kiøre och løber fra en landz bye till en Anden paa Landet med K(r)amgoedz och Kiøbmands Uarre saa och Keldfører Anseende At Kedelførrer bedra
ger bønderne med falsk vect och maall och udfører gammell Kobber och mange
forregiffuer Att di schulle Haffue tagitt Borgerschab i Kiøbstederne och er dog
intet At finde naar schatt och tynge schall Udgiffuis,
Disligeste ligger och Udj Kiøbstederne mange fremmede som forregiffue At di
haffue udstående gieid hoes borgerne At indkreffue och under det schin ligger den
beste thid om Aaret om Hostenn och for Aarret och opKiøber hemmelig i borgernis Naffn som med dennom haffuer correspondentz och driffuer Att schiellige
handell i Kiøbstederne Borgerschabit till merckelig schade och Affbreck och selger ved alen smaa vegt och maall. begieris underdanigst At di Allene maa selge
deris uarre ved stycher och lester till Borgerschabet
Begierer vi underdanigst At slig misbrugh och hemmelig handell motte
Affschaffis och di fremmede haffue forbrugt di uarre som di hemmelig handle med
och borgerne som derris med videre ere och med dennom slig hemmelig Kiøbmandschab driffuer mod derris Borgelig eed maa haffue forbrut derris borger
schab och straffis som meenedere och borgemester och Raad maa her med haffue
flittig Indseende och di penge och vaare som uloulig handlis med den halffue part
thill eders Maits och denn Anden part till den Kiøbsted det falder i maa verre
forfalden,
Disligeste driffuis och begriffuer sig stor uschichelighed med uloulig Kiøbmandschab och udschibning paa ulouligh haffne imod Recesen saa der tit sellgis Och
kiøbis och forbødne varre udførris Eders Maits paa eders Maits told till forkort
ning och Borgerschabet thill Affbreck och schade derfor begieris underdanigste
Att en huer Kiøbstedz borgemester och Raad paa di haffner som liger undder
ederris friheder maa vere thilberettigit At haffue opsuin med slig uloulig hantering
Ind och udschibning och om nogen Aff Adellen eller geistligheden end sig nogen
frihed offr slig haffuer villet tillegne och tilsteder Nogen der At handle ind eller
udføre kram Kiøbsteder till schade som forschr staar Begierer vi underdanigst At
Adellen och geistligheden borgerschabet der wdi icke maa præjudicere eller for
fang giøre.
Di Aarlige Marckeder som paa Landzbyerne Och icke i Kiøbstederne Ere
Landzens indvaanere schadelig thi der sig stoer uschickelighed i dennom begaaes
med mord och slags maall och Andet sligt Gud Allermegtigste thill fortørnelse och
Meget Aff den Aarsage Ingenn Øffrighed der Kand haffue tilbørlig opsuin derfor
underdanigst begierrendis Att det vaar Nøduendig och gaffnlig At dj marckeder
som holdis paa Landet maa her Effter holdis i Kiøbstederne som Nest ligger och
beleigligst er.
Effter Att Handvercs folckene udj Kiøbstederne Haffuer mist derris skrar och
laugs rett och der tillstedis Alle Atschielligh Handvercksfolck och Bønhaser som
Indgriber i derris Embeder, Ere Handverckene her i landet meget forsuecket och i
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foragt saa ingen mestere Eller Handuercksmand nu som thillfome haffuer lyst Att
bruge derris handuerck men falder fra det och thill Andenn borgelig Nerring
Kiøbmandschab och Borgeriett i Øel sail och mange tillige bruge bade derris
Embeder och Kiøbmandschab Huilcket stoer wschickelighed for Aarsager i Kiøb
stederne handuerckerne i sønderlighed thill nachdel och Afftagh och haffuer Al
muen icke nu som thillfome stor løst till At Lader derris børnn Lerre ett Erlig
handuerg Huorfor der er stoer mangell och defect paa goede handvercks folck om
eders Maits Naadigst ville bevilge Att schraer och Laugs Ret under handverksfolck i kiøbstederne motte oprettis igien will och skall Borgemester och Raad med
handverckene haffue tillbørlig opsuin Att der ingen schenderie drich och unødig
bekostning Eller wschichelighed wnder dem schall begaaes och forordne dett Saa
Att Ingenn sig billigenn schall offuer dennom Att beklage och wider dennom
giørre god Orden Att di schall tage billig for derris Arbeide och di som itt Erlig
Handverck haffuer Lerdt sig der aff Allene maa emerre och icke invichle sig i
Anden Håndtering, som derris Embede icke er Gemees.
At Borgemester och Raad derforre Nu som thill forne maa Haffue magt At sette
Oldermand och stiffte goed och Nøttig politi som tien thill opbygelse och en Aff
Raadmendene i huer Kiøbsted Kand hoes verre Naar nogit fornøden er Att forret
te och med Oldermanden thill holde enn huer mestere Suene och Leredrenge At
giøre huis sømmeligt och rett ehr, och Huis penge som udgiffuis till Laugs beste
naar nogen Indtagis i Lauget brøde penge eller i Andre Maader icke maa Andvendis thill drick eller nogen Anden unødigh bekostning meen foruaris i Laugsbøsser
och Andvendes till Laugs opbygelse, Nemblig Naar Nogen bliffuer for Armede
och thilslaaes Sygdom och suaghed saa di icke Kand Arbeide och fortiene dierris
brød di Eller derris hustruer da Aff Laugs bøsse effter Borgemesters och Raads
betenkende Kunde Haffue noget At leffue Aff och fattige faderløsse och Moderlø
se barnn som Kand settis till Handvercker Kunde och haffue nogen hielp till schou
Kleder och Lerre Løhnn.
Om nogen Borger Ved Retten och landzlougen for Aarsagis Att thilltalle nogen
Aff Adelen for vitterligh gieid och borgerne Eller Anden ufri effter eders Maits
mandatz foroming Om gieid sager bliffuer En tuist och tage Adelens Jordegoeds i
betaling effter den taxt goede mænd Aff Adelen derpaa giør da maa Borgerne
Eller Andre som ufrie Kaldis Iche beholde derris udlagt Jordeguodz i possesion
lenger en Aar och dag men maa dett Endeligen igien thill Adellenn Aff staae for
huad di derfor ville giffue, Huorfor begierris wnderdanigst At naar nogen vfrie I
berørte maader maa tage Adelens Jordegodz i sinn betalling di dett daa maa
beholde i possesion och Holde Rostienniste och Rigens tynge der Aff indtill goede
mend Aff Adelen, dett Kand selgis igien eller och Adellen maa giørre udleg med
Penge, Guld, Sølff, eller Andre goede Nøyactige Løsøre och betale schadesløs
effter derris breff och forschriffuelsis indhold.
Efftersom Borgemester och Raad iche nu Haffuer den Authoritet och møndighed under derris underhaffuende borgerschab som i fordom tid och det meget Aff
den Aarsage eders Maits lendsmend paa Nogle steder, Indgriber i Borgemester
och Raadz bestillinger Och befatter sig med dj sager som dennom effter derris eed
iche vedkommer, och udenn domb eller nogen utilbørlig Woffuer beuist sagh,
fengsler och forvaelter derris Vnderhaffuendis Borgere dett for Aarsager tit At
Borgemester och Raad ichun Haffuer den fryet och lydighed offuer derris Borgere
som di hørsomelig och billig burde Att giøre dennom.

33
Begierris derforre At borgemester udj Kiøbstederne offuer derris borgerre och
rette nogit merre møndighed maa Haffue end di hafft haffuer paa det di i Kiøbstedeme Kunde stiffte goed Nyttig politi och Iffuerig holde offuer retten och eders
Maits forordninger, och bleff di noget tillagt for derris besueringh och forsømelse
schulle di flitteligere forrette derris Embede End før derris Nering forsømelse
Kand giøre.
Effterdi denn Almindelig stattz Rett er icke publicerit war dett veil nødvendig
At denn bleff offuerseet fordrett och giffuit itryck och der motte nogen Aff di
fomemeste Aff Kiøbstedemis mideil den offuersee och eders Maits beteckende
derom forstendige.
Och Efftersom mange Aff Kiøbstedderne derris privilegier och friheder i denne
schadelig feide haffuer mist ere øde och bortkommen for Aarsagis di derfor eder
Maits underdanigste om privilegier paa Nye igien som dennom tientlig och best
fornøden er.
Efftersom befindis Eders kongl. Maits saa vel somm Adellens schoffue som
Nest Kiøbstederne Ved SøeKanten ere ligendis erre gandsche forhuggen Medler
tid fienden ware Landet bemegtiget och udi lengtden vill bliffue stor tuang for
ildebrand, Ere Vi underdanigst begierrendes Att ingen Indbyggere som icke bor
her i Landet maa tillstedes nogen byning tømmer Eller Brende Veed Att udførre.
Om eders Maits i denne onde sidste verdens tid Naadigst Nøduendig for got
Anseer Att oprette udj Jutland en lidelig bestandig defensión krigs Ordinantz, At
borgere och bønder ingen undertagend maa i tide meden wi respit haffuer Armeris
och excerceris och med forfarne tro och oprictig officerer forsees, Och Aff Borge
mester och Raad i Kiøbstederne sielff udvelgis och Ordinantzen motte saa stillis
At en huer som dygtig och bequem er Kunde vide huad di schulle giøre och huem
di schulle Werre Hørrig och Lydigh Att Affuerge eders Maits och Rigens schade
om Nogen uformodig Kunde paa komme Huorfra Gud Allermegtigste naadeligen
beuare Effterdi dett fattige landz indvonner side i itt Oben land aff offuermagt
offuerdragen dersom vi os icke ville forsee, Och denn Catholische leges armade
som intet er fuldkommeligh Att thro Att de med os schulde holde thro naboschab
om di ellers derris fordell och Leiglighed saa Kunde suinnis os underdanigst Att vi
icke for dennom Kand verre thrøg och vi nu inggen middell haffuer At schatte Aff
till bevorben folckis underholdning Ehre Borgerschabet i Jutland resolverit sig
mand for mand Imod Rigens fiender med derris Personner Att ville lade sig bruge
Och for Gudz ære Eders Maits och disse høylofflige Riger opsette liff och blod, Ti
Almuen wdj Landett och Nocksom schall verre affectioneret och resolveret och sig
mand for mand Att wille verge och icke gierne Her effter seer eller Lider Att
nogen fiende Landet Antrerer, saa Witt vi Aff enn huer hører och forstaar och er
her veil manhafftig stercke och behiertigede folck i landet som veil schall vere Att
lide paa Och saa goede som Gevorbene tysch folck Eller Andre nationer om di
eller bliffuer excercerit Afflagt och loffuit befordering och nogit actis naar di
Haffuer tient Lenge och forholdet sig manndhafftig.
Aff Ringe middell som borgerschabet i Jutland nu Haffuer wille vi under(der)danigst om det os naadigst befalendis worder Enn huer i derris Kiøbsted giørre
lideligh ordinantz paa vorris egen bekostning os armere och lade di vnge borgerre
Kiøbstederne handuercks folck och di som dugtig och bequemb erre lade excercere
och sidde i beredschab, thill At Affuerge Rigens schade om noget paakomb.
Och effterdi till muntion officerer och Andenn nødvendig behørringer gaar paa
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borgernis omKost och side effter Ordinantzen saa veell i beredschab som Adelenn
och Andre, Att defendere Landet om behoff giorris Begierer vi underdanigste At
kiøbstederne och borgerschabet nogenleedis her i Jutland for stor schatt och An
denn tynge naadigst derimod maa forschones Att effterdi Borgerschabet i Jutland
som forberørt er nu liddenn eller ingen formue Haffuer Att schatte Aff begierrer
vi Gandsche underdanigst eders Maits naadigst ville Bevilge At borgerschabbet i
kiøbstederne i Jutland matte en tid lang och paa Nogle Aars tid saa eders Maits
naadigst gott siunis sidde fri och icke besuergis med schatt, told, zise eller Anden
tynge paa dett kiøbstederne igien Kunde opbyggis och besettes och borgerschab
bet formedelst guds guode velsignelse och eders Maits naadige befodring med
benaadinger privilegier och friheder Kunde befodris thill Middell Nerring och
formue igien och i sin tid der Aff giøre eders maits och Rigit den plictschyldige
tynge och hørsommelig tienniste som eders Maits underdanigst pligtig er och
Kiendis,
I lige maade er hospitalerne i Jutland i Kiøbstederne mest øde derris indkom
forkortett och di fattige nu inthett Haffuer At leffue Aff och er derris Aarlige
Rente ved mageschiffter och forsommelige forstandere i forige Aaring och megit
forsuechet thi Lensmanden paa mange steder forordnede fogder och Affkiøbte
kiøbmend som icke forsiunlig i Guds frycht Haffuer vist tilbørligenn Att forstaae
derris eget huus/: naar di Kommer till agters til Hospitals forstanderre och der
iblandt menighedenn i Kiøbstederne effter Ordinantzen uduilgis burde Aff di
Gudfrychtigste och oprichtigste som Haffuer ett gudfryctig och Christelig røcte
Aff Almuen thi ingen burde billig Att forurete di fattige eller tienne dennom for
derris privat fordeell och were i hospitalemne naar di wille och Giffue sig derud
naar di Haffuer pungen fuld schall Hospitalleme I Jutland bliffue in esse och
Komme paa foede da vill der Andre Middell thill end som begyndis och med
gudfryctige forstanderre forsørgis och goede Nyttige fundatzer giffuis, Huor effter
Alle som vedkommer och med HosPitaleme bøer in spection Att Haffue maa sig
rete
Actum Rye dennd 20 Ocb. Anno 1629
Att dette forne er Aff os her underschreffne sambtygt for Kongelig Maits wor
Allernaadigste herre ved vorris fuldmegtige Att lade Andrage Bekiender vi med
worris Hender underschriffuitt.
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Enevælde, opinion og opposition
En diskussion af historisk kritik og politisk krise i Danmark i
slutningen af 1700-tallet.

af Henrik Horstbøll
Med eksempler fra den frodige historiske teoridannelse og politiske
debat under enevældens kriseperiode i årene mellem 1770 og
1790erne diskuteres i artiklen, der oprindelig er holdt som licentiat
forelæsning ved Aarhus Universitet i maj 1987, forholdet mellem
stat og opinion i reformperioden. Forestillingen om at landborefor
merne havde en »offentlig mening« som enstemmig klangbund eller måske ligefrem som dynamisk baggrund i et »opinionsstyre«
- tolkes som arv fra 1700-tallets utopiske, oplysningsteoretiske selv
forståelse. Gyldigheden af denne forestilling, som også er en leven
de historisk tradition igennem især Edvard Holms og Jens Arup
Seips anvendelse heraf, diskuteres, og der sættes spørgsmålstegn
ved de traditionelt skarpe skel mellem ‘statsmagt’ og ‘opinionsdan
nelse’ og mellem ‘reformparti’ og ‘reformmodstandere’ i den of
fentlige debat.

I slutningen af 1700-tallet blev fundamentet lagt til en moderne økono
misk og historisk samfundsvidenskab, der foretog komparative undersø
gelser, begrundede nationstatslig identitet og diskuterede kausalitetspro
blematik, udvikling og dynamik. Fælleseuropæisk naturretslig moral- og
historiefilosofi var det generelle grundlag for den moderne samfundsvi
denskab, som lokalt udsprang af behovet for teoretisk begrundelse af den
enevældige stats- og styreform, og gradvist fik lod og del i kritikken af den
enevældige stats samfundsorden1. De nye samfundsvidenskabelige teori
dannelser var på denne måde en del af den gamle orden og dens foran
dring. Men hvorledes var den historiske samfundsvidenskab forbundet
med den kritiske debat om enevælden og dens reformpolitik i slutningen
af 1700-tallets Danmark? Den problematik, jeg lægger frem til diskussion,
omhandler således overordnet sammenhængen mellem teoridannelse,
opinionsdannelse og politisk krise.
1. I Danmark var Samuel Pufendorfs naturretslære (Lund 1673) specielt indflydelsesrig
(dansk oversættelse 1742), ikke mindst p.g.a. Holbergs anvendelse heraf i Moralske
Kierne eller Introduktion til Naturens og Folkerettens Kundskab Kbh. 1715. Se E. Holm:
Holbergs Statsretslige og politiske Synsmåde (1877 s. 17f.), og om den Pufendorfske
naturrets særlige historisk, samfundsvidenskabelige perspektiver: Hans Medick: Naturzustand und Naturgeschichte der biirgerlichen Gesellschaft. Göttingen 1973 s. 40f.
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Krise og opinion
1700-tallets krisebegreb var knyttet til sygdomsforestillinger. Under ‘kri
sen’ kulminerede sygdommen i kroppens mikrokosmos, og selve tids
punktet for krisetilstanden var determineret af makrokosmos. Fra astro
nomiske værker til astrologiske almanakker finder vi fra det 16. til det 18.
årh. ‘krise’ som betegnelse for perioden, hvoraf helbredelse eller under
gang afhang2.1 1780ernes debat om landboreformerne blev sygdomsmeta
forer stadig anvendt som krisebegreb, dvs. som beskrivelse af en økono
misk krisetilstand. Den jyske godsejer Beenfeldt skrev i 1787 i et bidrag til
den offentlige meningsdannelse om generalprokurør Bangs Afhandling
om Bondestanden i Danmark3:
»Jeg forestiller mig den forarmede Deel af Bondestanden som en Patient, der er
meget haardt angreben af en Sygdom. Til en saadan Patient behøves Lægens Hielp
- men som en Læge jo aldrig begynder at ordne Medicamenter til den Syge, førend
han har undersøgt Sygdommen og Grunden til samme, saa maae vi og behandle
Bondestandens Sag.«

Dele af bondestanden var i en krise, som krævede politisk medicin, men
som en ivrig modstander af vidtgående reform forsøgte Beenfeldt at mod
virke forslaget til stavnsbåndets ophævelse4.
»Vor Tiltroe til denne Commission [dvs. den store landbokommission] er meget
stor, at ingen Hovedforandring pludselig vil finde Sted; thi hvo veed ikke det, at
en Hovedforandring i et Statssystem, som har Indflydelse paa saa stor en Cirkel i
Statslegemet, er et af de vigtigste Foretagender, og at der, foruden al menneskelig
Klogskab og Overlæg, endog hører en besynderlig Velsignelse til af al Naturens
Herre, og et virkeligt Hæld af Forsynet, naar sligt skal lykkes, og naar Forandrin
gen ikke snarere skal falde ud til det Værre, end til det Bedre.«

Begrebet hovedforandring anvendtes synonymt med fremmedordet revo
lution i 1770erne og 1780erne5. En hovedforandring kunne ifølge Been2. En 'klassisk1 autoritet på området var Peter Apians Astronomicum Cæsareum (1540,
repro. Dresden 1967), hvori ‘kriserne’ i et sygdomsforløb kunne bestemmes ved hjælp af
astrologiske tavler med drejeskiver. Almanaklitteraturen har jeg diskuteret i ‘Nedsiv
ningsteori’, Kultursammenstød og Kulturhistorie i Den jyske Historiker 26 s. 76-98 1983.
3. Samtale imellem trende danske Jordegodseiere fra Sielland, Fyhn og Jylland angaaende
nogle af de nye Skrivter i Landboesagen ... af F L. C. von Beenfeldt Khb. 1787 s. 10.
4. Ibid. s. 5.
5. Således i Sorø-traditionen. Eksempelvis Andreas Schytte Danmarks og Norges politiske
Forfatning. Sorø 1777 s. 267-268.

Enevælde, opinion og opposition

37

feldt let føre til sygdom og nye kriser i statslegemet, og var derfor en farlig
sag. Året efter denne advarsel ophævedes stavnsbåndet dog alligevel, og
sammen med fæstereformens sikring af gårdmændenes personlige rettig
heder var denne lovgivning afsæt for en politisk krise - bl.a. på baggrund
af Beenfeldts aktiviteter.
Med den franske revolution fik kriseforestillingen en ny dimension, som
historikeren Niels Ditlev Riegels udmalede i en politisk pamflet fra 1790
med den kryptiske titel »Julemærker fra Landet og Byen«6:
»Jordens Konger kender ikke Friheds Magt« skrev han - de vil stride
imod oprøret som Xerxes, der piskede havet. Og skulle det lykkes for den
franske adel og gejstlighed at tvinge den franske nations repræsentanter
under åget, så er de dog »for svage til at udtage af Menneskehedens
Indvolde, de Materier, der nærer den hemmelige Ild, der dog atter vil
brække ud og gøre Afgrunden større end den var. Kunne end Kongen af
Neapel sløjfe nogle af de Afgrunde, som Vesuv opkaster hist og her. Han
kan dog ikke hindre Vesuv i at buldre, i at spyde Ild og danne Søer af
Klipper, og gøre Byer til Stenhobe, naar den længe sammenpakkede Ma
terie brækker ud.«
Når den længe sammenpakkede materie brækker ud - stadig er det
natur- og sygdomsbilleder, der beskriver krise og forandring, revolution;
men nu handler krisen om materiens eller massens opstand.
11780erne og 1790erne tilhørte Beenfeldt og Riegels hver sin oppositio
nelle fløj i forhold til det fænomen eftertiden har kaldt den opinionsstyre
de enevælde: Beenfeldt som åbenlys kritiker af reformlovgivningen og
Riegels som systemkritiker.
Riegels skrev sine »Julemærker«, dvs. ‘varsler’ eller ‘almanakprogno
ser’, i forbindelse med den kongerøgelse og festivitas, der ledsagede det
nygifte regentpars indtog i København i 17907, og i pamfletten tog han
direkte udgangspunkt i udsmykningen af indtoget med betragtningen:
»Enhver Triumfbue plejer at bygges på de elendiges Kummer og uafvær
gelige Nød og Undertrykkelse«. Riegels skrev samtidig ind i den politiske
krise, der var opstået i forbindelse med kronprinsens bryllup. Han omta
ler i skriftet rygtet om, at jyske godsejere - med en deputation bestående
6. N. D. Riegels: Julemærker fra Landet og Byen. Samlede i tvende Breve, for om muligt, at
slutte sig til de kommende politiske Aarbyger. Kbh. 1790, citat s. 12-13.
7. »Julemærkerne, jeg her sender Dem fra Landet love ligesaa lidet stadigt og frugtbar
Vejrligt, som Vejret selv lover rimeligt Høstvejr ... Deres Julemærker fra Byen love ej
heller stadig og ren Luft. Meld mig jo før jo hellere om Rang og Titel-Sygens Symptomata eller og Crisis ved forestaaende offentlige Højtidelighed.« Ibid. s. 59. Triumfbue s. 2.
Jyske herremænd s. 63f.
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af Beenfeldt og kammerherre Lüttichau - efter brylluppet havde over
bragt kronprinsen et politisk klageskrift eller ‘tillidsskrift’, som de kaldte
det, om landvæsenspolitikken, dvs. havde foretaget et frontalangreb på
regeringen i dennes achilleshæl - kronprinsens loyalitet over for lovgiv
ningen.
Proprietærfejdens politiske krise, som fulgte i kølvandet på reformleve
ne fra 1787-90 om bondens fæsteforhold, rettigheder og pligter samt
stavnsbåndsløsningen, kan tjene os som en indfaldsvinkel på fænomener
ne partiånd og offentlig mening eller offentlig opinion.

Nogle år senere - på kongens fødselsdag i 1793 - så digteren og læreren
ved Søakademiet Thomas Thaarup tilbage på begivenhederne i en tale i
Det forenede Selskab - talen blev trykt i tidsskriftet ‘Minerva’8.
Kun et øjekast på de sidst henfarne ti år, og vi ser det fremmet, befæstet, som i
andre stater måske vil fordre et århundrede, ja som måske vil fordre blodsudgy
delser, måske statens kuldkastning og alle borgerkrigens rædsler, for at tilkæmpes.

Det er bondefrihed og ytringsfrihed Thaarup på denne måde faktisk ka
rakteriserer som resultatet af en ublodig revolution, men uden partiånd og
konflikt havde forløbet ikke været - han fortsatte9:
Vel sværmer endnu nogle giftige insekter om frihedstræets frugter, men deres bråd
mangler kraft, deres liv er dagsliv, og deres antal formindskes.«

Thaarups sejrssikkerhed var en besværgelse, en insisteren på konsensus
over for de sygdomsfremkaldende skadedyr. På samme måde var det
symbolske frihedstræ, som reformtilhængerne i København på samme tid
fik bygget i sten i form af frihedsstøtten, en besværgelse med Thomas
Thaarups lov- og lovgiverforherligende marmorskrift.
Ideen til Bondefrihedsmonumentet udsprang måske fra Thomas
Thaarups syngespil »Høstgildet«, som med stor succes blev opført på Det
kongelige Teater under festlighederne i forbindelse med regentparrets
indtog i 179O10. Syngespillets sidste tableau foregik nemlig omkring en
frihedsstøtte, kronet af et kornneg. I forbindelse med selve opførelsen af
8. Tale holden paa Kongens Fødselsdag i Det forenede Selskab. Miverna. Januar 1794 s. 37.
9. Ibid. s. 38-39.
10. Karin Kryger: Frihedsstøtten. Odense 1986, s. 27-28. Komparativt om »Høstgildet« som
propagandistisk musikteater: Ernst Wangermann: »Revolution in Music - Music in
Revolution« i Roy Porter/M. Teich: Revolution in History. Cambridge 1986, s. 236-37.
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»Høstgildet« gik der, ifølge Rosenstand Gøiskes Efterretninger, rygter
om, at der var blevet ballade i teatret, hvis godsejernes deputation, Been
feldt og Lüttichau, havde indfundet sig. - »Hvorledes det end er eller ej,
så måtte man kun se med et halvt øje, når man ej bemærkede at denne sag
førte nogen partiånd i staten endskønt vi håbe og ønske uden synderlig
virkning«11.
De jyske godsejere havde bragt den frygtede partiånd frem til overfla
den, og under overfladen lurede den fælles frygt for at bondeuro skulle
gribe om sig på landet.
Lovgivende centralmagt over for lokal autoritet og administration var et
kritisk politisk perspektiv, og det var i denne situation, hvor det umiddel
bart så ud som om ca. halvdelen af det jyske jordegods lå bag Beenfeldts
og Lüttichaus deputation, at tanken om et Bonde-frihedsmonument tog
form bl.a. hos direktøren for Kunstakademiet, hos nogle landvæsensdebatterende embedsmænd, hos historikeren Peter Frederik Suhm, hos præ
sidenten for Det Kongelige Landhusholdningsselskab Ove Malling og hos
generalprokurør Colbjørnsen12.
Frihedsstøtten blev iscenesat som et konsensus-monument - et enigt
taksigelsesmonument, men var en moderne håndfæstning. Grundstens
nedlæggelsen blev fastsat til kronprinsens bryllupsdag d. 31. juli 1792,
hvor Malling og Colbjørnsen talte. Den centrale sekvens af Colbjørnsens
tale lød13:
Skulde nogensinde en voldsom naturbegivenhed (hvilket himlen forbyde) omstyr
te det monument, vi her oprette, og dets grundvold igen blive opkastet på jordens
overflade, da skal denne indskrift - (og her overraktes en guldplade med inskripti
onen til Kronprinsen) - som Deres værdige hånd her nedlægger forkynde efter
slægten, at det var den syvende Christian, som løsede Danmarks Bondestand fra
Stavnsbåndet ved uigenkaldelig lov.

Voldsomme naturrystelser over for uigenkaldelig lov - ordet ‘uigenkalde
lig’ rummer nøglen til hele monumentet. Valget af bryllupsdagen til over
rækkelsen af inskriptionen var bestemt ikke tilfældig, men en symbolsk
gentagelse af Beenfeldts og Lüttichaus bryllupsdeputation og klageover
rækkelse.
11. Claus Bjørn: Den jyske Proprietærfejde. Historie XIII 1979, s. 32.
12. Subskriptionsplanen for monumentet var underskrevet af P. F. Suhm og Niels Tønder
Lund (formænd for Naturhistorieselskabet) Chr. Colbjørnsen, Ove Malling, C. A. Fabricius (Landhusholdningsselskabet) og Nikolaj Abildgaard (Kunstakademiet). Trykt i Mi
nerva. April 1791 s. 185-186 under rubrikken »Historien«.
13. Minerva. Juli 1792, s. 135-139 under rubrikken »Hovedtildragelser af Dagens Historie«.
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11792 var Beenfeldts og Lüttichaus angreb afværget. Krisen fusede ud i
en retssag mellem kammerherre Lüttichau og statens højeste juridiske
embedsmand - Colbjørnsen - ved højesteret. En absolut ønskværdig ud
gang for reformtilhængerne.
Edvard Holm var i 1888 ikke i tvivl om, at det var den offentlige me
ning, der havde sejret sammen med kronprinsen og regeringen. Relatio
nen mellem stat og publikum, offentlig mening eller opinion blev gjort til
et centralt historisk tema af det 18. århundredes enevældige historiker
Edvard Holm14.1 to bøger fra jubilæumsåret undersøgte han den offentli
ge menings indhold og betydning, og i slutningen af »Kampen om Land
boreformerne« hævdede han, at en vigtig årsag til at Josef Ils reformer i
Østrig-Ungam styrtede i grus, mens Frihedsstøtten blev stående i Dan
mark, var kejser Josefs mangel på støtte og vejledning fra en offentlig
mening15. Opinionen blev hos Holm tillagt liv og kraft over for statsmag
ten, som handlede på baggrund af og inden for den tidsånd, den offentlige
mening formulerede.
I 1958 analyserede den norske historiker Jens Arup Seip baggrunden
for Holms begreb om den offentlige mening i det 18. århundrede. I artik
len »Teorien om den opinionsstyrede Enevælde« klarlagde han, at fo
restillingen om den offentlige menings indflydelse på, og styring af, stats
magtens politik var det litterære publikums egen selvforståelse i de sidste
årtier af 1700-tallet. Teorien om den opinionsstyrede enevælde var en
konsensus-holdning om eget værd og egen betydning i borgerlige kredse.
En konsensus som modvirkede kritik af selve regime-formen. Seip anså
ikke teorien for at være et opportunistisk skjul, men mente, at den var
ægte følt og reelt virkningsfuld i forhold til centralmagtens udøvelse16.
Teorien om den opinionsstyrede enevælde adskiller analytisk opinions
dannelse over for den statslige lovgivning og magtudøvelse. Ifølge denne
teori dannes den offentlige mening i samfundsdebatten, dvs. i den litteræ
re debat, der udrenser ekstremer, før meningen i staten får magt og bliver
til lov. Men krisen i 1790-91 demonstrerer faktisk, at opinionsdannelsen i
slutningen af 1700-tallet gik på tværs af ‘stat’ og ‘samfund’.
Den absolutte kulmination af den offentlige debat under proprietærfej
den var offentliggørelsen af Colbjørnsens »Betragtninger i anledning af
14. Edvard Holm: Den offentlige Mening og Statsmagten i den Dansk-norske Stat i slutningen
af det 18. århundrede. (1784-1799). Kbh. 1888, og Kampen om Landboreformerne i
Danmark i slutningen af det 18. Årh. (1773-1791). Kbh. 1888.
15. E. Holm: Kampen om Landboreformerne, s. 230.
16. Jens Arup Seip: Teorien om det opinionsstyrede enevelde. Norsk Historisk Tidsskrift 38.
1957-58, s. 397-463.
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endeel Jorddrotters Klage ... helligede den oplyste Menneskelighed, den
borgerlige Frihed og det danske Folk« i oktober 1790. Colbjørnsens of
fentliggørelse og diskussion af godsejernes klage dominerede helt den
offentlige meningsdannelse, og Colbjørnsen trådte ikke frem for menne
skeheden og publikums dom som privatperson, men på titelbladet som
Deputeret i Danske Cancellie, Generalprocurør, Assessor i Højesteret og
medlem af det kongelige Norske Videnskabernes Selskab. Uagtet denne
baggrund var Colbjørnsens skrift i det hele taget en af 1700-tallets skarpeste antiaristokratiske pamfletter. Colbjørnsen var en del af den domine
rende politiske fraktion i statsadministrationen, og ved hjælp af den of
fentlige debat under den politiske krise i 1790-91 knuste han en reformkri
tisk del af ‘den offentlige mening’, der havde været særdeles virksom på
det litterære marked i 1780erne17.
Eksemplet er markant, men ikke hverken atypisk eller baggrundsløst:
Kredsen omkring tidsskriftet Minerva, med Drejers klub i baggrunden,
forenede offentlige og private personer og dominerede den offentlige opi
nionsdannelse. Frihedsstøtten rejstes af private borgere - nuvel, men også
af den dominerende politiske fraktion i staten.
Den litterære offentlige mening i Danmark formuleredes ikke i overens
stemmelse med et analytisk skel mellem (borgerligt) samfund og (enevæl
dig) stat. I anden halvdel af 1700-tallet havde skiftende magt-fraktioner i
statsadministrationen blik for det litterære markeds og den offentlige de
bats væsentlighed og værdi for statens ‘flor’ - økonomiske trivsel og magt
politiske stabilitet. Med den statslige invitation til at offentliggøre patrioti
ske tanker, forslag og afhandlinger i 1755 havde en ny litterær debat om
samfundsanliggender taget form under myndighedernes bevågenhed i en
hver forstand18. 1770ernes trykkefrihed udvidede de snævre rammer for
den offentlige meningsdannelse, men både Guldbergstyret og kron
prinsens regering fortsatte med held med at anvende det nye litterære
marked politisk19. I hypotesens form kan opinionsdannelsens problem

17. Eksempelvis rummede de 16 svarskrifter eller debatindlæg om generalprokurør O. L.
Bangs Afhandling om Bondestanden i Danmark (Y1Ü6) markante anonyme såvel som
signerede konservative indlæg, hvor ejendomsrettens beskyttelse var et samlende tema som formuleret i godsejeren Jacob Wedels svar (1787): »Jeg kender ingen Brøde,
hvorved Proprietæren har forbrudt sin Eiendom, enten til Staten eller Bonden ...« (s. 4)
(jvf. Ole Karup Pedersen: Dansk Landbrugsbibliografi nr. 2135).
18. Trykkeriet på Sorø ridderlige Akademi havde censurfrihed, og Universitetets prokansler
Erik Pontoppidan forestod egenmægtigt offentliggørelsen af de indsendte patriotiske
tanker i Danmarks og Norges Oeconomiske Magazin, 1757-1764. ‘Censurfriheden’ var i
faste og sikre embedsrammer.
19. Et markant eksempel herpå er således Ove Mallings statspatriotiske beredskabsværk
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sammenfattes: Frem til trykkefrihedens indskrænkning i 1799 stod for
skellige politiske reforminteresser frem på det litterære marked på tværs
af offentlige og private institutioner, på tværs af ‘stat’ og ‘samfund’. En
markant skelnen mellem privat opinionsdannelse over for offentlig myn
dighedsudøvelse har først gyldighed efter 1790ernes radikalisering20, og
ikke mindst i første halvdel af 1800-tallet, hvor forskelligartede offentlige
meningsdannelser tog form uden for og over for den enevældige stats
institutioner. For det 18. århundredes vedkommende er det vildledende at
sammentænke periodens selvforståelse (opinionsstyre) med det 19. århun
dredes nationalliberale syn på den dannede offentlige menings sejrrige
historiske betydning (Holms begreb om den offentlige mening) samt even
tuelt inddrage Jürgen Habermas’ marxistisk inspirerede begreb om ‘den
borgerlige offentlighed’21. På overfladen en smuk korrespondens, men
hver teoridannelse har sin kontekst, og en Holm-Seip-Habermas-konstruktion er blind for den aktive rolle den enevældige statsadministration
udøvede i den litterære offentlighed i reformperiodens Danmark.

Men tilbage til teoridannelsens grundlag: Hvorfor var det sene 1700-tals
litterære forestilling om enheden af publikum, publikums røst, eller dom
stol, nationens mening eller den offentlige mening så generelt anvendt og
accepteret?
På oplysningstænkningens moralfilosofiske grund var forestillingen om
partipolitik en umulighed. Partiånd var sygdomsfremkaldende, partiånd
indebar egoistisk særintersse og potentiel krisetilstand. Når fornuftens
dom var aktiv hos publikum, så ville partiåndens egennytte blive afsløret
af publikums røst. Som sådan var forestillingen om den rationelle opi
nionsdannelse på en gang den kritiske oplysnings politiske utopi og dens
falske konsensusbegreb.
Sat i sammenhæng med proprietærfejdens eksempel, så var selve Colbjørnsens offentliggørelse af godsejernes klageskrift et hårdt slag mod
Beenfeldt og Lüttichau. Ikke blot det traditionelle litterære publikum men
også i vid ustrækning bønderne kunne nu, som Claus Bjørn har påvist
Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere (1777) som var et bestillings
arbejde fra Ove Guldberg. Se O.Feldbæk: Kærlighed til Fædrelandet. Fortid og Nutid
XXXI.4. 1984 s. 279.
20. Den revolutionære udvikling i Frankrig i 1793-94 satte sig spor i den offentlige debat i
Danmark, hvor en lille gruppe intellektuelle radikaliseredes i forhold til den domineren
de accept af statsretslig status quo. Indskrænkningen i trykkefriheden i 1799 udelukkede
netop den del af den offentlige debat, som nu trak et skel mellem det borgerlige samfund
og enevælden med statspolitisk perspektiv.
21. Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie
der bürgerlichen Gesellschaft (1962, Kbh. 1974).
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det22, læse hvilke krystalklare særinteresser de pågældende godsejere
fremførte. Klagen var selvklart ikke formuleret med henblik på offentlig
debat, og Colbjørnsens generelle moralske og historiske argumenter var
ren ledsagemusik til den offentlige udstilling af den krisefremkaldende
egennytte.
Konfronteret med kompromisløs politisk krise og med nødvendigheden
af partitagen, tog den offentlige debats forskellige meninger tilflugt i hi
storien - i historieteorien - i formulering af generel historisk nødvendig
hed. I sit angreb på de reformkritiske godsejere knyttede Colbjørnsen
således også an til en af reformperiodens nye historiske teoridannelser:
teorien om den oprindelige bondefrihed23.
Når den filosofisk oplyste kritiker og debattør, der i egen selvforståelse
så sig i stand til at fælde almengyldige, upartiske domme, blev konfronte
ret med krise og nødvendigheden af stillingtagen imellem standpunkter,
der alle gjorde krav på at repræsentere fornuftens oplyste anvendelse - så
var det en mulig og en nærliggende løsning at fastholde den upartiske
selvforståelse ved at fælde historiens videnskabelige og nødvendige dom i
sagen.
Ifølge Reinhart Kosellecks klassiske afhandling »Kritik und Krise« var
baggrunden for den frodighed af historieteori, historiefilosofi og politisk
utopi, som udvikledes af oplysningens moralfilosofi i anden halvdel af
1700-tallet, bortforklaringen af partiproblematikken i enevældens politi
ske krise. Den oplysningsteoretiske konsensus-forestilling måtte selv
komme i krise, når fornuften skulle tage parti - når det ikke længere rakte
til alene at tage parti for fornuften, naturretten og oplysningen. Dette
problem aktualiseredes med oplysningens udvikling fra politisk kritik til
praktisk politik, hvilket Koselleck især fremhæver i en undersøgelse af
fysiokraten A. R. J. Turgots embedsperiode i Frankrig (1774-1776) »Med Turgot gik en moralsk kritiker i politisk aktion«24. En aktion, som
brød sammen i politisk krise i 1776.
Koselleck argumenterede sin generelle tese på fortrinsvis tysk og fransk
22. Claus Bjørn: Den jyske proprietærfejde. Historie XIII, 1979, s. 44ff.
23. Chr. Colbjømsen: Betragtninger i Anledning af endeel jydske Jorddrotters Klage. Kbh.
1790, s. 62-63.
24. Reinhart Koselleck: Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt.
(1959) Frankfurt 1973, s. 116.
»Das politische Geheimnis der Aufklärung bestand darin, dass alle ihre Begriffe, der
indirekten Gewaltnahme analog, nur unsichtbar politisch waren. In der politischen Anonymität der Vernunft, der Moral, der Natur usw. lag ihre politische Eigenart und Wirksamkeit. Unpolitisch zu sein ist ihr Politicum. (s. 123).
Die politische Anonymität der Aufklärung erfüllt sich in der Herrschaft der Utopie«. (s.
157).
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materiale, men hans tese kan også bidrage til at kaste lys over sammen
hænge mellem teoridannelse og opinionsdannelse i Danmark under den
politiske kriseperiode, som det enevældige regime oplevede i årene mel
lem 1770 og kulminationen af den franske revolution i 1790erne.
De jyske godsejeres politiske aktion skabte en tilspidsning af tidens
latente interessemodsætninger, som kunne have været alvorlig, hvis gods
ejerne havde haft en intern organisering og en fælles politisk platform.
Men de jyske proprietærer, som i større eller mindre grad havde givet
tilsagn til klageskriftet, vakte alene partiånd, de udgjorde ikke noget sam
let ‘parti’.
Ligeledes dannede den kreds, der i fælles foragt for egennyttige aristo
krater kunne hylde grundstensnedlæggelsen til Frihedsstøtten, så langt fra
konturerne af et formuleret politisk parti i moderne forstand. En buket af
forskellige historiske og historisk-økonomiske teorier fandtes repræsente
rede iblandt initiativtagerne og sympatisørerne. Teorier som indbyrdes
rummede modsætningsfyldte generelle politiske perspektiver i forhold til
enevældens problem og den praktiske reformpolitik. Den overfladiske
enighed dækkede over den potentielle krises politiske konflikter.

Politisk krise og historisk kritik
Hvis vi holder fast ved inspirationen fra Reinhart Kosellecks teori om
kritik og krise, så tegner Struensee-regimet fra 1770-72 sig som det krise
betonede afsæt for forandringen af både samfundsteoridannelsens og den
offentlige debats karakter.
I den politiske begivenhedshistorie var Struensees regime kortvarigt,
men det havde langvarige virkninger på holdningen til det enevældige
styre og på diskussionen af statsproblematikken i det hele taget. For Struensee-perioden gjorde enevældens politiske krise åbenlys. Samtidig med
at det enevældige regime hyldedes som garant for fornuftig lovgivning og
den sociale orden, opførte enevældens politiske krop sig i kongens person
vanvittigt og lovløst. Kongen blev udstillet som inkompetent og magtesløs
både som politisk individ og som privatperson. Den maskepi var ikke blot
pinlig, den var også kritisk for enevældens politiske teori. Kritisk i bogsta
veligste sygdomsforstand.
Men det var ikke alene enevælden, der blev kompromitteret, da den
politiske læge greb magten, det var også det oplyste fornuftsstyrede bor
gerlige regime. Førend kravet om et borgerligt styre i almenvellets navn
overhovedet var blevet rejst, kompromitterede Struensee faktisk ideen.
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Struensee aktualiserede hæmningsløst et af oplysningsfilosofiens funda
mentale problemer: relationen mellem egennytte og almenvel. For på den
ene side repræsenterede han personlig ambition, svig og magtmisbrug
tenderende despoti; mens han på den anden side som lovgiver gennemfør
te borgerlige mærkesager - ikke mindst oplysningens centrale krav - tryk
kefriheden. Men når eksempelvis en i og for sig fornuftig og oplyst forord
ning om ophævelse af de socialt set helt urimelige og ulige straffe for hor
og fødsel uden for ægteskab blev offentliggjort i 1771 en måned før dron
ningen fødte sit og Struensees barn, ja så var lovgivningens sammenblan
ding af egennytte og almenvel direkte chokerende for samtiden25.
Bortset fra talløse mere eller mindre folkelige smædeskrifter fremsattes
kritikken af Struensee mest fra konservativt hold, og et bemærkelsesvær
digt fravær af markant politisk teori fulgte umiddelbart den nyvundne
trykkefrihed. Historikeren P. E Suhm, som på dette tidspunkt etablerede
sig som en helt central figur - en fri intellektuel - i den københavnske
offentlighed, hyldede i 1771 Struensees trykkefrihedsforordning26, og kort
tid efter, i 1772, hyldede han så Struensees fald i et åbent brev »Til
Kongen«27. Fordømmelsen af Struensees person var øjeblikkelig og almin
delig - nærmest en besværgelse. Til gengæld blev en stor del af lovgivnin
gen fra Struensee-tiden stående. Men hvad skulle følge efter? Den centra
le kupmager - historikeren og fyrsteopdrageren ved hoffet Ove Guldberg
- var lige så borgerligt født som Struensee, og hans magtposition lige så
informel. Hvad sikrede mod en gentagelse?
»En revolution sker i Danmark« skrev Suhm under året 1772 i sin
»Tidsregning til Ungdommens Nytte«28, og den politiske krise 1770-1772
provokerede ham til at udarbejde en ideel plan for en regeringsform, der
skulle sætte en stopper for enevældens krise.
Suhms ideelle forestilling om sikring af almenvellet over for enevældens
vilkårlighed bestod i et udkast til en Grundlov, der ville overdrage den
økonomiske lovgivning, skatteregaliet og embedsbesættelser til en valgt
stænderforsamling, som i form af et parlament skulle have vedvarende
sæde i treårige valgperioder. Suhm nøjedes ikke med at forestille sig
planen, han afleverede den til Guldberg morgenen efter den såkaldte
revolution. Suhms politiske ideal led et øjeblikkeligt nederlag. Guldberg

25. Forordning af 13. juni 1771. Se Beth Grothe Nielsen: Letfærdige Qvindfolk. 1982, s.
178f.
26. P. F. Suhm: Skrive-Frihed. (1771) i Samlede Skrifter VI, 1790, s. 430ff.
27. P. F. Suhm: Brev til Kongen (1772) i Samlede Skrifter XVI, 1799, s. 3.
28. P. F. Suhm: Tidsregning til Ungdommens Nytte. Kbh. 1773.
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var ikke indstillet på at eksperimentere med Kongeloven - Suhms hånd
skrevne plan blev først offentliggjort i 179929.
»Jeg leverede Guldberg min plan om regeringens forandring, men den
blev forkastet af ham som vant til slaveri«, skrev Suhm i sine dagbogsnota
ter30. Enevældens politiske krise må nu have forekommet ham kronisk, og
stillet over for umuligheden af praktisk forfatningspolitisk reform under
den politiske krise udarbejdede han i stedet en historisk begrundelse af
rigtigheden og nødvendigheden af politisk og økonomisk reform.
Grundlaget for Suhms version af Danmarks historie var en teori om en
oprindelig bondefrihed, som var blevet knægtet af aristokratiet og siden
forsømt af enevælden. Et første udkast af teorien havde han udgivet i
1771, samtidig med at han udarbejdede forslaget til regeringens foran
dring, og han skærpede teorien i en kortfattet Danmarkshistorie fra 1776,
som han imidlertid fik censureret af Guldberg31.
Men Suhm var ikke ene om at søge tilflugt i digtningen og historien. I
1770erne og i skærpet grad i 1780erne blev den litterære offentligheds
focus forskudt i retning af historieskrivning og historisk digtning.
Frem til 1770 havde praktiske økonomiske og praktiske statsteoretiske
emner domineret den begrænsede offentlige debat om forbedring og re
form. Efter den statslige opfordring til dannelse af en offentlig debat om
økonomiske emner i 1755, styrede enevældens institutioner den litterære
offentlighed med liberal, men sikker hånd. På akademiet i Sorø diskutere
des enevældens legitimitet som vidensbaseret, lovstyret magtudøvelse til
det almindelige bedste, og i den delvist statssanktionerede tidsskriftspres
se luftedes forslag til praktiske dyrkningsreformer. Troen på at forbindel
sen af samfundsviden og statslig magtudøvelse kunne og skulle realiseres
inden for enevældens aristokratiske, politiske kultur var efter alt at døm
me stor.
Efter 1772 var dette billede under ombrydning. Statsteorien historiseredes og økonomiteorien politiseredes. Den borgerlige godsejer Tyge Rothe
er et godt eksempel på begge dele.
I 1759 havde han skrevet et patriotisk skrift om »Kærlighed til Fædre
landet« i Montesquieus systematiske, men ahistoriske stil - fra 1770erne
29. I »Suhmiana« ved Rasmus Nyerup i P. F. Suhms Samlede Skrifter XVI ?s. 29-36.
30. Chr. Bruun: Peter Frederik Suhm. Kbh. 1898, s. 116.
31. P. F.Suhm (1771): »Historien af den danske Agerdyrkning og Landvæsen« i Samlede
Skr. IX, 1792, s. 126f. og (1776): »Danmarks, Norges og Holstens Historie udi tvende
Udtog til Brug for den studerende Ungdom« i Samlede Skr. VIII. 1792 især s. 292 og s.
326. Gundbergs censurbemærkninger i »Suhmiana«: Samlede Skr. XVI s. 349f.
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skrev han civilisationshistorie. Imellem de to punkter lå Rothes politiske
nederlag.
Kuppet i 1772 satte en stopper for Rothes administrative lynkarriere
under Struensee-perioden, og hans skriftlige loyalitetserklæring over for
kongen efter Struensees fald virkede åbenbart ikke tilstrækkeligt overbe
visende på de nye magthavere. I tiåret derefter forsøgte han historisk at
sammenknytte ideelle kristne menneskerettighedsforestillingér med det
borgerlige samfunds historie og de nordiske statsforfatningers historie32.1
1784 fulgte endvidere et politisk økonomisk værk om landvæsenssystemets
ideelle forandring, som reelt havde konsekvenser for hele enevældens
samfundsorden33.
Da Guldbergstyret blev kuppet af en reformsøgende kreds omkring den
unge kronprins i 1784 var N. D. Riegels praktisk involveret i kupplanernes
tilrettelæggelse ved hoffet. Efter kuppet blev han imidlertid udgrænset omend med pension - af de nye magthavere. 11780erne og 1790erne skrev
han da historie som en af Danmarkshistoriens få pensionerede kupmage
re. Og intet mindre end både udbruddet af den franske revolution og
lokalt landboreformernes politiske kulmination var konteksten for Frede
rik Sneedorffs fagligt epokegørende forelæsninger om »De vigtigste
Statsrevolutioner i de sidste tre Aarbundreder«34.
Der synes at være en næsten besnærende sammenhæng mellem væsent
lig historisk teoridannelse i perioden mellem 1772 og 1790erne og tilspids
ningerne af den politiske krise, som forårsagedes af de skiftende udfyld
ninger af det ‘magtens tomrum’, som Christian VII havde skabt i den
absolutistiske stat på et tidspunkt, hvor enevælden generelt i Europa sty
rede ind i en legitimitetskrise. Var der også sammenhæng mellem teori
dannelserne og den offentlige politiske reform-debat?

32. Tyge Rothe: Christendommens Virkningpaa Folkenes Tilstand i Europa I-V, Kbh. 17741783, og Nordens Statsforfatning MI Kbh. 1781-1782.
33. Danske Agerdyrkeres - især den til Hovedgaard hæftede Festebondes Kaar og borgerlige
Rettigheder, for saavidt samme er bestemte ved Lovene, eller Vort Landvæsens System,
som det var 1783, politisk betragtet ved Tyge Rothe. Kbh. 1784.
Rothe var en af 1780ernes væsentligste politiske skribenter og bl.a. sammen med
P. F. Suhm medstifter og økonomisk garant for ‘Minerva’ i 1785.
34. Frederik Sneedorff: Samlede Skrifter bd. III, Kbh. 1795.
Efter de første studieår i København (i Suhms privatbibliotek) blev Frederik Sneedorff
uddannet på det moderne universitet i Göttingen. Efter hjemkomsten blev hans forelæs
ninger fra 1787-89/90 (som privatdocent og professor i historie) et samlingspunkt for en
akademisk generation.
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Historisk kritik og politisk reform
Frederik Sneedorff holdt sig til historiens helt generelle dom: Det engel
ske samfundssystem var historiens hidtil højeste udviklingsstade - som
sikkert i fremtiden kun ville blive overgået af Amerika. Men hvordan
historiens overordnede frihedsmål skulle nåes i Danmark, bekymrede han
sig klogeligt ikke offentligt om. Senere i Paris under revolutionen tog han
der, og i den sammenhæng, stilling til fordel for et konstitutionelt mo
narki35.
N. D. Riegels var radikaliseret i forhold til det regime, han selv havde
sat sine politiske forhåbninger til. Sikringen af de borgerlige rettigheder
under monarkiets regimeform var den problemstilling, han fortrinsvis ar
bejdede med i sin historieskrivning, og det var tanker, der ikke lå langt fra
Suhms konstitutionelle monarkistiske ideal. Gennem offentlig kontrol
skulle fornuften sikres på tronen og de menneskelige lidenskaber fjernes
fra regeringen og lovgivningen, dvs. sammenhængen skulle ophæves mel
lem på den ene side kongen som lidenskabeligt individ og krisebefængt
krop og på den anden side det politiske statslegeme36.
At et af Riegels konkrete reformforslag - offentliggjort i Månedskriftet
Københavns Skilderie i 1788 - handlede om forbedring af dårekistelemmernes forhold i Pesthuset - det senere Set. Hans Hospital - var helt
logisk konsistent med hans overordnede teoridannelse. For når Riegels
lagde vejen om Pesthuset for at se på de gale, så kunne han både forskrækkes og fascineres over de menneskelige lidenskabers magt og styrke,
når vrede, ærgerrighed og kærlighed havde fået overtaget over fornuften.
Riegels skrev: »Disse lidenskaber have nedstyrtet fornuften fra sin trone
og som løsladte slaver, ser man i Pesthuset, hvorledes de som egenmægti
ge små tyranner mishandler menneskeligheden«. Riegels’ reformstrategi
35. Rejsebreve til ‘Minerva’. I Samlede Skrifter bd. I, Kbh. 1794 s. 318.
36. Således Riegels knap 2000 sider lange Udkast til Fierde Frederiks Historie - Efter Hoier.
I-II, 1795-1799.
Riegels’ teoretiske standpunkter er klarest formulerede i »Betragtninger over Stænder
nes Ligevægt« i Minerva, Juni 1786. Men Riegels’ mest berømte og berygtede Skrift i
samtiden var og blev dog ‘Julemærkerne’ fra 1790, der rummede kravet om indkaldelse
af en stænderforsamling. Som en af tidens skarpeste polemikere var Riegels marginaliseret og omstridt, men ikke overset. Hans skarpe udfald mod lægestanden i værket Forsøg
til Chirugiens Historie (Yltft) havde således eksempelvis nær splittet Drejers Klub ad,
p.g.a. Riegels - og adskillige lægers - medlemskab heraf. Det 19. århundredes historiske
dom over ham var da også hård: Paludan-Miiller kaldte ham en »nidskriver« og Steenstrup ligefrem for en »ond natur«, mens Holm mente, at hans skrifter »både på grund
af det standpunkt, han stod på, og på grund af mange enkeltheder i dem ingenlunde er at
overse« (Den offentlige Mening ... 1888 s. 32).
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var klar - også Pesthuset skulle indrettes så fornuften kunne komme på
tronen37.
Ellers var reformspørgsmål i 1770erne og 1780erne først og fremmest
ensbetydende med landvæsensspørgsmål, og 1760ernes debat om udskift
ning og dyrkningsreformer var i 1780erne også blevet en debat om herre
dømmeforhold og samfundsstruktur.
Suhms historiske begrundelse af kravet om frihed og ejendom var en
kel: Genindsæt bønderne i gamle tabte rettigheder. Den politiske utopi,
der fulgte med teorien, bestod i også at genindsætte en fremtidig selvejen
de bondestand i dens politiske rettigheder over for kongemagten.
Den politiske utopi ufortalt, fandt denne teori anvendelse i reformde
batten. Som sagt brugte Colbjørnsen den under proprietærfejden, og den
fandtes også i den foregående generalprokurør Bangs afhandling om Bon
destanden i Danmark - nok det mest centrale indlæg i 80ernes debat
overhovedet. Det var jo også statens juridiske ekspert, der havde skrevet
det. Om selvejet skrev Bang38:
Det vil uden tvivl være den største højde, man kan forestille sig om Danmarks
velstand, når jorderne var inddelte i sådanne stykker, at hvert stykke kunne netop
nære sin bondefamilie ... at landet kunne blive ... hvad det var i det 12. og 13. årh.,
og da kunne man sige: redeunt saturnia regna.

I begyndelsen af 1780erne havde Tyge Rothe udarbejdet en teori om den
oprindelige folkefrihed på en langt mere dramatisk og udførlig måde end
Suhm39. Men Rothes reformpolitiske forslag i debatten var aldeles mod
satte Bangs politiske anvendelse af teorien om det oprindelige selveje.
Rothe ville genskabe folkefriheden, men ikke selvejet.
Rothes historiske, økonomisk-politiske utopi lå i tråd med først og
fremmest Adam Smith-inspirerede holdninger: Skabelsen af store mar
kedsorienterede forpagterbrug efter engelsk forbillede - i stedet for bl.a.
Bangs talrige og mere subsistensprægede bondebrug. Ejendomsretten
skulle frisættes, mens ejendomsrettens politiske skadevirkninger på folkefriheden skulle tøjles af staten.
Rothe stod meget isoleret med sin politiske utopi og sine reformforslag.
Vidtgående liberalistiske programerklæringer blev i 1780erne også formu37. »Pesthuset som det er, og hvorledes det kunde blive« i Maanedsskriftet Kiøbenhavns
Skilderie No. 11-12 Sept, Oct. 1788 s. 229-286 (cit. s. 232).
38. O. L. Bang: Afhandling om Bondestanden i Danmark. Y11& s. 78-79.
39. I Nordens Statsforfatning (1781). Se Helge Paludan: Vor danske Montesquieu. Historie
XIII.3. 1980 s. 15ff.
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leret af embedsmændene Zoega og Hennings, men de kastede ikke kon
sekvent deres synspunkter ind i landvæsensdebatten - for dem var handel
og agerbrug to forskellige verdener40.
I reformdebatten skal de synspunkter, der ligger nærmest Rothes søges
et måske uventet sted. Nemlig hos underskriverne af Beenfeldts og Lütti
chaus klage til kronprinsen i 1790.
Godsejeren A, C. Teilmann til Nørholm ved Varde Å var blandt de, der
havde givet tilsagn til klageskriftet. I 1788 havde han i skriftet »Forsøg til
et Landvæsenssystem, således som det kunne være« argumenteret for kon
traktfrihed på fæsteområdet. Skulle bonden frigøres, så skulle godsejeren
også. Vilkårene for forpagtninger skulle være den helt frie kontrakt »så
ledes som derom imellem de Kontraherende bedst kunde forenes«, for
»saaledes gaaer (det) til, naar man kiøber eller hyrer Købstadsgaarde:
Såvel Sælgeren som Køberen, Lejeren som Hyreren maa se til med deres
egne Øyne, og vurdere efter egen Skiønsomhed«41.
Teilmann var en af reformlovgivningens skarpeste og mest vedholdende
kritikere, men han var ikke reaktionær i ordets bogstavelige forstand.
Kravet om retten til modernisering af bondebrugene ved hjælp af sam
menlægning af små lodder havde støtte i tidens internationale politisk
økonomiske teoridannelser af såvel fysiokratisk som tidlig liberalistisk
karakter. Og i Beenfeldts og Lüttichaus klageskrift fra 1790 skimter man
også konturerne af et økonomisk liberalistisk argument, når de klager
over at42:
Enhver Husejer i en Købstad indtil den ringeste borger og håndværksmand, har
såvel tilladelse som ret, til at leje huse og steder, som er hans ejendom, til hvem
han vil, på få eller mange år, men os jordegodsejere, formenes det alene, at gøre
os vores ejendomme, dem vi har erhvervet os i tillid til lovens beskyttelse, så
nyttige som vi kan, og som det os med rette tilkommer.

40. Johan Zoega: Forsøg til at udvikle faste Begreb om Arbeide og Handel, som Midlerne til
Velstands Befordring. Kbh. 1787.
August Hennings: Über die Wahren Quellen des Nationalwohlstandes, Freiheit... Kbh.
1785.
41. Anførte arbejde s. 3. Teilmanns kortfattede forsøg, eller plan, rummede en offensiv
anvendelse af et økonomisk frihedsbegreb, som han betegnede »den naturlige Frihed«
og »Frihed giver Evner og Talenter deres fulde Sving« (s. 12) - en frihed, eller økono
misk frisætning, der sammenfattes i sætningen: »Proprietæren og Bonden blive hinan
den vexelviis skyldige, hvad de hinanden have lovet og indgaaet, og videre ikke.« (s. 5).
Herved mente Teilmann, at såvel stat, bonde som godsejer ville vinde, og at »den evige
Lamenteren og Støjen over den Uretfærdighed, Undertrykkelse og Udsuelse, som fra
deres (proprietærernes) Side skal have Sted, hørde op« (s. 13).
42. Offentliggjort i Chr. Colbjørnsen: Betragtninger. 1790 s. 24.
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Frit at leje eller forpagte jord på få eller mange år - det var simpelt hen
den centrale landvæsensdebat i Storbritanien43. De jyske proprietærers
klage var imidlertid ikke teoretisk sammenhængende, og det var da heller
ikke på dette ejendomsretslige punkt, den blev slået af marken. Den blev
knust i en ophedet debat om bondefrihedens og den borgerlige friheds
almindelige fortræffelighed.
Men debatten om den borgerlige frihed og debatten om landvæsenets
struktur og dermed om kommercialiseringens og det indre markeds pro
blem var ikke identiske. Det er i den sammenhæng interessant at Rothe,
som en af den borgerlige friheds førstemænd i kredsen omkring Minerva
og Drejers klub, var den, der med størst utopisk teoretisk perspektiv
udfoldede godsejernes frihedskrav. På tværs af det traditionelle skel mel
lem reformvenner og reformmodstandere gik der en skillelinie mellem
alternative politisk økonomiske reformstrategier. Slagordet frihed og ejendom var delt på midten, og debatten handlede på overfladen mest om
den første halvdel.
Denne moderne, analytiske konstruktion svarer slet ikke til samtidens
oplevelse af sagen. Hvad der på teoretisk grund kan forekomme som en
oplagt alliancemulighed mellem ‘by’ og ‘land’ var praktisk adskilt af den
offentlige debats sociale organisering. De skrivende godsejere, der ikke
havde tilknytning til klub- og selskabslivet samt tidsskriftinstitutionerne i
København harcellerede over ‘byens’ mangel på reel viden om landvæ
sensforhold. Samtidig var ‘aristokraterne’ et historisk modbillede eller
fjendebillede, mere end en social kategori, for de intellektuelle miljøer i
København. Og forbindelsen af statsadministrationen og institutionerne
for den offentlige debat i København udgjorde arnestedet for forestillin
gen om den offentlige opinionsdannelse.
Hvis vi vender tilbage til regentparrets indtog i København i 1790, så
skrev P. A. Heiberg i sin berømte Indtogsvise et vers, som måske mere
end frihedsstøtten er blevet dansk folkeeje fra slutningen af 1700-tallet:
Ordener hænger man på idioter
stjerner og bånd man kun adelen gier
Men om de Mallinger, Suhmer og Rother,
man ei et ord i aviserne seer.
Dog, har man hjerne,
kan man jo gerne
undvære orden og stjerne.
43. Se Keith Tribe: Land, Labour and Economic Discourse. London 1978.
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At Heiberg valgte de tre - iøvrigt ikke specielt udekorerede - historiske
skribenter Malling, Suhm og Rothe, var ikke for rimets skyld. De tegnede
den ideelt konsensusprægede offentlige mening. Senere i visen kom Hei
berg ind på de jyske proprietærers klage:
Her man despotiske satser ei lærer;
lighed blandt mennesker drive vi på;
og ei, som jydernes proprietærer,
ønske os slaver, og bønder at flå.
Selv vi os føde;
agerens grøde
vi ej som dosmere øde.

De Mallinger, Suhmer og Rother var nu aldrig blevet enige om mere end
et proklamatorisk lighedsbegreb. Malling var egentlig Guldbergs protegé,
men han fulgte med helt frem til opnåelsen af geheimestatsministerposten
i 1824, højt dekoreret. Suhm og Rothe kender vi.
Vi er nu tilbage i kredsen, der forærede kronprinsen et monument i
1792. Historisk står Frihedsstøtten mellem frihedslovene og hoverilovgiv
ningen, imellem stavnsbåndsløsningen og »den sygelige ejendomsmate
rie«, som Guldberg træffende kaldte hoverispørgsmålet i et brev fra
179044:
Proprietæren har og Rettigheder; Ejendomsrettigheder, lige saa hellige i en Stat,
som den personlige Frihed. Disse Proprietærens Rettigheder, naar alting ret forstaaes, er i de ommeldte Forordninger aldeles ikke krænkede. Men saa fremt man
gaar videre til de ømme Materier om Hoveri og Tiende, saa kommer man netop
ind i den saa sygelige Ejendoms Materie ...«

Ejendomsproblematikken var netop sygelig, dvs. krisebehæftet. Og som
sådan blev hoverifastsættelsen da også lagt ud til lokale forhandlinger dvs. på godsejernes vilkår.

44. Breve fra Ove Hoegh-Guldberg til Johan v. Billow. Meddelte af J. H. Bang. Historisk
Tidsskrift IV.R. 1. bd. 1869 s. 302-303.
Senere i brevet, der er dateret 17. december 1790, anvender Guldberg selv, uforvarende,
teorien om den oprindelige bondefrihed, som han i 1776 havde censureret i Suhms
version: »... fordi Kongen har givet dem (i.e. bønderne) de tabte Rettigheder tilbage,
derfor har han ikke betaget Proprietairen hans ligesaa lovlige og ved lovene bestemte
Rettigheder.« (s. 303).
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De forskellige historiske teoridannelser og politiske forhåbninger som
efter 1770 havde taget form under enevældens krise, og som fra 1780erne
eksisterede side om side som reformpolitiske forslag i den offentlige me
ningsdannelse i stat og samfund, kom ikke ud eller frem i åben politisk
konflikt. De latente konflikter blev ikke politisk kompromisløse, blev
ikke til partier, for enevælden overlevede og gik på det nærmeste styrket
ud af sin politiske krise i det 18. århundrede. Ingen magtfuld økonomisk
politisk opposition blev isoleret over for det enevældige regime i slutnin
gen af 1700-tallet. Krisen i 1790-91 var kort og sejren var let. I ly af den
borgerlige friheds problematik kunne «opinionen« opretholde sin enheds
selvforståelse indtil reformprocessen reelt var afsluttet i 1799. At statens
autoritære centrum var svækket i perioden fra 1770 til 1790erne var måske
ikke uden betydning for integrationen af de moderne økonomiske reform
interesser i statsadministrationen. Først i en periode efter den franske
revolution bevægede den statslige magtudøvelse sig atter i retning af klas
sisk, kongelig enevælde.

I begyndelsen af 1800-tallet harmoniseredes så historieteorierne fra re
formperioden. Reformpolitikken var i fuld gang med at blive til en ny
social virkelighed, og processen kunne ikke længere omstødes med nogle
forordninger, hvis nogen havde ønsket det. Rasmus Nyerup syede Suhms
og Rothes historieteorier sammen i 180345 og i C. F. Allens »Håndbog i
Fædrelandets Historie« fra 1840 trådte bonden »efter mange tunge århun
dreder af undertrykkelse og fornedrelse ind i det nittende århundrede for
som fri og hæderlig statsborger at begynde en ny tilværelse under vilkår,
der aldrig havde været så gunstige siden folkefrihedens skønne dage. »...
Efterat således alle stænder vare bragte i det rette forhold til hverandre,
fik Danmark nu, da tidens fylde var kommen, stænderinstitutionen, som
giver borger, bonde og adelsmand sæde ved hinandens side i rådssalen
med lige stemme og lige ret. Stænderinstitutionen afslutter den ældre
udvikling og danner begyndelsespunktet til en ny«46.
C. F. Allens historieteori var knyttet sammen med enevældens afslut
tende politiske krise - men det er en anden historie.

45. Rasmus Nyerup: Historisk-statistisk Skildring af Tilstanden i Danmark og Norge i ældre
og nyere Tider, bd. I: »Culturens Fremskridt«. Kbh. 1803.
46. C. F. Allen: anførte arb. s. 571 og 595.

Vilkaarlig voldsomhed.
Mormonforfølgelser i Danmark i
1850erne
afJørgen Wiirtz Sørensen
Lektor lie. phil. Jørgen Wiirtz Sørensen behandler i denne artikel et
stort overset kapitel i dansk politisk- og kirkehistorie, nemlig de
ofte ganske voldsomme forfølgelser de danske mormoner var udsat
for i 1850erne. Artiklen viser, at religionsfriheden nok i princippet
var anerkendt i 1849, men at såvel myndighederne som store dele af
befolkningen havde vanskeligt ved at acceptere princippet overfor
de religiøse sekter. Især mormonerne, hvis budskab om nye
åbenbaringer og det kommende tusindårsrige i Utah, var udsat for
forfølgelser. Forfølgelser, der i artiklen ses på baggrund afen gene
rel social uro og bevidsthedsændringer i befolkningen i denne på
mange måder voldsomme brydningstid.

Slutningen af 1840erne og begyndelsen af 1850erne var på en række områ
der en voldsom brydningstid for det danske samfund. Krigen med SlesvigHolsten, revolutioner og kontrarevolutioner overalt i Europa vakte røre
og blandedes med en omfattende politisk og social uro. Med grundloven
af 5. juni 1849 blev desuden knæsat borgerlige-demokratiske principper,
der måtte virke fremmede og forvirrende på store dele af den brede
danske befolkning. Dette politiske røre smeltede således i disse år sam
men med en betydelig social uro blandt især husmændene på landet og
håndværkersvendene i de større byer1.
Hertil kom de rystelser og forandringer som tidligere religiøse forestil
linger var udsat for i denne brydningstid. Et af de nye og centrale princip
per i 1849-grundloven havde netop været den frie ret til religionsudøvelse.
Ifølge § 81 i grundloven var det nu sådan, at »borgerne skulle have lov til
at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, som stemmer
overens med deres overbevisning, når intet foretages, der strider mod den
borgerlige orden og almindelig sædelighed«. Religionsfriheden var i prin
cippet total, selv om paragraffens sidste del kunne eller måtte lægge op til
1. Niels Finn Christiansen, Arbejderbevægelsens forhistorie. Træk af den tidlige danske
arbejderbevægelses politiske og sociale udvikling 1848 til 1880 (1986) s. 24ff.; Claus
Bjørn, Frygten fra 1848: Bonde- og husmandsuroen på Sjælland i foråret 1848 (1985).
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fortolkninger fra såvel de civile som de gejstlige myndigheders side. Men
også for store dele af befolkningen måtte det forekomme mærkeligt, at
man efter flere århundreder under den luthersk-protestantiske statskirke
nu pludselig frit kunne vælge sin egen individuelle religion, ja måske
endda vælge slet ikke at have nogen tro.
Denne nye situation og konsekvenserne heraf i form af modstand fra
myndighedernes og befolkningens side mod den fuldstændige religionsfri
hed er i høj grad blevet overset i den danske historieforskning. Man har
blandt såvel politiske som religions- og kirkehistorikere overset eller for
trængt den omstændighed, at religionsfriheden kun indførtes i teorien,
men kun gradvis og med betydelig modstand i praksis. På den anden side
har historikere, der har beskæftiget sig med periodens sociale bevægelser
og sociale uro sjældent eller aldrig knyttet dette sammen med den religiø
se uro, der især var karakteristisk for første halvdel af 1850erne2. Denne
artikel er således et forsøg på at dække dette hul i dansk historieforskning
gennem undersøgelsen af 1850ernes betydelige forfølgelser af religiøse
mindretal og disse forfølgelsers økonomiske, sociale og politiske bag
grund.
Disse voldsomme forfølgelser, der i udpræget grad kan aflæses af den
samtidige dagspresse, var især rettet mod mormonerne (Jesu Kristi Kirke
af Sidste Dages Hellige), som i 1850erne overalt i landet blev udsat for
såvel myndighedernes som store dele af befolkningens foragt og vrede.
Forfølgelser, som på mange måder lignede forfølgelserne af jøderne og
baptisterne tidligere i det 19. århundrede før 1849-grundloven3. Det vil
være et centralt tema for nærværende undersøgelse at afklare, hvilke fak
torer, der fik indflydelse på det danske samfunds særdeles negative reakti
oner overfor netop mormonerne. I denne forbindelse er det værd at un
derstrege, at flerkoneriet, som senere især blev brugt som angrebspunkt
mod mormonerne først i 1853 anerkendtes af de danske mormoner. Dvs.
at størstedelen af de mest voldelige forfølgelser af mormonerne fandt sted
på et tidspunkt, hvor flerkoneriet ikke blev anset for at være en del af
Mormonlæren, heller ikke af de danske mormoner selv.
For at kunne forklare årsagerne til forfølgelserne er det nødvendigt at

2. Se f.eks. Niels Finn Christiansen op. cit.; en sammenhæng mellem socialisme og religiøse
sekter er påpeget i Jens Behrend Christensen, Socialisme og religion. Sekterisme og
religion i den tidlige danske arbejderbevægelse 1871-1877 (utrykt speciale OU 1977).
Heri dog kun for 1870ernes vedkommende.
3. Om jødeforfølgelserne se Jens Chr. Manniche, »Jødeuroen i Odense 1819« Historie nr.
1 1975; om forfølgelserne af baptisterne i 1840erne se P. G. Lindhardt, Vækkelse og
kirkelige retninger (3. rev. udg. 1978) s. 48ff.
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se dels på indholdet i den nye lære dels på den sociale situation i Dan
mark. Kun herigennem kan man forstå hvorfor Mormonlæren dels fænge
de hos tusindvis af fattige håndværkere og landarbejdere dels skabte vold
som modstand og had hos myndighederne og en stor del af den danske
befolkning. Hvilke elementer i den nye trosretning tiltrak bestemte be
folkningsgrupper, og hvilke vakte i den grad modstand, at mange mente,
at religionsfriheden ikke kunne gælde for mormonerne? En afklaring af
sådanne spørgsmål kan give et klarere billede af de brydninger som afteg
nes i 1850ernes danske samfund og dermed give indsigt i bevidsthedsfor
mer- og ændringer i perioden.
De første mormonmissionærers ankomst til Danmark i foråret 1850 var
således også snævert knyttet til det politisk-kulturelle opbrud som 1849grundloven betegnede. Det fremgår tydeligt af missionslederen Erastus
Snows indberetninger, at Danmark og København blev valgt som hoved
sæde for hele den skandinaviske mission netop p.g.a. religionsfrihedspara
graffen i den nye grundlov. Amerikaneren Erastus Snow slog sig derfor
ned i den danske hovedstad sammen med svenskeren John Forsgren,
amerikaneren George Parker Dykes og danskeren Peter O. Hansen for at
udnytte en frihed, som man troede var lige så omfattende som i England4.
De første fire mormonmissionærer kom som repræsentanter for en kun
en snes år gammel amerikansk sekt, der var oprettet af Joseph Smith i
1830. På dette tidspunkt havde Smith udgivet Mormons Bog, der ifølge
Smith og hans voksende skare af tilhængere i Amerika var »åbenbaret
visdom« fra Gud. Mormons Bog skulle derfor udbygge og forklare beret
ningerne i det Gamle og Nye Testamente, men ikke erstatte disse. Mor
monkirken eller Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, som var det
officielle navn var fra sin begyndelse et totalt opgør med hele den etable
rede kirke, der ifølge mormonerne var begyndt at forfalde allerede i de
første århundreder efter Kristi. Gennem sine åbenbaringer havde Joseph
Smith fået påbud om at genoprette Guds rige på jorden. En genoprettel
se, som ville blive indledning til »de sidste dage«, hvorefter Kristus ville
komme tilbage for at regere over det tusindårsrige, der skulle gå forud for
dommedag5.
Et afgørende element i denne genoprettelse af »den sande kirke« og
dermed i hele Mormonkirkens lære var »indsamlingsbuddet«, dvs. at alle
4. Den grundigste behandling af starten på den skandinaviske mission se William Mulder,
Homeward to Zion. The Mormon Migration from Scandinavia (1957) s. 3Iff.; desuden
OrsonB. West, Den danske missions historie (1965) s. lOff.
5. Om Mormonkirkens tidlige historie og lære se Leonard J. Arrington & Davis Bitton, The
Mormon Experience. A History of the Latter-day Saints (1979); Robert Mullen, Mor
moner (1971).
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»hellige« skulle drage afsted til det nye Zion, som skulle opstå på det
amerikanske kontinent. Efter en folkemængdes drab på Joseph Smith i
1844 blev det af den nye profet Brigham Young fastslået, at dette nye
Zion skulle opbygges i Saltsødalen i den nuværende stat Utah. Her samle
des i slutningen af 1840erne de amerikanske og senere også engelske
mormoner for at opbygge et retfærdigt socialt samfund bestående af de
»hellige«. Det var også herfra missionen i slutningen af 1849 udgik til
andre lande, herunder de skandinaviske6.
Kravet om »indsamlingen til det nye Zion« og opbygningen af et nyt
retfærdigt samfund i Utah blev dog ikke stærkt fremhævet, da de første
mormonmissionærer i sommeren 1850 startede deres virksomhed i Køben
havn. I stedet lagdes vægt på kritikken af den etablerede kirke, herunder
dens praktisering af barnedåben. Det var derfor naturligt, at de første
fremstød fandt sted i baptistmenighederne, idet baptisterne allerede be
fandt sig udenfor Folkekirken. Desuden havde baptisterne i 1840erne
været udsat for myndighedernes forfølgelser med fængslinger til følge, idet
baptisterne nægtede at lade deres børn døbe, ligesom de praktiserede
voksendåb. Nu kunne mormonmissionærerne fortælle, at netop Mormons
Bog understregede det rigtige i dette standpunkt7.
Lederen af den største baptistmenighed P. C. Mønster havde i første
omgang set med sympati på missionærerne, der ikke tilkendegav ønsker
om at oprette deres eget kirkesamfund. Da dette blev klart i august 1850
kom det til et brud, men da havde mormonerne allerede vundet indpas i
menigheden. I den følgende tid kunne mormonerne derfor døbe et halvt
hundrede, som næsten alle tidligere havde tilhørt baptistmenigheden8.
Med den hastige vækst blev det besluttet at sende George Parker Dykes til
Aalborg for at starte den nordjyske mission, og i lighed med situationen i
hovedstaden lykkedes det også at gøre et betydeligt indhug i baptisternes
rækker9. Med en solid basis i København- og Aalborg-menighederne fort6. Vedrørende den engelske Mormonudvandring se P. A. M. Taylor, Expectations West
ward. The Mormons and the Emigration of their British Converts (1966) s. 18ff.; Wil
liam Mulder, op. cit.; desuden Andrew Jenson, History of the Scandinavian Mission
(1927) s. 9ff.
7. Ame Jensen, Baptisternes historic i Danmark indtil 1864 (1961) s. 132ff.; Andrew
Jenson op. cit. s. 8ff.
8. Orson B. West, op. cit. s. lOff.
9. Om starten på den nordjyske mission se N. P. Petersen, Da mormonerne kom til Nord
jylland (1951) s. 15ff.; missionsfremstødet indenfor baptisternes rækker kan følges dag
for dag i George Parker Dykes’ dagbog. Dagbogen befinder sig sammen med hundrede
vis af andre skandinaviske missionsdagbøger og selvbiografier fra missionærer i Histori
cal Department of the Church of Jesus Christ of Latter day Saints, Salt Lake City. Det
store materiale af dagbøger og erindringer findes registreret i Davis Bittions (red.),
Guide to Mormon Diaries & Autobiographies (1977).
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satte missionen hastigt, således at der allerede året efter var knap 1000
mormondøbte spredt over hele landet, men dog fortsat med centrum i
Nordjylland og hovedstadsområdet10.
Mormonernes betydelige gennemslag i forbindelse med den hæftige
kritik af den etablerede kirke skabte hurtigt grobund for reaktioner fra
myndighedernes og den ikke-vakte del af befolkningens side. Dette skete
ikke mindst, fordi man netop i 1850/51 var ifærd med at diskutere den
særlovgivning, der skulle gælde for sekter udenfor Folkekirken. På lands
plan blev der iværksat en underskriftindsamling, hvis formål var at be
grænse den fuldstændige religionsfrihed. Debatten om omfanget af reli
gionsfriheden blev da også mange steder præget af mormonernes virksom
hed og tilsyneladende betydelige succes. I adressen om særlovgivningen
hed det da også:
»(Vi) kunne altsaa umuligen finde os i, at en Lov udkommer, som
tilsteder en ubegrænset Troesfrihed eller Frihed til aldeles ingen Tro at
have, som tilsteder Afskaffelse af religiøse Skikke, der i et Aartusinde
have været hellige og dyrebare for vore Forældre og os«11.
At såvel myndighedspersoner som store dele af befolkningen ikke men
te, at den fulde religionsfrihed var indført i 1849 blev efterhånden også
klart for de missionærer, der havde sat deres lid til grundloven. Allerede i
efteråret 1850 kom det således til de første uroligheder efter at mormon
missionærerne havde praktiseret helbredelser ved håndspålæggelse. Erastus Snow beretter i sin dagbog om en helbredelse af en lam dreng og
senere af en meget syg kvinde, som herefter sluttede sig til mormonerne.
Disse helbredelser under bøn og påkaldelser af Gud førte på den ene side
til øget tilslutning fra nogle, men på den anden også til voldsommere
modstand fra den del af befolkningen, for hvilken al tale om profeter,
åbenbaringer og nådegaver virkede fremmedartet og truende12.
Denne modstand mod mormonerne viste sig i første omgang ved stadig
mere voldsomme forstyrrelser af missionsmøderne. Mormonmissionærer
ne søgte derfor magistraten og politimyndighederne om beskyttelse, men
uden resultat. Derfor besluttedes det at aflyse møderne, men dette førte

10. Statistik over døbte og udvandrede mormoner findes løbende i mormonernes tidsskrift
»Skandinaviens Stjerne«, 185Iff.
11. Adressen findes aftrykt i Aalborg Amtstidende 21. december 1850; om sammenhængen
med mormonernes virksomhed se Jørgen Würtz Sørensen, I religionsfrihedens skygge.
Mormonforfølgelseme i Aalborg i 1850erne (1984) s. 9f.
12. Erastus Snows dagbog aftrykt i »Morgenstjernen. Et historisk-biografisk Maanedsskrift« 1. årg. marts 1882; dele af dagbogen trykt i Jørgen W. Schmidt, Oh, du Zion i
Vest. Den danske mormon-emigration 1850-1900 (1965) s. 30ff.

Vilkaarlig voldsomhed

59

til, at mormonernes forsamlingsbygning blev stormet og ødelagt af fjendt
ligt indstillede, først og fremmest håndværkersvende- og lærlinge, men
også studenter, som mormonerne regnede med, at Folkekirkens præster
havde opildnet13. Hvorvidt præsterne tog aktiv del i disse første mormon
forfølgelser kan ikke afgøres, men gejstligheden var helt fra starten særde
les aktive i den skriftlige agitation mod mormonerne.
Blandt de første var biskoppen over Sjællands Stift J. P. Mynster, der i
efteråret 1850 udgav et lille skrift med titlen »Grundlovens Bestemmel
ser med Hensyn til de kirkelige Forhold i Danmark«. Formålet med skrif
tet var at påvirke udformningen af særlovgivningen omkring de religiøse
sekter i retning af enten væsentlige begrænsninger eller et egentligt for
bud. Ellers kunne det danske samfund komme i samme situation som i
Amerika, hvor religionsfriheden var total. Herom skrev biskop Mynster:
»I Nordamerika have, som bekeindt, alle Secter ubegrænset Frihed;
hvorledes hialp man sig da mod denne farlige Sect? (Mormonerne) Paa
samme Maade som sædvanlig, hvor Lovgivningen ikke har havt Forudse
enhed nok til at anordne hensigtsmæssige Forebyggelsesmidler: ved vil
kaarlig Voldsomhed«14.
Begrænsninger i eller forbud mod mormonernes virke var derfor ifølge
biskop Mynster en nødvendighed, hvis man ville forhindre denne »vilkaarlige Voldsomhed«. Heri lå så også opfattelsen af, at mormonismen
ikke alene var en fare i snæver religiøs forstand, men også en mere direkte
trussel mod »den offentlige Velanstændighed og Statens Ro«15. Netop
truslen mod hele det borgerlige samfund gik da også igen i den adresse om
begrænsninger i den totale religionsfrihed, der netop diskuteredes. Heri
hed bl.a.: »Vi maa tilstaa, der er Fare for Samfundsordenen, baade den
religiøse og den verdslige om et saadant Forslag bliver Lov, og andre
Landes Exempel ere noksom i Stand til at afgive tilstrækkelig Beviis her
for; idet Rivninger iblandt et Lands Indbyggere i Religionssager henhøre
til de farligste af alle og i vort, før Krigens Udbrud herlige og velsignede
Land, behøve vi i Øjeblikket mere end nogensinde før at være enige for
derved med udholdende Mod at modstaae det holstenske Oprør«16.
Den fjendtlige holdning i den offentlige opinion og hos myndighederne
skabte i forbindelse med en allerede eksisterende social uro betingelser
13. Jørgen W. Schmidt, op. cit. s. 32.
14. Skriftets omtale af mormonerne aftrykt i Aalborg Amtstidende 14. december 1850 i
forbindelse med mormonernes lokale virksomhed; se desuden Jørgen Würtz Sørensen, I
religionsfrihedens skygge s. 6f.
15. Ibid.
16. Aalborg Amtstidende 21. december 1850.
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for egentlige religiøse forfølgelser. I efteråret 1850 kom dette først og
fremmest til udtryk i København, men i takt med mormonernes stadig
større missionsmarker blev også provinsen berørt. Således var George
Parker Dykes udsat for prygl og forhånelser under et møde i Hals i januar
1851, hvor han blev tvunget til at flygte om natten17. Endnu voldsommere
gik det til da missionærerne John Forsgren og Andreas Aagren på samme
tid kom til Roskilde for at holde forsamling, men blev mødt af en voldelig
og fjendtligt indstillet befolkning, der med »Skrig, Larm, Syngen (ikke af
Psalmer), Bænkenes Vælten ... tydeligt nok yttrede Ønske om at vise sin
Vedhængen ved deres »fra Fædrene nedarvede Tro««. Disse optøjer fort
satte den følgende dag, hvor mængden opsøgte missionærerne i deres logi,
hvorefter den ene blev slæbt ned på tovet og pryglet, indtil nogle borgere
fik ham revet fri under påskud af, at han skulle under arrest. Dette var
imidlertid ikke tilfældet, da den stedlige politimester Foss intet foretog sig
før dagen efter. Da lod han de to mormonmissionærer afhente i deres logi
og føre ud af byen. Politimesteren erkendte selv, at der ikke var nogen
lov, der retfærdiggjorde hans aktion, men udvisningen alene skete for at
få fred i byen18.
I foråret 1851 var den voksende Mormonkirke udsat for lignende volde
lige forfølgelser på Bornholm, i det nordlige Jylland og fortsat i Køben
havn, hvor militæret måtte tilkaldes for at beskytte mormonernes forsam
lingslokale i Lille Kongensgade19. Forfølgelserne nåede dog sin foreløbige
kulmination i juni 1851 i Aalborg, hvor mormonerne havde fået en særlig
frugtbar missionsmark, og hvor man allerede tidligere havde mødt især
politimesterens modstand. Således havde politimester Johnsen i efteråret
1850 forbudt mormonerne at holde forsamlinger, da Mormonkirken ifølge
Johnsen ikke tilhørte nogen anerkendt sekt. Dette var et oplagt brud på
såvel forsamlingsfriheden som religionsfriheden, og politimesteren blev
da også af Kulturministeriet tvunget til at ophæve forbuddet i foråret
185120.
Baggrunden for politimyndighedens indgreb i Aalborg, Roskilde og
andre steder må til dels ses som deres reaktion mod en hastigt voksende
fremmedartet religiøs sekt. Men vigtigere er det at se reaktionerne i sam
menhæng med en allerede eksisterende social uro i byerne. En uro, som
17. Se George Parker Dykes dagbog (Historical Department of the Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, Salt Lake City)
18. Roskilde-begivenhedeme er indgående behandlet i Gert Westphall Poulsen, Mormon
forfølgelserne i Danmark fra 1850-1851 (utrykt speciale AUC 1985) s. 56-61.
19. Andrew Jenson, op. cit. s. 24.
20. Gert Westphall Poulsen, op. cit. s. 49ff.
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mormonerne ved deres virksomhed kunne forstærke. Enten gennem deres
hårde kritik af det bestående eller ved at ophidse den ikke-vakte del af
befolkningen til »vilkaarlig Voldsomhed«, der igen kunne true den bor
gerlige samfundsorden. Den allerede eksisterende sociale uro, der må ses
på baggrund af konjunkturnedgangen efter 1847, havde sammen med de
europæiske revolutioner i 1848 og krigen skærpet frygten for den totale
samfundsopløsning hos borgerskabet. Mormonernes virksomhed blev ik
ke i samtiden vurderet som blot et religiøst fænomen, men i høj grad også
et politisk. Derfor kan man da også i 1850ernes presse se socialisme og
kommunisme sammenstillet med mormonisme21.
Den stigende sociale uro havde i Aalborg manifesteret sig ved stadig
mere omfattende gadeuorden, hvori især håndværkersvende og drenge
tog del. I december 1850 var uroen så omfattende, at politimester Johnsen
måtte udstede en »Politiplacat«, hvori håndværksmestrene fik indskær
pet, at de skulle holde deres drenge hjemme efter kl. 9 for at forhindre de
»Uordener«, der havde fundet sted22. Disse »Uordener« i almindelighed
er vigtige at understrege som en væsentlig del af baggrunden for de vold
somme mormonforfølgelser, der prægede især første halvdel af 1850ernes
Danmark. En social uro, der i sin første fase ikke var vendt i nogen
bestemt retning, men som kanaliseredes over i voldelige angreb på mor
monerne. En udvikling, der allerede tidligere i det 19. århundrede kunne
ses i forbindelse med forfølgelserne af de danske jøder i alle større danske
byer i tiden efter statsbankerotten i 1813. Også her blev en generel økono
misk og social utilfredshed ført over i angrebet på en religiøs minoritet23.
I Aalborg blev politimesterens angreb på Mormonmenigheden i foråret
1851 fulgt op af den lokale presses anti-mormonske agitation. Dette for
stærkede de mere direkte chikanerier mod mormonernes møder og førte
til de første korporlige forulempelser af den lokale menigheds medlem
mer. Ved disse mere eller mindre grove overgreb mod mormonerne for
holdt politimyndighederne sig totalt passive, hvilket forstærkede fornem
melsen af, at overfor mormonerne var alt tilladt, ja at såvel myndigheder
som dele af det »bedre borgerskab« så med en vis velvilje på overgrebene
mod de mormoner, der så stærkt kritiserede det etablerede samfund.

21. I forbindelsen med en afrejse af mormoner til USA, hvor man fra København var
ankommet til Kiel hedder det i en avisartikel, at mormonerne »opholde sig Dag og Nat
samlede i en stor Sal, og kunne saaledes allerede her erholde en Forsmag paa Communismens Behageligheder samt vænne sig til socialistiske Skikke og Pligter« Randers
Amtsavis 4. januar 1854.
22. Politiplakaten findes aftrykt i Aalborg Stiftstidende 28. december 1850.
23. Se JensChr. Manniche op. cit.; desuden Jens Engberg, Dansk Guldalder (1973) s. 165f.
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Denne voksende anti-mormonske stemning kulminerede i slutningen af
juni 1851, hvor Aalborg blev centrum for de hidtil værste mormonforføl
gelser i Danmark overhovedet. Forfølgelser, hvor de stedlige mormoner
blev udsat for fysisk overlast og deres boliger ødelagt, ligesom mormoner
nes forsamlingsbygning blev smadret under angreb fra lokale håndvær
kersvende- og lærlinge, daglejere og sømænd. Urolighederne, der strakte
sig over en uge, fik et sådant omfang, at selv hovedstadspressen behandle
de dem indgående, ligesom såvel Justits- som Kultusministeren blev ind
draget.
Den umiddelbare anledning til udløsningen af urolighederne var en
dåbshandling, hvor tre personer, som ønskede at tilslutte sig Mormonkir
ken, skulle døbes i Limfjorden d. 22. juni 1851. I forbindelse med dåbs
handlingen benyttede mormonpræsterne og især lederen af den lokale
menighed H.P. Jensen lejligheden til at kritisere Folkekirken og dens
præster. Dette skete i et voldsomt sprog, hvor barnedåben blev kaldt for
»djævelens værk« og Folkekirkens præster og medlemmer for »Hednin
ge«. Da en stor menneskemasse havde samlet sig for at overvære begiven
heden, blev talen dråben, der fik bægeret til at flyde over. De tilstedevæ
rende mormoner blev overfaldet og pryglet, før de kunne flygte. Men
forfølgelserne fortsatte. Om det videre forløb af begivenhederne siges det
i en for samtiden usædvanlig stor reportage i Aalborg Amtstidende:
»Senere paa Aftenen, da Mormonerne havde søgt Tilflugt i deres eget
Lokale i Slotsgade havde en stor Masse Mennesker forsamlet sig deels
udenfor paa Torvet; enkelte Stene sloge af og til Ruderne itu, og dermed
gik Tiden indtil kl. Noget over 10, da begyndte den egentlige Katastrofe.
Alle Vinduerne ble ve ituslagne, Fagene nedrevne, Døre, Skabe, Møbler
og Alt, hvad der var løst sønderslaaet. Kl. IO/2 sloges Generalmarchen,
og hele Garnisionen kom paa Benene. Torvet var da tæt besat af Menne
sker, men blev strax ryddet ved Militærets Hjælp, som marcherede gjennem Hovedgaderne. Vagten blev fordoblet og var det endnu imorges,
derpaa udsendtes stærke Patroiller gjennem Gaderne og det molestrerede
Huus besat med Militær«24.
Dagen efter kunne det lokale Stiftstidende meddele, at »vor By var
iaften Skueplads for Optrin af en saa uhyggelig Natur, at det er at haabe,
at Autoriterne ville gjøre Alt for at forebygge en Gjentagelse«25. Dette
viste sig imidlertid i dagene efter ikke at holde stik. Urolighederne fortsat
te og forfølgelserne af mormonerne blev nu udstrakt til også at gælde
24. Aalborg Amtstidende 23. juni 1851.
25. Aalborg Stiftstidende 23. juni 1851.
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deres privatboliger stadig uden at de stedlige politimyndigheder greb ind.
Det eneste politimesteren gjorde var at udstede en politiplakat, hvori
håndværksmestrene fik påbud om at holde deres læredrenge og tjeneste
karle hjemme fra og med d. 23. juni om aftenen for at forebygge »de dels
retsstridige og dels taabelige Tumulter, hvorpaa der igaar Aftes er givet en
beklagelig Prøve under Skin af religiøs Iver imod den saakaldte Mormon
lære, der forkyndes her i Byen«26.
Udstedelsen af politiplakaten fik sammen med politiets passivitet kritik
ken til at rettes mod politimester Johnsen. Håndværksmestrene fandt det
uheldigt at påbyde dem at holde deres læredrenge inde netop Set. Hansaf
ten, ligesom plakaten gjorde netop disse til de skyldige. Dette var oplagt
urimeligt, da tilsyneladende store dele af befolkningen deltog aktivt, lige
som mennesker fra det velhavende borgerskab aktivt tilskyndede til de
uroligheder, som fortsatte med samme styrke i dagene efter27. Hos dele af
borgerskabet vakte urolighedernes omfang og karakter dog også bekym
ring, da man frygtede konsekvenserne for samfundsordenen. Således ka
rakteriserede en lokal håndværksmester begivenhederne, som »Opløb,
Uordener og Voldsomheder, hvorfor vor by i flere Aftener efter hinanden
har været Skuepladsen og hvorved er gjort saa stort et Brud paa sædelig og
borgerlig Orden, at man her i Landet Gud ske Lov, sjeldent har seet Mage
dertil«28. Omkring 1. juli kulminerede mormonforfølgelserne, idet de led
ende missionærer flygtede fra byen for at redde livet29.
Mormonforfølgelserne i Aalborg i slutningen af juni 1851 var utvivlsomt
de voldsomste i Danmark overhovedet. Men lignende uroligheder gentog
sig i den følgende tid overalt i landet, hvor mormonerne kom frem. Alle
rede måneden efter måtte mormonpræsten William O. Andersen flygte fra
Fredericia efter et møde, hvor det lokale politi havde gjort det klart, at
man ikke var i stand til at forsvare ham mod den anti-mormonske del af
befolkningen. I lighed med Aalborg måtte militæret også tilkaldes i Frede
ricia for at opretholde ro og orden, men heller ikke her blev der grebet ind
overfor de mennesker, der forfulgte mormonerne. I efteråret 1851 blev
missionærerne JohnE. Forsgren og Dorius udsat for samme behandling i

26. Politiplakaten aftrykt i Aalborg Stiftstidende 23. juni 1851.
27. Om borgerskabets deltagelse se Gert Westphall Poulsen, op. cit. s. 84; se desuden de
fyldige reportager fra Aalborg-begivenhedeme i »Almuevennen« 4. og 11. juli 1851.
28. Aalborg Amtstidende 28. juni 1851.
29. Blandt de flygtende var Dykes samt menighedens leder H. P. Jensen, der via Hals flygte
de til København. Her skrev han straks et klagebrev til kongen, hvori indgående fortal
tes om begivenhederne og politimesterens rolle. Se Brev fra H. P. Jensen til Kongen 3.
juli 1851 (Justitsministeriets arkiv, Journalsag D1722/1851).
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Nykøbing Falster. Her spillede den lokale præst Peter Kock en aktiv rolle,
idet han dels mødte op til mormonmøderne dels skrev anti-mormonske
artikler til Lolland-Falsters Stiftstidende under overskriften »Vogter Eder for de falske Profester«30.1 december 1851 kom det til uroligheder ved
Skive, hvor missionæren Christian Christiansen forsøgte at udbrede mor
monismen i Salling. I sin missionsindberetning fortalte Christiansen om
forfølgelserne og optøjerne, hvor også den lokale pastor Møller spillede
en aktiv rolle. Pastor Møller havde fra starten advaret mormonmissionæ
ren om konsekvenserne af udbredelsen af mormonismen, hvor der ville
blive gjort alt for at forhindre missionsvirksomheden. Kort efter døde
pastor Møller imidlertid og i sin beretning kunne Christiansen kun tage
dette som et tegn fra Gud31.
Begivenhederne i 1850 og 1851 tvang ledelsen af den skandinaviske
mission i København til at revidere synet på omfanget af religionsfriheden
i den nye Grundlov og især hvorledes myndighederne og befolkningen
tolkede disse nye borgerlige rettigheder. I slutningen af december 1851
skrev missionspræsidenten Erastus Snow således om situationen i Dan
mark
»In many places here to embrace the gospel is almost equal to the
sacrifice of one’s life; and to travel and preach it, a man carries his life in
his hands. The Danish Constitution guarantees the right, but it is not
sustained by collateral laws, nor backed up by moral force of the country,
and when you exept Copenhagen and the principal merchant towns, it is
scarecely known that such a right exists. It is in the interest of the priests to
keep the people ignorant of the fact, and their influence in the country
towns and settlements is almost boundless. The masses are not a reading.
We have to preach the constitution to prepare the way for the Bible and
the Bible to prepare the way for the Book of Mormon«32.
Der var således hos de ledende mormoner en klar forståelse af, at
hverken myndighederne eller store dele af befolkningen forstod eller ac
cepterede principperne i den nye Grundlov. Dette var imidlertid kun en
del af forklaringen på de voldsomme forfølgelser, som jo netop primært
blev rettet mod mormonerne i starten af 1850erne. På et tidspunkt, hvor
mormonerne endnu ikke havde proklameret flerkoneriet som en del af
den nye lære. Allerede påpeget som en del af forklaringen på de voldsom30. Andrew Jenson, op. cit. s. 32f.
31. Ibid. s. 43; mange af forfølgelserne i hele landet findes nævnt i den klageskrivelse den
danske Mormonkirke i 1852 sendte til Rigsdagen. Skrivelsen trykt i »Skandinaviens
Stjerne« 1. marts 1852 s. 102f.
32. Andrew Jenson, op. cit. s. 43.
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me forfølgelser er eksistensen af almindelig social uro allerede inden mormonforfølgelseme startede. Denne uro kanaliseredes i løbet af 1850/51
over i forfølgelsen af et religiøst mindretal, der tilsyneladende havde bety
delig succes med deres kritik af Folkekirken og dens præster, herunder
Folkekirkens århundredegamle traditioner som f.eks. barnedåben. Hertil
kom, at mormonerne i deres kritik ikke alene vendte sig mod de religiøse
forhold i Danmark. For mormonerne, der agiterede for udvandring til det
nye og hellige Zion i Utah måtte kritikken også rettes mod hele det
danske samfund. Det syndefulde Babylon. Hertil kom at forfølgelserne
utvivlsomt forstærkedes af pressens omfattende anti-mormonske agita
tion, herunder beskrivelserne af mormonforfølgelser i USA og overalt i
Danmark. »En vilkaarlig Voldsomhed«, der de fleste steder fandt sted
uden at myndighederne greb ind, hvilket forstærkede opfattelsen af, at
angreb på mormoner ikke alene var risikofri, men endda blev anset for et
acceptabelt forsvar for dels Folkekirken dels det danske samfund.
De åbenlyse forhold, som blev trukket frem i forbindelse med de tidlige
mormonforfølgelser, var først og fremmest mormonernes opgør med den
etablerede kirke og hermed det etablerede samfund. Det drejede sig un
der optøjerne i Aalborg om opgøret med barnedåben og den åbenlyse
praktisering af voksendåben, hvilket også andre steder skabte grobund for
uroligheder. Men også andre dele af Mormonlæren virkede provokerende
på danskere, der i århundreder primært havde været vænnet til den lut
hersk-evangeliske forkyndelse. Det virkede derfor fremmedartet og tru
ende, når mormonmissionæreme nu pludselig begyndte at tale om nye
protester og nye åbenbaringer, talte om de sidste dage og Jesu nære
genkomst og endelig betjente sig af helbredelser ved håndspålæggelser og
bøn. Altsammen forhold, der virkede fremmedartede og truende for man
ge, men også tillokkende for mennesker fra de fattigste samfundslag33.
Det der tilsyneladende virkede mest udfordrende på alle ikke-mormoner var dog sjældent hvad der blev sagt eller måden det blev sagt på. Det
var nærmere den forandring, som foregik med de mennesker, der tilslutte
de sig mormonerne. De fleste af disse tilhørte samfundets allerfattigste
grupper i såvel byerne som på landet34. De mennesker, der tidligere havde
tilhørt samfundets mest marginaliserede og foragtede grupper og havde
33. En grundig undersøgelsen af mormonernes sociale sammensætning er foretaget i Elisa
beth Dons Christensen, Mormonernes første år i Danmark 1850-64. En redegørelse for
sektens virksomhed og udbredelse samt for reaktionen herimod og en komparativ under
søgelsen af mormon- og baptistsamfundets sociale struktur i Vendsyssel og Ålborg (utrykt speciale KU 1971).
34. Ibid.
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optrådt herefter. Mødet med mormonmissionærerne og det nye budskab
blev imidlertid baggrund for et bevidsthedsmæssigt skred. Efter tilslutnin
gen til Mormonkirken var det ikke længere med hatten i hånden, man
mødte det omgivende samfund. Mormondåben havde skabt en helt ny
selvbevidsthed, hvor de vakte pludselig var blevet højt hævet over de
andre, nu som tilhørende »de sidste Dages Hellige«, der skulle møde den
genkomne Kristus i det nye Zion. Her skulle mormonerne opleve tusin
dårsriget, mens alle andre skulle forgå.
Dette bevidsthedsskifte og heraf følgende selvbevidste optræden hos de
fattige mormoner er tillige fastholdt i samtidens vurderinger. I en skriftlig
indberetning fra Aalborg-bispen Fogtman til Justitsministeriet fra slutnin
gen af juni 1851, dvs. mens forfølgelserne endnu stod på, hedder det:
»De saakaldte Mormoner her i Byen udgjør for det meste Udskuddet
eller Afskummet af Befolkningen og dog foragte og forhaane de deres
Medborgere som de kalde Hedninge, idet de kalde sig selv for de sande
Kristne«35. Også i andre præsteindberetninger finder man samme vurde
ring af mormonerne som »en skjøn Samling fjogede og lastefulde Indivi
der«36. Det provokerende var naturligvis, at denne samfundets bærme ikke
længere optrådte som samfundets absolutte bund, men nu hævdede, at
netop de var de udvalgte, som skulle frelses og leve et guddommeligt liv
her på jorden i det nye Zion i Amerika.
Denne provokation kom da også i løbet af 1850-erne klart frem, da
mormonerne i tusindvis fra 1852 begyndte at efterkomme »indsamlings
budet«, dvs. påbudet om at udvandre fra Danmark og tage til Saltsødalen i
Utah. Den omstændighed, at det danske samfunds fattigste grupper her
med i bogstaveligste forstand viste Danmark ryggen, blev da også ofte
anledning til nye uroligheder, hvor militæret måtte sættes ind for at be
skytte de udvandrende mormoner mod ophidsede menneskemængder.
Med stenkast, skældsord og prygl gav en del af den danske befolkning
deres mening til kende overfor en befolkningsgruppe, der netop ved deres
udvandring rettede en total kritik mod Danmark og det danske samfund. I
stedet for blot at være tilfreds med at de forhadte mormoner nu drog væk
viste mange af disse uroligheder i forbindelse med udvandringen, at man
ge danskere var ophidsede over denne kritik, hvor dele af underklassen
35. Skrivelse fra biskop Fogtman til Justitsministeriet 27. juni 1851 (Justitsministeriet, Jour
nalsag D2051/1851.
36. Se Indberetninger fra de sjællandske præster i Knud Banning (red.), Forsamlinger og
mormoner. Redegørelse for Gejstligheden i Sjællands Stift for den gudelige Forsam
lingsbevægelse og Mormonismen i henhold til Biskop H. L. Martensens Cirkulære af 16.
Juni 1854 (1960).
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blot drog bort. I flere tilfælde kunne man derfor se, at formålet med
urolighederne var at forhindre mormonerne i at drage bort37.
Dette totale opgør med det danske samfund og de ikke-vakte danskere,
som emigrationen var udtryk for, er således både forklaringen på mod
standen fra de ikke-vakte og samtidig en del af forklaringen på, at bestem
te grupper tilsluttede sig mormonismen. Undersøgelser af mormonernes
sociale stilling viser nemlig, at de døbte ikke alene tilhørte den fattige del
af befolkningen, men faktisk den allerfattigste38. Centralt for den fattige
mormon måtte det være, at vedkommende gennem tilslutning til mormo
nismen blev revet ud af rollen som det danske samfunds bundfald. Her
med skabtes en ny bevidsthed om at tilhøre »de sidste Dages Hellige«.
Derfor kunne de undertrykte mennesker nu tilslutte sig mormonmissionæ
rernes hæftige kritik af det danske samfund, der ikke havde tilbudt dem
nogle muligheder, hverken religiøst eller socialt.
Karateristisk for de områder, hvor mormonerne havde særlig succes var
det da også, at det var de steder, som ikke tidligere havde været berørt af
religiøse vækkelser, f.eks. det øde og ufrugtbare Vendsyssel. Mormonkir
ken kunne nu tilbyde et budskab, der både tilfredsstillede disse gruppers
behov for religiøs inderlighed eller religiøs mystik og samtidig lovede
økonomiske og sociale forbedringer her og nu i Saltsødalen i Utah. Et
budskab, hvor materialisme og mystik indgik i en blanding, som virkede
tiltrækkende på især de mest marginaliserede grupper i 1850ernes Dan
mark.
Mormonmissionen og mormonforfølgelserne i Danmark giver således
et indblik i bevidsthedsbrud og modstandsformer i brydningsårene i mid
ten af det 19. århundrede. Men begivenhederne er samtidig et korrektiv til
den politiske historie i Danmark, hvor de borgerlige friheder indførtes
med et slag i 1849. Mormonforfølgelserne viser imidlertid tydeligt, at
accepten af de nye principper først meget langsomt blev en realitet, ikke
alene for den brede befolkning, men også for de civile og gejstlige myndig
heder. Politimyndighederne nægtede som nævnt mange steder overhove
det at gribe ind overfor mormonforfølgelserne ved at hævde, at mormo-

37. Se f.eks. avisomtale af en sådan afrejse i Randers Amtsavis 29. december 1853; om
udvandringen ¡øvrigt se Kristian Hvidt, Flugten til Amerika eller Drivkræfter i masseud
vandringen fra Danmark 1868-1914 (1971) s. 280ff.; Jørgen Wiirtz Sørensen, Rejsen til
Amerikas Zion. Den danske mormonudvandring før århundredeskiftet (1985); Jør
gen W. Schmidt, Oh, du Zion i vest.
38. Elisabeth Dons Christensen, op. cit.; desuden Mette Skougaard, Mormonudvandringen
fra Danmark 1852-1900. En undersøgelse af baggrunden for udvandringen og en analyse
af udvandringens struktur 1873-93 (utrykt speciale KU 1976).

68

Jørgen Würtz Sørensen

nerne ikke kunne omfattes af paragraffen om religionsfrihed. Eller i andre
tilfælde, hvor der blev grebet ind var det mod mormonerne, hvis virke
truede den sociale ro.
At især gejstligheden var aktive i debatten om religionsfriheden og
dermed i spørgsmålet om sekternes virke kan ikke undre. Således viser
begivenhederne at især sognepræsterne var aktive i kampen mod mormo
nerne. I de fleste tilfælde som forfattere til antimormonske pjecer og
avisartikler, men også som aktive deltagere i den fysiske forfølgelse af
mormonmissionæreme, f.eks. i Falkerslev på Falster, hvor præsten deltog
i det voldelige angreb mod et mormonmøde hos en lokal gårdejer. Mor
monmissionærer blev her slået med stokke og forsøgt smidt i en brønd,
hvilket den lokale skolelærer dog forhindrede39.
Der var dog også præster i Folkekirken, som talte imod et forbud mod
Mormonkirken og iøvrigt kritiserede den åbenlyse forfølgelse af mormo
nerne fra myndighedernes side. Således kritiserede sognepræsten i Hals
L. D. Hass (der samtidig var medlem af Rigsdagen) forbudene mod mor
monernes mødevirksomhed. Hass understregede, at sådanne forbud var
direkte grundlovsstridige, og hvad værre var tilsyneladende snarere havde
styrket end svækket Mormonkirken40. Denne indstilling var også fremher
skende i Rigsdagen, hvor hele spørgsmålet om religionsfriheden og den
eventuelle særlovgivning blev diskuteret i 1853. Op til drøftelsen havde
samtlige landets biskopper ytret ønske om vedtagelsen af en lovgivning,
der ville forbyde Mormonkirken og dermed være grundlag for en udvis
ning af de mormonske missionærer. I den politiske debat havde Kultusmi
nisteriet stort set tilsluttet sig dette synspunkt, mens til gengæld Justitsmi
nisteriet ikke ønskede at tage endelig stilling. Justitsministeriets henhol
dende taktik, der kom til at betyde, at der ikke blev vedtaget nogen
særlovgivning skal utvivlsomt ses på baggrund af en vurdering af, at det
voldsomme røre omkring mormonerne ville stilne af efterhånden. Her
overfor stod utålmodige præster fra Folkekirken, der så mormonerne re
kruttere deres sognebørn og dermed en del af deres økonomiske
grundlag41.
Justitsministeriets vurdering skulle til en vis grad komme til at holde
stik, idet de voldelige forfølgelser af mormonerne om end ikke ophørte, så
dog stilnede noget af i årene efter 1853. Situationen var dog fortsat sådan,

39. Andrew Jenson, op. cit. s. 46.
40. Indlæg fra L. D. Hass aftrykt i Jørgen W. Schmidt & Hans Billeskov Jansen, Mormoner
ne i danske aviser i årene 1850-1851. u. pag.
41. Se præsteindberetningeme i Knud Banning, op. cit.
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at mormonerne i København i en tre måneders periode måtte aflyse deres
offentlige møder p.g.a. faren for uroligheder og myndighedernes fortsatte
mangel på vilje til at gribe ind42. Enkelte andre steder i landet forekom
der også voldelige forfølgelser af mormonerne i stil med begivenhederne i
1851-52. Dette forekom f.eks. på Randers-egnen, hvor mormonerne be
gyndte deres virksomhed senere43.
Efter 1853 skete der generelt en ændring i politiets optræden, hvilket
dog ikke betød, at man ophørte med at modvirke mormonernes missions
virksomhed. I stedet for som tidligere at hævde at Mormonkirken ikke
tilhørte noget anerkendt kirkesamfund eller ikke var beskyttet af Grund
loven benyttede man nu blot andre midler. En del missionærer blev f.eks.
anholdt for »løsgængeri«, da de hverken havde arbejde, midler eller fast
bopæl. Dette blev i en række tilfælde anvendt som begrundelse for udsmidning/udvisning ofte efter et kortere fængselsophold. Dette gjaldt
f.eks. mormonmissionæren Eriksen, der i Århus i marts 1855 blev idømt
adskillige dages fængsel på vand og brød og derefter udvist44.
Mens de folkelige forfølgelser af mormonerne stilnede noget af i slut
ningen af 1850erne, fortsatte gejstligheden kampen mod mormonismen
med henblik på et egentligt forbud. Baggrunden for denne kamp lå natur
ligvis dels i teologiske uenigheder dels især i frygten for at miste medlem
mer fra Folkekirken, hvilket fremgår af tidens præsteindberetninger.
Denne frygt kan i lyset af den senere udvikling synes stærkt overdrevet,
men må ses som en reaktion på den helt nye situation, som religionsfrihe
dens indførelse var udtryk for. Særlig i 1850erne var det umuligt at vurde
re, hvor omfattende flugten fra Folkekirken kunne blive, og mormoner
nes fremgang og den megen presseomtale måtte forstærke præsternes
bekymring og angst for udviklingen45.
Præsterne i de områder, hvor mormonerne havde deres største mis
sionshøst, deltog derfor også ivrigt i skrift og tale i den anti-mormonske
kamp. Frem til 1853 havde de imidlertid svært ved at finde gode angrebs
punkter, bortset fra, at mormonmissionæreme var svindlere, som narrede
de mest enfoldige. Da mormonerne i efteråret 1853 offentliggjorde Joseph
Smiths tidligere åbenbaring om flerkoneriet og praktiseringen heraf i det
nye Zion i Utah, fik den danske gejstlighed pludselig et sådant angrebs42.
43.
44.
45.

Andrew Jenson, op. cit. s. 96.
Randers Amtsavis 15. august 1853.
Randers Amtsavis 23. og 28. marts 1855.
Præsternes bekymringer ses i den strøm af anti-mormonske artikler og bøger, der præge
de 1850erne. En oversigt se Jørgen W. Schmidt, En dansk Mormon bibliografi 1837-1984
(1984) s. 2-12.
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punkt serveret. Alene den omstændighed, at de danske mormoner fra nu
af åbenlyst forkyndte flerkoneriet som et guddommeligt påbud for »de
hellige i Zion« var for mange bisper og præster tilstrækkeligt til at begrun
de et forbud mod Mormonkirken i Danmark. Da dette imidlertid ikke fik
overbevist politikerne om nødvendigheden af et sådant forbud, skrev dr.
theol. H. C. Rørdam i 1854 i en artikel, at mormonerne ikke alene for
kyndte flerkoneriet i Zion, men også var begyndt at praktisere det især i
Vendsyssel46.
Dette var en alvorlig anklage mod mormonerne, som straks gjorde alt
for at få påstanden dementeret ud fra en erkendelse af, at der ellers let
kunne komme et forbud. Der var ikke hos mormonerne nogen tvivl om, at
flerkoneriet i udpræget grad stred mod »den borgerlige orden og almin
delig sædelighed«, som religionsfrihedsparagraffen krævede, hvis man ville
være omfattet af retten til »at forene sig i samfund for at dyrke Gud på
den måde, som stemmer med deres overbevisning«. Anklagen var så al
vorlig, at regeringen straks lod amtmanden for Hjørring Amt foretage en
undersøgelse i Vendsyssel. Konklusionen fra denne store undersøgelse,
som omfattede samtlige sogne i amtet var imidlertid, at dr. Rørdams
anklage var »uden al grund«47.
Flerkoneriet i Utah, der praktiseres frem til 1890, fortsatte dog i tiden
efter med at være det vigtigste angrebspunkt, og flerkoneriet blev det
centrale tema i alle senere anti-mormonske skrifter, avisartikler, skillings
viser etc. her blev polygamiet fremstillet som mormonismens centrale, ja
efterhånden eneste punkt. Som det f.eks. blev udtrykt i samtidens presse:
»Mormonismens Hovedtræk er Flerkoneri, og enhver Kvinde i Staten er
overladt til de Mænds Forgodtbefindende, der har erhvervet sig nogen
Myndighed. En eneste Mand kan fordre og tilegne sig 30, 40 ja 50 »Ko
ner«, og da det antages, at Herskernes Magt udgaar direkte fra den Al
mægtige, saa kan Ingen unddrage sig deres Bud«48.
Trods gejstlighedens fortsatte kamp mod mormonismen stilnede forføl
gelserne af, hvilket også mormonerne var opmærksomme på. I sin beret
ning for året 1857 skrev missionspræsidenten da også at man nu havde
mere frihed til at prædike, og i 1859 hed det i rapporten til den europæiske
missions hovedsæde i England, »that we have not this year met any

46. Dansk Kirketidende nr. 443 april 1854 s. 226.
47. Indberetningerne vedrørende en eventuel praktisering af flerkoneriet findes i Rigsarki
vet (Kultusministerets Arkiv 1. departement Journalsag F521/1854). Samme journalsag
indeholder en indberetning om mormonerne fra Københavns Politimester.
48. Aalborg Amtstidende 23. maj 1857.
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opposition or persecution worth mentioning«49.1 1860erne havde man dog
fortsat en række arrestationer af mormonmissionærer i provinsen, ligesom
enkelte voldelige forfølgelser atter dukkede op i 1880erne, hvor konflik
ten mellem Mormonstaten og forbundsregeringen i Washington omkring
flerkoneriet blev forsidestof også i danske aviser50. Det var imidlertid
tydeligt, at 1850ernes frygt for mormonernes voldsomme angreb mod
Folkekirken og det danske samfund var svundet betydeligt ind. Mormon
kirkens succes i 1850erne og 1860erne var ikke fortsat dels p.g.a. selve
udvandringen, der tappede kirken for kræfter, dels fordi de sociale grup
per, hvor mormonismen havde vundet gehør tidligere, var ved at forsvin
de eller havde fået andre muligheder gennem f.eks. Indre Mission eller
gennem socialismen og den begyndende socialdemokratiske arbejderbe
vægelse.

49. Andrew Jenson, op. cit. s. 143.
50. Om udviklingen efter 1850erne se Jørgen Würtz Sørensen, Rejsen til Amerikas Zion.

Europæisk storpolitik
omkring krigen 1864
afJohs. Nielsen
Denne artikel er en omtrent ordret gengivelse af en forelæsning ved
Odense Universitet den 2, oktober 1986 ¿forbindelse med opnåelse
af den filosofiske licentiatgrad.

Den britiske premierminister Palmerston skal engang i 1864 have sagt, at
»den danske regering har vist en fuldstændig mangel på evne til at be
handle store spørgsmål, hvilket man måske burde være belavet på hos en
nation, der er indemuret i en krog af Europa og lidet erfaren og kendt
med storpolitikken.«
Nu ligger Danmark just ikke i en krog af Europa, storpolitisk set, men
på alfarvej, hvad Palmerston skulle være blandt de første til at vide1, men
at vor regering i 1864 var lidet erfaren i storpolitikken kan ikke afvises.
Den synes i hvert fald at have manglet evne til at anskue og forstå krigen i
et storpolitisk perspektiv.
En lignende mangel præger hovedparten af den litteratur, vi har om
1864. Krigen anskues almindeligvis under en snæver dansk (eller tysk)
synsvinkel eller som en isoleret dansk-tysk konflikt over hertugdømmer
ne. Den var imidlertid også en begivenhed med langt videre perspektiver,
hvad der burde være åbenlyst for enhver i betragtning af de neutrale
stormagters levende interesse for konflikten.
Krigen i 1864 hører til historiens små krige hvad angår antallet af kom
battanter og faldne og sårede. Den varede fra 1. februar til 30. oktober,
men der var våbenstilstand i fem af de ni måneder, og antallet af større
kampe i de fire egentlige krigsmåneder var ikke særligt stort (selv om det
tyske generalstabsværk opregner ikke mindre end 60 væbnede sammen
stød).
Kun ét egentligt slag, stormen på Dybbøl skanser den 18. april, findes
omtalt i de større udenlandske krigshistoriske opslagsværker. Men en
krigs historiske betydning måler man naturligvis ikke bare med antallet af
soldater og slag.
1. Palmerston havde i sin jomfrutale i underhuset 1807 omtalt Danmarks strategiske betyd
ning og forsvaret overfaldet på København og ranet af vor flåde.
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I Danmarkshistorien spiller 1864 en betydelig rolle. Følgerne af neder
laget og tabet af de tre hertugdømmer, især tabet af hele Slesvig, satte
dybe spor i dansk politik og kultur. Tiden efter 1864 blev på mange måder
helt forskellig fra tiden før.
I tysk historieskrivning behandles krigen hovedsageligt som den første
af Bismarcks tre krige og som forspillet til de to følgende: den mod Østrig
i 1866 og den mod Frankrig i 18702. Betydningen af 1864 for Tysklands og
specielt Preussens indre historie er mærkeligt nok ikke behandlet udførli
gere i moderne tysk historieskrivning, selv om Gerhard Ritter egentlig
lægger op til det i det første bind af sit store værk »Staatskunst und
Kriegshandwerk« 3.
Både på dansk og tysk findes udmærkede og grundige fremstillinger af
de militære begivenheder på krigsskuepladsen4, og vi har på begge sproge
ne og på engelsk en del værker om politiske forhandlinger op til krigsud
bruddet og om Londonkonferencen i april-juni 18645, men vi har længe
savnet en fremstilling af krigens plads og betydning i europæisk magtpo
litik.
Nedenstående skulle være et beskedent bidrag til at bøde på savnet.
De hundrede år mellem freden i Wien 1815 og udbruddet af den første
verdenskrig i 1914 var for Europa en usædvanlig lang fredsperiode, der for
de første årtiers vedkommende kan tilskrives krigstrætheden efter de tyve
år med revolutions- og Napoleonskrige; men dens varighed og stabilitet
var muliggjort af Wienerfredens aftaler og magtsystem. - Den lange fred
blev kun afbrudt midtvejs af en 17-års periode med ikke mindre end fem
krige. I fire af disse kæmpede stormagter mod hinanden og i en af dem den midterste - kæmpede to stormagter side om side mod en andenrangs
magt, nemlig Danmark.
Disse krige (Krimkrigen 1853-56, den norditalienske krig 1859, krigen
2. Se f.eks. Anneliese Klein-Wiittig: Politik und Kriegführung in den deutschen Einigungskriegen 1864, 1866 und 1870/71 (Berlin 1934).
3. Gerhard Ritter: Staatskunst und Kriegshandwerk, I, 5-7 kapitel (München 1954).
4. Eksempelvis de tre generalstabsværker Friedrich von Fischer: Der Krieg in Schleswig
und Jütland im Jahre 1864 (Wien 1870). Der Deutsch-Dänische Krieg 1864,I-II. (Berlin
1886-87), og Den dansk-tydske Krig 1864, I-III, (København 1890-92).
5. Niels Neergaard: Under Junigrundloven, I-II (1892-1916), Erik Møller: Helstatens Fald,
I-II (1958), Rudolf Buchner: Die deutsch-französische Tragödie 1848-1864 (Würzburg
1965), Klaus Malettke: Die Schleswig-Holsteinische Frage 1862-66 (Göttingen 1969),
W.E. Mosse: The European Powers and the German Question 1848-71 (Cambridge
1958), L. D.Steefel: The Schleswig-Holstein Question (Cambridge, Mass. 1932) og
Keith Standiford: Great Britain and the Schleswig-Holstein Question 1848-1864 (Toron
to 1975).
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yderligere fordel for Bismarck var det, at Danmark var særdeles upopulær
i Tyskland på grund af vor politik overfor slesvigholstenismen og den
tysktalende, tysksindede del af hertugdømmernes befolkning.
Bismarck havde allerede ved sin overtagelse af udenrigsministeriet for
klaret en preussisk diplomat, at »hele det danske anliggende« kunne kun
løses på en for Preussen fordelagtig måde ved krig, og påskuddet til krigen
kunne man finde når som helst man fandt det belejligt9.
Da det kom til stykket, behøvede han ikke engang at ulejlige sig med at
finde en anledning. Den forærede den danske regering og rigsråd ham i
november 1863, og det var just det for Preussen belejlige øjeblik. »For
æringen« var novemberforfatningen, der faktisk indlemmede Slesvig i kon
geriget, hvilket var et brud på Londontraktaten.
Bismarcks hensigt med krigen kan sammenfattes i fire punkter:

1. aflede folks opmærksomhed fra de indenrigspolitiske problemer, »lette feberen indadtil«, som v. Roon udtrykte det10.
2. forbedre Preussens magtposition ved at okkupere de strategisk vigtige
områder nord for Elben, specielt Kiel, der kunne blive en vigtig orlogshavn og flådebase, som kunne øge Preussens maritime styrke.
3. forhindre oprettelsen af en ny slesgivholstensk forbundsstat under en
augustenborgsk eller anden hertug11.
4. på længere sigt fratage Østrig førerstillingen i Tyskland og sikre Preus
sens dominans. (Grossdeutsche kontra Kleindeutsche)12.
Østrig gik med Preussen, dels for at komme ud af den farlige isolation, det
havde bragt sig i under og efter Krimkrigen, dels for, som regeringen i
Wien troede, at kunne holde igen på Preussens aggressionspolitik og at
være med ved den nyordning af de tyske forhold, som måtte komme efter
krigen.

Den pludseligt forandrede og truende holdning fra de tyske stormagters
side i november-december 1863 kaldte de tre andre stormagter frem på
scenen i et forsøg på at besværge faren for den »konflagration«, den
europæiske storkrig, som mange frygtede i 1860erne.
9. Otto v. Bismarcks Gesammelten Werke, Bd. IV (Berlin 1927) s. 27f.
10. Bemhardi, IV, s. 215.
11. Friedrich Frahm i Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte,
29, (Neumünster 1930), s. 361f.
12. Bismarcks Ges. W., II, s. 142 (Berlin 1924).
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Forsøget på at afværge faren blev gjort med den britisk-russisk-franske
såkaldte pression i København den 20. december 1863. De tre magters
interesser i Danmarks skæbne var stærke, men ikke helt identiske.
Den russiske regering var interesseret i det danske monarkis oprethol
delse i dets fulde udstrækning fra Skagen til Elben, fordi Rusland, når det
ikke selv beherskede gennemsejlingsfarvandene til og fra Østersøen, måt
te kræve dem bevaret på en lille og militært svag nations hænder. - Derfor
var russerne ikke alene modstandere af tysk ekspansion mod nord (som i
1848), men også afgjorte og årvågne modstandere af en skandinavisk
union eller forsvarsforbund, som i disse år stod som et drømmesyn for
skandinavisterne i Danmark og Sverige. Et forenet Skandinavien ville jo
betyde en stærkere magt ved Sund og Bælt, og det ville være omtrent lige
så galt som tysk besiddelse af området.
Det var især i de nationalliberale kredse, at skandinavismen blev dyr
ket, og da Petersborgregeringen også var modstander af disse kredses
demokratiske tendenser, slog den to fluer med ét smæk ved at modarbej
de det nationalliberale parti i Danmark.
Men Rusland stod svagere i den europæiske politik end i 1848. Efter
nederlaget i Krimkrigen havde det nedtrappet sin Europa-politik13 og i
stedet vendt kræfterne mod indre reformer og mod udvidelse og konsoli
dering af det sibiriske imperium (hvorunder det bl.a. tørnede mod britiske
interesser i Afghanistan).
Storbritanniens interesse i Danmark havde primært en strategisk be
grundelse i lighed med Ruslands. De danske gennemsejlingsfarvande The Baltic Approaches, i nutidens NATO-terminologi - havde dengang
som nu den vestlige flådemagts bevågenhed. Dertil kom en økonomisk
interesse, idet britisk handel på Østersølandene stadig tegnede sig for en
anselig del af deres samlede udenrigshandel14. I begyndelsen af 1860erne
passerede en fjerdedel af den totale britiske tonnage gennem Øresund og
Storebælt. En tysk (preussisk) fremtrængen mod disse farvande var altså
uønsket i London af såvel strategiske som økonomiske årsager.
Endelig må det nævnes, at den britiske opinion var danskvenlig, og den
danske prinsesse Alexandras nylige forlovelse og ægteskab med prinsen af
Wales havde yderligere øget sympatien med Danmark. - Dog ikke hos
dronning Victoria, der var afgjort tyskvenlig.
Men ligesom Rusland måtte også Storbritannien nære betænkeligheder
ved at gribe aktivt ind i en dansk-tysk konflikt. Dets forhold til Frankrig
13. W. Mosse: The European Powers
14. Standiford, s. 19f.

s. 49ff. og 146ff.
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var i 1860erne sådan, at det kun ville optræde militært, hvis Frankrig var
med, - og prisen for fransk deltagelse var annektioner på venstre Rhinbred, nærmere betegnet Belgien, hvilket ingen britisk regering kunne
affinde sig med.

Frankrigs politik i det dansk-tyske spørgsmål og overfor Danmark og
Skandinavien var mere uigennemskuelig. Landet var kommet ud af Krimkrigen som den førende fastlandsmagt; det havde sejret igen i krigen 1859,
men havde derpå just i 1863 haft et tilbageslag i det mexikanske eventyr
(militærekspeditionen og indsættelsen af den habsburgske ærkehertug
Maximilian som kejser havde bragt Frankrig i modsætningsforhold til bå
de USA og Storbritannien).
Kejser Napoleon III nærede stadig ideer om fransk magtudvidelse, stør
re indflydelse på europæisk politik og erhvervelse af oversøiske kolonier;
men overalt stødte han på britisk modstand. Frankrig ville imidlertid ikke
kunne hamle op med Storbritannien som sømagt, når det samtidig skulle
være stærkest til lands. Derfor måtte det alliere sig med nogle andenrangs
sømagter, så de tilsammen kunne måle sig med den britiske flåde15.
Sådanne andenrangs sømagter var det nye kongerige Italien, som ville
kunne støtte den franske Middelhavsflåde, og ved Nordsøen og Østersøen
kunne Preussen blive en nyttig forbundsfælle, hvis det ved landudvidelser
mod nord fik gode flådebaser. Ved at støtte Preussen i dets ekspansion
mod nord håbede Napoleon til gengæld at kunne få frie hænder til udvi
delser ved Rhinen.
Yderligere spekulerede den franske kejser i støtte til en skandinavisk
union mellem Danmark og Sverige-Norge under det svenske kongehus
(som jo var Bernadotter). En sådan union kunne blive en stærk forbunds
fælle, der med sin betragtelige sømagt kunne danne en vis modvægt imod
Rusland og sammen med en kommende preussisk flåde være en modvægt
mod den britiske hjemmeflåde.
Napoleon så muligheden af en skandinavisk union, hvis Preussen an
nekterede Holsten og det sydlige Slesvig. Det ville efter kejserens mening
drive resten af det danske monarki i armene på Sverige.
Diplomatiske rapporter om sådanne franske planer foreligger allerede
fra 1857. I februar det år rapporterede vor gesandt i Paris, Dirckinck
Holmfeldt, at kejser Napoleon i en samtale med en mand, .som havde
bragt kejserens ord videre til gesandten, havde udtalt, at øjeblikket til at
dele Danmark syntes at nærme sig, og den del af Danmark, som mest
15. Buchner, s. 145f.
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hensigtsmæssig måtte regnes til Skandinavien, skulle Sverige have, og
resten kunne passende overlades til prinsen af Nør (broder til den augustenborgske hertug) eller hans søn, som Napoleon betragtede som »et
elskværdigt, dannet og velinstrueret ungt menneske«, man bare skulle
finde en passende ægtefælle til16.
Og Bismarck skriver nogle måneder senere hjem til den daværende
preussiske ministerpræsident Manteuffel, at han i samtaler med Napoleon
fortroligt har fået at vide, at Frankrig eventuelt ville overlade Preussen de
danske hertugdømmer17.
Det var det Frankrig og den kejser, man i Danmark satte så megen lid
til, og hvis hjælp man håbede så fortrøstningsfuldt på. Der er god grund til
at spørge, om de franske bestræbelser i december 1863 på at undgå krigen
var lige så oprigtige som de russiske og de britiske.
Den omtalte pression i København bestod i, at de tre neutrale stormag
ters gesandter mødte op hos den danske premier- og udenrigsminister
Hall og meddelte ham, at deres lande ikke ville yde hjælp, hvis Danmark
kastede sig ud i en krig med Tyskland. Den britiske gesandt Lord Wode
house forklarede Hall, at den britiske regering opfattede novemberforfat
ningen som et klart brud på Londontraktaten af 1852, og den tilbød at
mægle mellem Danmark og Tyskland.
Hall afviste imidlertid mæglingstilbuddet og nægtede at tilbagekalde
novemberforfatningen.
Niels Neergaard skriver herom i »Under Junigrundloven«: »Den 20.
december blev afgørelsens dag for Danmark. Her bødes og afvistes endnu
en mulighed for redning, før katastrofen brød ind over landet, og Halls
samtale med Wodehouse vil ... altid stå som et ejendommeligt gribende
minde i vor historie. Næppe nogensinde har en statsmand tydeligere set
afgrunden åbne sig for sin fod, og næppe har nogen med mere beråd hu
kastet sig i den«18.
Den danske regering havde brudt broerne af bag sig, og den 1. februar
1864 begyndte krigen. Da den hurtige afgørelse udeblev på grund af de
Mezas rettidige tilbagetrækning af hæren fra Dannevirke, fortsatte den
britiske udenrigsminister Lord Russell sine bestræbelser for at opnå fred.
- Da hverken Preussen eller Danmark ville have våbenhvile, greb Russell
den 23. februar et forslag, som den østrigske udenrigsminister grev Rech16. Neergaard, II, s. 141.
17. Frahm, s. 347f.
18. Neergaard, II, s. 966.
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berg havde luftet, nemlig at indkalde til en konference uden forudgående
våbenhvile. Han lod sine gesandter i Berlin, Wien og København frem
lægge forslag om at indkalde Londontraktatens underskrivere 4- Det tyske
Forbund til en konference.
Den preussiske og den østrigske regering sagde straks ja til forslaget,
men den danske regering afviste blankt; den ville overhovedet ikke for
handle, men fortsætte krigen »med al kraft«19, og deri støttedes den af et
politisk flertal i Rigsdagen og af vide kredse i befolkningen. Efterhånden
som krigen trak ud, - og den gik os stadig mere imod - blev regeringen
dog overtalt til at gå med til konferencen, som så blev afholdt i London fra
den 20. april til den 25. juni. - Den blev en fiasko, der til sidst sprængtes
på Danmarks hårdnakkede afvisning af alle kompromisforslag20.
Under forhandlingerne havde man drøftet forskellige delingslinjer gen
nem Slesvig. Danmark stod urokkeligt fast på den sydligste, EkernførdeDannevirke-Ejdersted eller Slien-Dannevirke-Ejdersted, mens Preussen
viste villighed til at trække sig noget tilbage fra Åbenrå-Tønder linjen,
som var dets nordligste forslag.
Rusland og Østrig var stemt for en personalunion mellem kongeriget og
Slesvig-Holsten. Frankrig og Storbritannien ville let kunne vindes for for
slaget, men Bismarck var afgjort imod, da forslaget kom på tværs af hans
plan om at indlemme størsteparten af hertugdømmernes område i Preus
sen. Han blev dog fri for at optræde som nej-sigeren, da de danske for
handlere øjeblikkeligt og eftertrykkeligt afviste forslaget om personal
union.
London-konferencen demonstrerede det endelige sammenbrud af Wienerfredens europæiske magtsystem. Den havde vist, at der ikke eksistere
de nogen enighed mellem stormagterne og ingen mulighed for fælles op
træden af de neutrale magter.

Rusland frygtede fransk indblanding i det polske oprør, og det frygtede
Napoleons planer om at drive Danmark i Sveriges arme og derved frem
kalde en skandinavisk union. Som vicekansler Gortschakoff udtrykte det:
Rusland vil aldrig finde sig i at Storebælt/Øresund bliver et andet Bospo
rus21. - Men Petersborg-regeringen måtte prioritere. Den arbejdede først
19. Statsrådets Forhandlinger, IX, s. 276ff (1970).
20. Londonkonferencens forhandlingsprotokoller er aftrykt i Historisk Tidsskrift, 3. række,
IV. bind (1865-66).
21. »Die Auswärtiges Politik Preussens«, V, Nr. 49 og 87 (Oldenburg 1938-45). Omtalt og
citeret af P. von Linstow i Hist. Tidsskrift, 1978, s. 429f.
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og fremmest på en forståelse (evt. alliance) med Preussen og Østrig imod
Frankrig; og den opfattede desuden Bismarck som det sidste og eneste
værn mod en nationalliberal (demokratisk) magtovertagelse i Preussen.
Derfor måtte Bismarck, efter russisk opfattelse, blive ved magten, og han
måtte ikke nærme sig Frankrig.
Bismarck forstod at udnytte dette russiske ønske.

Østrig var i lige så høj grad som Rusland - og unægtelig med større grund
- modstander af de franske forslag om folkeafstemning i Slesvig. Det
østrigste kejserrige var jo sammensat af talrige folkeslag med vidt forskel
lige sprog og kulturelle forhold.
Preussens angivelige mål med krigen var hertugdømmernes adskillelse fra
Danmark under en eller anden form. Dets skjulte og faktiske mål var
indlemmelse af hertugdømmerne i Preussen. Om det spørgsmål tog det så
to år senere en krig med Østrig.
Frankrig foreslog i hemmelighed Preussen at indlemme Holsten, Lauenburg og Sydslesvig. Delingen af Slesvig skulle ske efter en afstemning
enten i stænderforsamlingen eller i befolkningen22.

Storbritannien skulle efter Palmerstons og Russells forslag true med flå
den, hvis de tyske stormagter ikke gik med til en løsning ved voldgift; men
dette forslag blev afvist af dronning Victoria og nedstemt i regeringen og i
underhuset23.
Frygten for Frankrig og umuligheden af at optræde militært alene (altså
uden Frankrig) var afgørende.
Rigets store økonomiske interesser måtte vige for de strategiske: et
godt forhold til et styrket Preussen, som kunne opveje Ruslands og Fran
krigs styrke og tilvejebringe en ny magtbalance.
Det tyske Forbunds krav var et Slesvig-Holsten løsrevet fra Danmark og
med prins Friedrich af Augustenborg som hertug. Prinsen var populær i
det preussiske kongehus, men både hans og Det tyske Forbunds planer
blev fejet til side af Bismarck.

22. Brevet er trykt i »Bismarck und die Nordschleswigsche Frage. Die diplomatischen
Akten des Auswärtiges Amtes zur Geschichte des Artikels V des Prager Friedens 18641879«, s. 60ff (1925).
23. The Letters of Queen Victoria, Second Series, I, s. 173f. (London 1926).
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Sverige havde sikret sig ved at meddele Danmark, at det kun kunne støtte
os, hvis mindst én af de neutrale stormagter gik ind i krigen på vor side.
Da Danmark sprængte konferencen, opgav de neutrale magter os og
trak sig helt ud af sagen overladende den endelige afgørelse til sejrher
rerne.
Krigen blev så genoptaget og Danmark slået. En ny regering under
Bluhme og med folk fra det gamle Højre blev dannet den 11. juli med den
opgave at skaffe fred. Freden sluttedes i Wien den 30. oktober.
Vinderen var Preussen: den indenrigspolitiske storm havde lagt sig.
Hæren havde triumferet og blev nu mødt med folkets begejstring. Hærre
formen gennemførtes uden væsentlig modstand, og den militaristiske ånd
kom til udtryk på tværs af de politiske skillelinjer.
Gennem nye sejre i 1866 og 1870-71, ved bestandig vækst i militærvæse
net og dyrkelse af de krigeriske bedrifter gik Preussen ind i en ny tid som
den dominerende part af det nye kejserrige.
Taberen var Danmark, der mistede alt helt op til Kongeåen.
Et endnu totalere tab led i virkeligheden Slesvig-Holsten, som opslugtes
af Preussen. Slesvigholstenismen afgik ved en stille død.
Da Preussen i 1866 gik i krig mod Østrig for at plukke alle sejrens
frugter, tilbød Danmark Preussen at gå med i krigen mod til gengæld at få
et stykke af Nordslesvig tilbage, men Bismarck afviste tilbuddet24; vor
hjælp var overflødig. Med sit ønske om en alliance med arvefjenden de
monstrerede den danske regering sandheden i Palmerston’s bekendte ord:
»Der gives ikke evige venner eller evige fjender, evige er kun vort lands
interesser.«

24. Statsrådets Forhandlinger, X, s. 429 (1972). Aage Friis (udg.): Det nordslesvigske
Spørgsmaal. Aktstykker, I, s. 111, 113, 119ff, 129ff, 137ff, 142, 147f og 153. (1921).

Et slesvigsk handelshus
i det 18. århundrede
af Hans Chr. Johansen
Artiklen gengiver nogle hovedpunkter fra første officielle oppo
nents indlæg ved forsvaret af Lars N. Henningsens afhandling:
»Provinsmatadorer fra 1700-årene« for den filosofiske doktorgrad
ved Odense Universitet.

Afhandlingen indeholder en undersøgelse af forholdene i et købmands- og
rederifirma i Eckernforde gennem to generationer og dækker årene 1700
til 1770.
Umiddelbart kan dette emnevalg virke noget specielt, men undersøgel
sen viser, at der er tale om et handelshus, som har indtaget en ret enestå
ende position i sin samtid, idet der kun i København og muligvis i Norge
har eksisteret firmaer med en tilsvarende omsætning og et lige så stort
geografisk arbejdsområde. Slægten Otte indskrænkede heller ikke sin
virksomhed til traditionel handel og skibsfart, men tog tillige del i mange
andre sider af den økonomiske udvikling, herunder periodens merkantili
stiske forsøg på at etablere en hjemlig industri, og i sociale foranstaltnin
ger. Det påvises ligeledes, at den var engageret i det samtidige udenrigs
politiske spil omkring forviklingerne med Rusland i 1762.
Af betydning for vurderingen af afhandlingens relevans er det også, at
mens der findes en del historiske værker om det 18. århundredes store
københavnske handelshuse og om de oktrojerede handelskompagnier, er
litteraturen om købmandshusene i provinsen langt mere sparsom. Af
handlingens emne er derfor velvalgt.
Det har imidlertid ikke været let for forfatteren at finde materiale til en
helhedsvurdering af firmaets historie. Det enkleste ville naturligvis have
været, hvis handelshuset Otte havde efterladt sig et arkiv bestående af de
regnskabsbøger og den korrespondance, som opstod i løbet af de ca. 70
år, som skildres i bogen. Så heldig har Lars Henningsen imidlertid ikke
været. Alt dette materiale er for længst borte. Men forfatteren er ikke for
ingenting arkivar. Han er i stedet gået i gang med at støvsuge danske og
tyske arkiver for oplysninger om handelshuset, og resultatet er blevet et
ganske stort materiale, der bl.a. siger noget om de offentlige myndighe
der, som Otterne havde kontakt med, om deres skibes sejlruter og om køb
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og salg af fast ejendom. Det er dette omfattende arkivmateriale, der er
grundlaget for bogen.
Der melder sig nu det centrale spørgsmål, om en sådan indirekte måde
at rekonstruere handelshusets virksomhed på yder lige stor retfærdighed
over for alle typer af transaktioner, med andre ord, om man får et afbalan
ceret billede af, hvad der er foregået i kontorerne i ejendommen mellem
Kirkepladsen og Langebrogade i Eckernforde.
Prøver man at sammenligne med, hvad der var typisk for et handelshus i
det 18. århundrede, sådan som det findes belyst i mange monografier af
f.eks. svenske, hollandske, tyske og franske huse, hvor virksomhedsarki
verne er bevaret, kommer man frem til, at rederivirksomhed, transithan
del, fabriksdrift og godsbesiddelse vejer relativt tungt i fremstillingen af
Otternes aktiviteter, mens til gengæld handel med befolkningen i byen og
dens opland indtager en sparsom plads. Det sidstnævnte gælder også om
betalings- og kreditforhold, som normalt har spillet en væsentlig rolle i det
18. århundredes handelshuse.
Til en vis grad afspejler denne fordeling nok Otternes særpræg, men det
er dog sandsynligt, at den lokale handel har spillet en større rolle end den,
der kommer frem i bogen. Hvad skulle man f.eks. med de store lagerbyg
ninger i Eckernforde, hvis man var gået næsten helt over til transithandel
mellem fremmede havne? Der kan her være tale om, at kilder til at
beskrive indenrigshandel findes mere sporadisk i de offentlige arkiver end
for udenrigshandel.
Skibsbyggeriet synes også at få en for beskeden plads i forhold til, hvad
det økonomisk har betyder for handelshuset. Det kan på samme måde
hænge sammen med, at kildegrundlaget for denne del af aktiviteterne
primært er bilbrevenes oplysninger om de færdiggjorte skibe, mens der
ikke er bevaret materiale, der mere direkte kan give indtryk af værfternes
størrelse, beskæftigelse og råvareforbrug.
I behandlingen af de enkelte aktivitetsområder indtager skibsfart og
varehandel den vægtigste plads. Fremstillingen i denne del er overvejende
kronologisk opbygget og følger primært konjunkturudviklingen og de yd
re vilkår for søfarten i almindelighed med højdepunkter under neutralitetsperiodeme i årene 1709-13/14 og 1755/56-59/60. Det vises dog også,
at Otte-rederiet klarede sig relativt godt i nedgangsperioderne, og at det,
efter inkorporeringen af den gottorpske del af Slesvig i den kongelige del,
som følge af hovedstadens mange privilegier i højere grad end de fleste
andre redere slog sig på ren fragtfart, efterhånden til fjernere og fjernere
europæiske havne.
Højdepunktet nås under den yngre generation med Frederik Wilhelm
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Otte som den dynamiske leder med en velindarbejdet fragtfart på Portu
gal og i de bedste år også skibe i fart i Middelhavet. Samtidig udvikles
ejendomsformen fra et traditionelt lokalt partrederi til en mere moderne
form for et enkeltmandsrederi.
Kildegrundlaget for sejladsmønstrene er bl.a. søpasprotokoller, øresundstoldregnskaber, strømtoldregnskaber indtil århundredets midte og
konsulatsrapporter suppleret med mere spredte oplysninger fra lokale
havnemyndigheder. Om det omfattende kendskab, man ad den vej kan få
til hvert enkelt skibs bevægelser, vidner et stort bilagsmateriale, der er
aftrykt i bogen. Man kunne ud fra dette igen stille spørgsmålet, om meto
den dækker alle former for sejlads lige godt. For årene fra ca. 1750 til
1766, hvor aktiviteterne kulminerer, er det utvivlsomt langdistanceruter
ne, vi får bedst kendskab til i de benyttede kilder, og det kan ikke udeluk
kes, at rederiet også har deltaget i anden sejlads i højere grad, end det
kommer frem i bogen. Man kan således pege på de omfattende trans
porter af brænde fra Slesvigs østkyst til København og af korn til Norge
som muligt supplerende fragtruter.
Kapitlerne om skibsfarten omfatter i øvrigt en gennemgang af de mere
tekniske sider af et rederis organisation og oplysninger om rekrutteringen
af søfolk til skibene1.
Det næstvigtigste aktivitetsområde for handelshuset var fabriksdrift.
Ottefamilien tog kraftigt del i den ældre Bemstorffs manufakturpolitik i
perioden fra 1753 til 1767. De blev interessenter i eller eneejere af et par
fajancefabrikker, en mel- og stivelsesfabrik og af flere tekstilfabrikker,
hvoraf den største, et uldmanufaktur i Eckernforde nåede op på at be
skæftige flere hundrede mennesker. Men som det var tilfældet for så
mange andre af Bernstorff-periodens foretagender, fik Otte-manufakturerne en relativt kort levetid, og de kom til at lægge beslag på en stor del af
ejernes formue.
Forfatterens vurdering af Otte-familiens motiver til at gå ind på manu
fakturdrift er noget vanskelig at få styr på. Der omtales i afhandlingen
mindst tre forskellige typer af motiver, som ikke rimer for godt indbyrdes.
For det første finder man en forklaring, der lyder på, at oprettelse af
manufakturer blev opfattet som en sund kapitalanbringelse, som kunne
give nye fortjenstmuligheder. Det hedder f.eks. side 231: »De var kapi
talister, som alene, i tillid til den forventede lønsomhed, satte værket i
gang, skaffede arbejdskraft, redskaber og bygninger«, side 228: »De
1. Ved forsvarshandlingen blev søfartsafsnittene mere indgående behandlet af anden offi
cielle opponent, dr. phil. Anders Monrad Møller.
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gjorde det med stor energi, og i største stil«, side 181: »Familien Otte
troede åbenbart på sagen«, side 221: »Købmanden har nok optimistisk
troet, at gav driften ikke overskud i år, ville det nok ske næste år«, eller
side 309, at de investerede, »formentlig fordi de troede, at den investere
de kapital før eller siden ville forrente sig«.
For det andet er der en forklaring, som man kunne kalde en »laden sig
rive med af, hvad der var oppe i samtiden«, men som var uden bund i
virkeligheden, altså en letsindighed fra Otternes side. Det hedder f.eks.
på side 172: »Den almindelige ‘tidsånds’ tro på fordelene ved fabriksdrift
har heller ikke ladet købmanden upåvirket«, eller s. 223: »Den rige køb
mands- og rederfamilie var lokket frem som pionerer på industrialiserin
gens vej«.
For det tredje har man endelig en forklaring, der går ud på, at engage
menterne var et led i en art byttehandel med staten. Hvis man investerede
i fabrikker, blev man gode venner med Bernstorff og andre embedsmænd,
og det kunne så udnyttes til familiens fordel på andre områder. Det hed
der f.eks. s. 185: »Der er næppe tvivl om, at Eckernforde-brødrene følte
sig presset i denne sag ... Fabriksherrerne benyttede Bernstorff, og denne
benyttede fabriksherrerne«, eller side 310: »Viden om, hvad der var
velset i København, kan bevidst eller ubevidst, have fået investorerne i
Eckernforde til at fortsætte spillet længere end regnskaberne anbefalede.
De skabte sig good-will på højeste sted gennem deres erhvervsiver«.
Hvilken er disse forklaringer må nu anses for at stemme bedst overens
med det billede, som man i øvrigt får af Otte-familien? Det er næppe
sandsynligt, at en mand, der ellers karakteriseres som villig til at bruge
næsten alle kneb for at tjene penge, ville lade sig rive med af tidsånden.
Det samme kan desuden siges om en lang række andre af både det danske
riges og mange andre landes ypperste erhvervsudøvere, der ligeledes ind
lod sig på manufakturdrift uden større held.
Med hensyn til den tredje forklaring kan man spørge, om byttehandelen
var en god forretning. Fik Otterne noget ud af Bernstorffs velvilje, som
stod i et rimeligt forhold til de tabte summer på fabriksdriften. Det kan vel
ikke være i form af privilegierne og undersøttelserne til fabrikkerne, for
havde de ikke fået dem, havde de jo heller ikke investeret og derved
tilsyneladende tabt så mange penge, og det siges direkte på side 210, at
»set som helhed betød statsstøtte ikke meget i brødrene Ottes samlede
investeringer«. Det kan formodentlig heller ikke have været for at få for
dele for deres skibe. Der havde de næppe noget fortrin i forhold til en
række andre redere, som ikke påtog sig fabriksdrift, men alligevel nød
godt af statens velvilje.
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Hvilken forklaring er så den rimeligste? Den, der rimer bedst med det
billede, vi får af Eckernforde-købmændene, er formodentlig, at de men
nesker, der investerede i fabriksdrift i samtiden, troede, at der var penge
at tjene, og at de gjorde det ud fra seriøse økonomiske overvejelser, der
fik dem til at mene, at der med de omkostninger og afsætningsmuligheder,
som de havde kendskab til, var tale om profitable investeringer.
Det ses da også, at da den udfarende kraft, Frederik Wilhelm Otte, dør
i 1766, overtager broderen Johan Nicolaus fabrikkerne og foretager bety
delige nyinvesteringer2, og endnu så sent som i 1774 søger han om offent
lig hjælp på 2.000 rdl. for at udvide produktionen3. Han har derfor næppe
været så opgivende over for manufakturideerne, som bogen giver indtryk
af (s. 221).
Det er fristende at opstille det hypotetiske spørgsmål: Hvad ville Frede
rik Wilhelm Otte have svaret, hvis man i hans sidste år havde forhørt sig
om, hvorvidt fabrikkerne havde været en god forretning for ham. I af
handlingen møder vi kun i et tilfælde et direkte udsagn, der tyder på, at
han ikke var tilfreds med resultatet. Det er på side 221, hvor det hedder i
et brev fra januar 1766, at brødrene Otte har »underholdt denne fabrik
(uldmanufakturet) med stor skade for sig selv«. Men i hvilken sammen
hæng er dette udsagn fremkommet? Det er en sætning i en indberetning,
som er sendt til kommercekollegiet for at få frigivet en understøttelse til
fabrikkerne. Vil det der ikke være naturligt ved en sådan lejlighed at gøre
opmærksom på, at man har problemer. Sammenhængen lyder således i
kollegiereferentens gengivelse: »Sie (Otterne) melden dabei, dass sie
diese Fabrique bis dato mit Ihren grossen Schaden unterhalten hätten.
Die Wolle sei allenthalben teuer, die Färbwaaren wären aller Arten bis
aufs Duplum in Preise gestiegen. Sie hätten, aller angewandten Mühe
ungeachtet, keinen geschichten Appreteur flir ein billiges Gehalt finden
können etc.«4. Bliver det ikke let sådan, at netop indberetningerne og
ansøgningerne til staten, som udgør de væsentlige kilder for fremstillin
gen, kommer til at fremstille fabriksdriften i et lidt for mørkt lys. Den
korte skrivelse, som citatet er hentet fra, bruges således omkring ti gange i
teksten at dømme efter kildehenvisningerne.
Lad os imidlertid antage, at fabriksdrift normalt var en dårlig forretning
i det 18. århundrede.
2. Landesarchiv Schleswig-Holstein, Abt. 10, 603: Ottische Fajancefabrik und andere Fa
briken.
3. Nicolai Haase: Das Aufkommen des gewerblichen Grossbetriebes in Schleswig-Hol
stein, 1925, s. 37.
4. Rigsarkivet, kommercekollegiet, tyske sekretariat, journaler, 1766, sag nr. 17.
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Hvordan kan det så være, at samtidens folk kunne ramme så meget ved
siden af i deres beregninger? Egentlig burde det måske ikke undre os så
meget i dag, når vi har set, hvor vanskeligt, det er at få sat en industrialise
ring i gang i mange u-lande på trods af stor teknisk bistand og på trods af
store understøttelser fra industrilandenes u-lands bistand, men man kan
også forsøge at trænge lidt nærmere ned i de samtidige driftsherrers forud
sætninger.
Hvordan de har kalkuleret ved man ikke i detaljer, men det er muligt,
at der kan drages en parallel fra en anden type forretning, som samtidens
investorer også gik ind i og tabte penge på, nemlig de oktrojerede kom
pagnier (bortset fra det asiatiske). Hvorfor gik de fallit? Det gjorde de
formentlig primært, fordi man i datidens bogholderiteknik ikke kendte til
begrebet »afskrivninger«. Anlægskapitalen står i regnskaberne fra år til
år med samme statusværdi eller øges med værdien af nyanskaffelser af
langvarige driftsmidler. Det vil i princippet sige, at det man regner som
udgifter ved produktionen, alene er udgifterne til arbejdsløn og den løse
udrustning af skibene. Et lignende fænomen kan man finde i de bevarede
regnskaber fra de største københavnske tekstilmanufakturer fra slutnin
gen af 1700-tallet, som det heller ikke gik for godt. Her indgår som udgif
ter stort set kun arbejdsløn og råvarer.
Resultatet er, at man udmærket kan finde eksempler på, at den såkaldte
»Gewinn- und Verlustkonto« viser overskud i år, hvor man efter moder
ne regnskabsprincipper ville sige, at udviklingen havde været særdeles
ugunstig. Har man på forhånd regnet med, at en forretning var profitabel,
såfremt blot disse løbende poster blev dækket, fordi man var vant til dette
i købmandshandel, kan man udmærket have gjort sig nogle forhåndsfore
stillinger, som gjorde det fordelagtigt at påbegynde manufakturvirksom
hed. Man har så egentlig ikke handlet uforsvarligt, men tidens regnskabs
mæssige kunnen har blot ikke været tilstrækkelig god til, at man kunne
træffe fornuftige beslutninger om produktionsvirksomhed, og det måtte
ramme særligt hårdt, når man valgte en så kapitalintensiv produktions
form, som Otterne gjorde ved deres uldmanufaktur.
Afhandlingen tager med udgangspunkt i Otternes virksomhed også me
re generelt stilling til den danske manufakturpolitik under den ældre
Bemstorffs ledelse. Hovedsynspunktet følger den traditionelle opfattelse.
Det var usundt, hvad der blev sat i gang - her bruges som eksempel
virksomhederne i Slesvig by. Danmark duede ikke til industri, og hele
politikken får den samme hårde medfart, som man kan finde f.eks. i
»Industriens Historie i Danmark«5. Kun på et punkt vil forfatteren ud fra
5. Bd. II, s. 111-23.
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sine undersøgelser føje noget nyt til. Han finder nemlig (s. 225-28), at
Otte-fabrikkeme var et eksempel på, at Bernstorff førte en omhyggelig og
ressourcebevidst statslig erhvervspolitik, idet han gik ind for en »privati
sering«, hvorved han ganske snedigt fik lokket Eckernforde-købmændene
til at påtage sig de økonomiske byrder ved manufakturanlæggene.
Denne vurdering af den merkantilistiske manufakturpolitik er et klart
udtryk for en liberalistisk holdning til, hvorledes et land kommer i gang
med at blive industrialiseret, men det ville have været ønskeligt med en
noget mere nuanceret holdning i en afhandling forfattet i 1980erne, hvor
der på internationalt plan findes en meget righoldig litteratur om tidlig
industrialisering. I det seneste danske oversigtsværk på området - Ole
Feldbæks bind i Gyldendals Danmarkshistorie6 - finder man da også en
noget mildere dom over den merkantilistiske industripolitik.
Derefter kan der være grund til at se lidt nærmere på finansieringsfor
hold og generationsskifter i firmaet. Hovedtankegangen i afhandlingen er
her, at firmaet kun var levedygtigt gennem to generationer. Det blev ramt
af, hvad nogle business historians har kaldt »Buddenbrook-effekten« dvs., at der ikke var en dygtig tredje generation, der kunne fortsætte i
fædrenes fodspor. Når man skal bedømme, om dette er rigtigt i Otternes
tilfælde, kan der være grund til at se på, hvordan datidens handelsvirk
somheder var bygget op. Det skete som regel gennem interessentskaber,
hvor to eller tre kompagnoner slog sig sammen. Disse firmaer havde kun
en vis levetid, og kapitalen skiftede så til nye konstellationer. Fra Køben
havn kender vi firmaet som Ryberg og Thygesen eller van Hemert, Fabritius og Weber. I London Wolff og Dorville, i Paris Tourton og Ravel etc.
Ofte er interessentskabet blot kendetegnet ved et »og Co.«, og man
træffer også hyppigt tilfælde, hvor det er flere familiemedlemmer, der er
gået sammen og har dannet interessentskabet.
Kapitalen var således meget mobil, og man kan derfor spørge, om den
otteske kapital stort set blot gik op i enkens forbrug efter anden genera
tions død, eller om de beløb, som arves længere ud i familien både efter
første og anden generation ikke fører købmandstraditionen videre, og om
der endda ikke har været et bevidst forsøg på at give tredje generation en
uddannelse, der kunne skabe kontinuitet.
De anvendte kilder giver mulighed for at se på en stor del af opgøret
omkring det første generationsskifte. Det er omtalt på side 74. Her er der
klart tale om en videreførelse. Ser man på slægtstavlen side 60-61, gælder
det, at tre af de fire sønner fortsætter inden for familiefirmaet. Problemet
er imidlertid, hvad der sker efter Frederik Wilhelm Ottes død i 1766.
6. Ole Feldbæk: Danmarks Historie, bind 4: Tiden 1730-1814, 1982, se især side 204-05.
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På den ene side tales der om, at rederiet blev opløst (s. 301 og 311). På
den anden side fremgår det flere steder, at der er en række aktiviteter, der
foretages af den næste generation, enten i Eckernforde eller andetsteds.
Mon ikke en del af disse aktiviteter er udtryk for, at den otteske kapital
har levet videre?
At der har været et generationsskifteproblem er for så vidt ikke så
mærkeligt, idet den ældste søn kun var ni år gammel, da faderen døde,
men meget tyder på, at det har været ønskeligt, at firmet blev ført videre.
Af Frederik Wilhelms brødre var Daniel død et par år tidligere, og det
måtte derfor blive Johann Nicolaus, der i første omgang måtte stå som en
overgangsfigur. Han blev en af boets bestyrere og synes navnlig at have
taget sig af fabrikssiden, som han i forvejen var finansielt engageret i.
På længere sigt måtte det imidlertid være ønskeligt at engagere den
næste generation i handelen, og det synes, som om man i familien hurtigt
er gået i gang med en egentlig »uddannelsespolitik« over for de unge.
Dette vil fremgå af de følgende eksempler:
Det første er Frederik Wilhelms søn Chr. Daniel. Om ham vides det, at
han omkring midten af 1780erne - altså i en alder af nogle og tyve år - var
»associé«, dvs. kompagnon i et kendt handelshus i Bordeaux, at han i
1789 indgik som kompagnon med sin svoger Niels Ryberg i et af Køben
havns største handelshuse og i 1790 blev gift med en datter af købmanden
Peter Appleby, en anden københavnsk kapitalist. Det er vel utænkeligt, at
den unge Otte allerede i 30-års-alderen kunne have opnået en sådan posi
tion, med mindre han var formuende, og Aage Rasch skriver da også, om
end uden kildehenvisninger, at »det ikke er usandsynligt, at han har
bragt en del kapital med sig« ind i det Rybergske firma7. Modsat siger Lars
Henningsen - ligeledes uden kildeangivelse - på side 298, at »nogen
større materiel kapital har han næppe bragt med sig til svogerens forret
ning«. Hvad er belægget for denne udtalelse? Kan han ikke godt have fået
udbetalt en ganske stor arvepart fra faderens bo? Arvebeløbet på 10.000
rdl. nævnt på side 306 gælder kun den mødrene arv. Selv om der eventuelt
skulle være disponeret over en del penge til anden side efter faderens død,
ville der stadig blive en del tilbage til arvingerne, hvorad enken kun har
haft krav på det halve, og døtrene har kun skullet have halv andel i
forhold til sønnerne. Det er vanskeligt at vurdere, hvor meget, der er
blevet til, men der var i hvert fald endnu i 1780erne betydelige midler hos
familien. Det viser skatteansættelsen til den ekstraordinære skat i 1789. I
Eckernforde var Frederik Wilhelms enke da den tredjestørste skatteyder,
7. Aage Rasch: Niels Ryberg 1725-1804, 1964, s. 86.
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og også en hjemmeboende ugift datter er pålignet et betydeligt skatte
beløb8.
Den næste person, der har interesse i denne sammenhæng, er Frederiks
Wilhelms søstersøn Christian Bruyn, gift med en kusine, altså endnu en af
Otte-slægten. Han var 32 år gammel ved Frederik Wilhelms død og der
med en af de ældste i næste generation, og det er da også ham, der direkte
gik ind i firmaet og førte det videre, men det omtales kun ganske kort i
bogen på side 302. Det siges dog, at han på kort tid kunne foretage store
afbetalinger på, hvad overtagelsen kostede, og at han derefter fortsatte
købmandshuset i de vante baner. Direkte nævnes kun, at han drev handel
og skibsbyggeri. Man kunne så spørge, om firmaet derved ikke fortsatte?
Men hvad ved man egentlig om denne Chr. Bruyn, hvis navn dukker op
adskillige gange i kilderne til 1780ernes og 1790ernes økonomiske hi
storie.
Han er som nævnt i bogen på s. 105 fra omkring 1770 en af de store
værftsejere i Eckernforde, og i hvert fald i 1780erne beholdt han en del af
skibene til eget brug. At de ikke blot skulle sejle i dansk indenrigssejlads,
kan man formodentlig allerede se af deres navne. De bliver f.eks. døbt
»The Faithfulness«, »Les Freres« og »La Modestie«9. Men det kan også
ses direkte. I tabel 1 er rekonstrueret nogle af sejladserne for et enkelt af
hans skibe. Det ses af denne, at Middelhavssejladsen, som havde været
Frederik Wilhelms store aktiv, også optages af Bruyn, om end i mere
beskedent omfang. Det andet interesseområde for Bruyns handel, der
fremgår af tabellens rutemønster, hænger sammen med hans dyrkelse af
statslige bekendtskaber, hvor han også gik i onklens fodspor.
Han blev en af de største aktionærer i det såkaldte Handels- og Kanal
kompagni, der blev oprettet i 1782, idet han købte 83 aktier af 100 rdl.
stykket - Ryberg købte en post af omtrent samme størrelse10. Men mens
aktiespekulationen var en dårlig forretning, fik Bruyn mere direkte forde
le ud af sin interesse i kompagniet, idet han blev udnævnt til medlem af
kompagniets administration i Altona og til at repræsentere kompagniet i
Rendsburg, og det var så stor en opgave, at han måtte opgive sit tillids
hverv som regnskabsfører for skibsbroen i Eckernförde11. Dertil kom så,
at hans skibsværft fik ordrene på at bygge flere af kompagniets skibe,
hvoraf et ligefrem fik navnet Eckernforde, og det er sikkert heller ikke
8.
9.
10.
11.

Stadtarchiv Eckernforde, V B 10, Nahrungssteuer 1789.
Stadtarchiv Eckernforde, VI C 5, Bielbriefe.
Rigsarkivet, finanskollegiet, Schimmelmannske papirer vedk. kanalkompagniet.
Stadtarchiv Eckernforde, VI D 24, Schiffbriicke - Rigsarkivet, kommercekollegiet, ty
ske kontor, joumalsager, 856, 1785, sag nr. 109.
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nogen tilfældighed, at det var et af Bruyns skibe, der var det første, der
sejlede ind gennem den nyåbnede slesvig-holstenske kanal i efteråret
1784.
Om hans midler vidner også, at han i 1787 købte godset Schinckel syd
for Eckernforde i Gettorf sogn.
Tabel 1: Eksempler på sejladser 1784-88 med agent Bruyns skib »Les
Fréres« af Eckernforde på 69 kommercelæster, bygget 1784 af skibstøm
mermester Bothmann på Bruyns værftsområde. Skibet førtes af kaptajn
Peter Mich. Boysen, sen.

1784:
oktober................................................................... Eckernforde-Rendsburg
oktober...................................................................... Holtenau-Eckernförde
1785:
maj........................................................................... Eckernforde-Rendsburg
maj........................................................................... Rendsburg-Eckemförde
august...................................................................................... Memel-Malaga
1786:
juli............................................................................. La Rochelle-København
juli.......................................................................... København-Eckernforde
september................................................................. København-Rendsburg
1787:
juli........................................................................... Rendsburg-Eckernförde
september................................................................. Eckernförde-Kluvensiek
november............................................................................... Holtenau-Cadiz
1788:
maj.................................................................................Sevilla-St. Petersburg
november................................................................... St. Petersburg-Livorno

Kilder: Stadtarchiv Eckernforde, VI C 5, Bielbriefe - Schleswig-Holsteinische Provinzial-Berichte (gennemsejlingslister for den slesvig-holsten
ske kanal) - Rigsarkivet, Øresundstoldregnskaberne - Rigsarkivet, kommercekollegiet, algierske søpasprotokoller - Rigsarkivet, søetaten XVII,
søindrulleringen, journal over udgående skippere fra København.
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Om hans forretningers samlede omfang er det lidt vanskeligere at udta
le sig. Ved udskrivningen af den ekstraordinære indkomst- og formueskat
i 1789 benyttede han sig af muligheden til at indsende sin selvangivelse
direkte til rentekammeret i en forseglet konvolut, og skattebeløbet findes
derfor ikke i Eckernfördes skatteprotokol, hvor der kun er omtalt lønnin
ger for hans funktionærer, som han har flere af end nogen anden købmand
i byen12. Til gengæld benyttede han sig så senere af muligheden for at
konvertere skatten til et fire gange så stort lån, og da var hans beløb på
2.800 rdl.13. Såfremt dette beløb udelukkende står for egen regning, sva
rer det til en formue på 140.000 rdl. eller % af Frederik Wilhelm Ottes
efter bogens beregninger. Det var også ca. seks gange så meget, som
betaltes af Eckernfördes næststørste købmand og skibsreder Johann Detlev Kruse. Kan man ikke opfatte det som et udtryk for, at det otteske
firma levede videre efter 1766?14
Når det måske let overses, kan det skyldes, at virksomheden er nede på
et lavpunkt i begyndelsen af 1770erne, men det er der for så vidt ikke
noget mærkeligt i. Det er kriseår, ikke blot i hertugdømmerne, men i hele
Nordeuropa, kulminerende i de omfattende fallitter blandt hollandske
handelshuse i 1772-73. Det er tillige årene efter, at den Bernstorffske
manufakturpolitik var blevet opgivet. Det ville være nærliggende at spør
ge, om det ikke er sandsynligt, at også Frederik Wilhelm ville have været
nødt til at indskrænke efter 1767, hvis han havde levet så længe? Måske
døde han på et heldigt tidspunkt af hensyn til sit eftermæle.
Endelig er så det tredje navn i den tredje generation slet ikke nævnt i
slægtstavlen på side 60-61.
Denne søstersøn hed Johan Daniel Lawaetz. Han blev født i 1750 og var
således ved Frederik Wilhelms død endnu kun 16 år. Men han fik derefter
en uddannelse som købmand i Hamburg og hos Ryberg i København, dvs.
i familien. 1 1778 blev han gift med en datter af en Hamburg-købmand og
grundlagde samme år et handelshus i Altona, som fik et betydeligt om
fang. I de algierske pasprotokoller finder vi ham tillige som ejer af skibe,
der sejlede på Middelhavet. Lawaetz kom også på mange punkter til at

12. Stadtarchiv Eckernforde, V B 10, Nahrungssteuer 1789.
13. Rigsarkivet, finanskollegiet, Designationer over de subskriberede summer i det ved
forordningen af 1. maj 1789 åbnede 3% annuitetslån.
14. Muligvis kan det også ses som et udtryk for bredden i Bruyns aktiviteter, at et skøde i
forbindelse med nogle store fynske godshandler i 1770 er underskrevet i Eckernforde
med Bruyn som vitterlighedsvidne - jf. Landsarkivet for Fyn, Fyenbo Landsting, skødeog panteprotokoller, nr. 20, s. 470ff.

Fra bonde til fisker
- omkring Færørenes overgang til et moderne fiskerisamfund
ca. 1880-1939
af Vagn Wåhlin
Museumsinspektør Jóan Pauli Joensen, Thorshavn, forsvarede 16.
juni 1987 ved Aarhus Universitet for den filosofiske doktorgrad 4
bøger og 6 artikler som disputats under fællestitlen »Fra bonde til
fisker«. I disse afhandlinger fremlægger doktoranden resultaterne
af 10 års forskningsindsats omkring Færørenes overgang fra et
traditionspræget og jordbrugsdomineret selvforsyningssamfund til
et moderne markedsorienteret fiskerisamfund. Resultaterne er i
oversigtbar form givet i bogen »Fra bonde til fisker. Studier i
overgangen fra bondesamfund til fiskersamfund på Færørene,
Thorshavn 1987«. Artiklen er en sammenskrivning af den skriftlige
indstilling til fakultetet og Vagn Wåhlins indlæg som fakultetsoppo
nent.

Museumsinspektør, fil. dr. Joan Pauli Joensen startede sin akademiske
karrierre i Århus med at studere etnografi og historie, men færdiggjorde
sine studier ved Lunds Universitet som etnolog, hvor han 1975 blev fil. dr.
på en i tid, rum og problematik klart afgrænset afhandling »Færøske
sluppfiskere«. Det er en kærkommen forpligtelse for hans første universi
tet til forsvar for den filosofiske doktorgrad at antage resultatet af hans
omfattende kulturhistoriske studier gennem 10 år om Færørenes problem
fyldte forandringens vej fra det traditionsbundne selvforsyningssamfund
til et mere moderne og markedsorienteret samfund med havfiskeri og
fiskebehandling som dominerende næringsvej1.

Intention, materiale og fremlæggelse
Skønt bogen Færøske sluppfiskere (1975) ikke i sig selv er til bedømmelse
hér, må den dog omtales, fordi den udgør afsættet til - og metodisk1. De 3 medlemmer af bedømmelsesudvalget, forskningsprofessor, D. Litt. Kirsten Ha
strup, Aarhus Universitet, og akademilektor, dr. phil. Hans Jacob Debes, Academia
Faeroensis, Thorshavn, med artiklens forfatter som formand, udformede i enighed en
fælles og positiv fagkyndig indstilling til Det humanistiske Fakultet. Udvalget har gensi
digt tilladt hverandre, men på hver enkelts ansvar at have denne indstilling og oppositio
nen som ramme for videnskabelige anmeldelser. Ansvaret for eventuelle fejl er mit,
ligesom kritik alene bedes rettet til mig.

Fra bonde til fisker

97

tematisk delvis en modsætning til - de senere afhandlinger, som er ud
sprunget af det stort anlagte forskningsprojekt »Færøerne i slupptiden«.
En række indledende studier i den eksisterende kulturhistoriske forskning
og det registrerede primærmateriale førte 1975-79 doktoranden til dels en
bevidst opprioritering af tidsperspektivet - og dermed af forandringer og
socio-kulturelle processer - dels en udvidelse til hele det kulturelle rum
med økonomisk-materielle, sociale og åndeligt/bevidsthedsmæssige aspekter inddraget. Som resultat heraf fremlagdes oversigtsværket »Färö
isk folkkultur« (1980) og et par artikler (III + IV). Med fondsstøtte fra
færøsk og dansk side kunne det egentlige forskningsprojekt påbegyndes,
og dets målsætning 1979 formuleres således:
»Projektet er en etnologisk, historisk og strukturel undersøgelse af overgangen
fra bondesamfund til fiskersamfund på Færøerne - frem til 1940, hvor den mate
rielle, sociale og åndelige kultur undersøges som en integreret helhed. Den kultu
relle variation, forandring og kontinuitet vil blive undersøgt med baggrund i pro
duktionsapparat, produktionsformer, boligforhold, fritidsanvendelse, åndelige
værdier, livsformer, levevilkår m.m. Dette vil blive anskuet geografisk i relation til
den placering, som de forskellige bygder lå i i et bondebygds/fiskerbygds-kontinuum, samt i relation til de forskellige befolkningskategorier. De forskellige former
for kulturelle udtryk og bevidsthedsformer vil blive undersøgt efter samme ret
ningslinier (X,9)«.

Med museet, Føroya Fornminnisavn, som baggrundsinstitution indsamle
des o. 9.000 sider fra i alt 227 geografisk, socialt og kønsmæssigt rimeligt
fordelte informanter fra de relevante aldersgrupper med spørgeskemabe
svarelser, interviews osv. vedrørende alle væsentlige livs- og samfundsfor
hold ca. 1900-1940 (V). Tillige blev hidtil ikke anvendt kildemateriale som
amtslægens rapporter, købmandsregnskaber m.v. benyttet, ligesom et
omfattende og givtigt billedemateriale blev inddraget.
Her må det være tilladt med et lille hjertesuk over den moderne repro
duktionsteknik, der i alt for mange af afhandlingerne forfladiger det frem
ragende fotografiske materiale, så at ofte kun de sort-hvide - og meget
informative - stregtegninger af redskaber og arbejdsgang helt kommer til
deres ret.
Bedømmernes foretagne stikprøver i de forskellige materialegrupper
viser, at det er afbalanceret og kritisk behandlet og anvendt med et godt
blik for dets karakteriserende og beskrivende kvaliteter i fremstillingen.
Henvisninger, litteraturlister, billedtekster og hele det videnskabelige ap
parat er i orden og dokumenterer overblik og soliditet i arbejdet - bortset
fra visse steder i afhandling X (1987), hvor billedteksterne er for tynde og
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ikke al anvendt litteratur er med i listen. Men dette skyldes antageligt
tidspresset med manuskriptet op til disputatsforsvaret og forhåbentlig ik
ke, at forfatteren fremover vil lægge mindre vægt på den dokumentariske
akkuratesse.
Uden at forskningsprojektets store materialemuligheder dermed er fær
digudnyttet er 3 bøger og nogle artikler derfra blevet fremlagt og indgår i
disputatsen. Selvom det er rimeligt i hovedsagen at henholde sig til sam
menfatningens 159 sider (X), så vil enkelte henvisninger til de øvrige
arbejder her i teksten dog ske i kort form ved romertal - og til siden med
arabertal - i forhold til de mere end 1.000 tryksider, som de 10 bedømte
arbejder omfatter:

»Lemperen« eller »Manden ombord«, Arv 31, 1975.
Pilot Whaling in the Faroe Islands, Etnol. Scand., 1976.
Trúgv og sidir í sambandi vid neyt. Fródskaparrit 26, Thorshavn
1981.
IV. Tradition och miljö i färöiskt fiske (Tradition och miljö, ed. L. Honko & O. Löfgren), Lund 1981.
V.
(med A. Mortensen og J. Ravnsfjail) Føroyar i slupptidini (redegø
relse for indsamling om folkeliv). Fródskaparrit 31. 1983 + bilag
spørgeskema med samme navn (Spumablad, 17) 1979 4- Rapport
om projekt: Færørene i slupptiden, ... 1983.
VI. Dagligstuen, der ikke blev brugt. Forandringer i den færøske bolig i
nyere tid. Folkelivs Studier 9, 1985.
VIL Färöisk Folkkultur. En oversigt, Lund 1980.
VIII. Fiskafólk. Ein lysing av føroyska húshaldinum i slupptidini. Ann.
Soc. Scient. Færoe. Suppl. VIII, Thorshavn 1982.
IX. Folk og Fisk. En studie over produktion og miljø i klipfiskeberedningen på Færørene. Ser. Nordatlant., Aalborg 1985.
X.
Fra Bonde til Fisker. Studier i overgangen fra bondesamfund til
fiskersamfund på Færørene. Ann. Soc. Scient. Færoe. Suppl. XII,
Thorshavn 1987.
I.
II.
III.

Fra det etnologiske udgangspunkt og den klassiske afhandlings klare af
grænsninger i Færøske sluppfiskere (1975) har forfatteren udvidet sit per
spektiv i tid, rum og samfundsmæssig spændvidde hen mod et helhedssyn
eller en holistisk tilgangsvinkel, der igen har virket tilbage på delstudiemes spændvidde og almene relevans. Dette har imidlertid kun været
muligt med baggrund i 3 forhold:
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1. Færørene er et relativt lille samfund, 2. forskningen om det ældre færøske samfund dækker mange sider heraf,
men er dog overkommelig at gennemgå for et enkelt menneske, 3. den kombinerede benyttelse af hidtil ikke anvendt arkivalsk materiale
og det ny-indsamlede primærmateriale var overkommelig for den en
kelte forsker, så at både de store linier kunne drøftes, og veldokumen
terede dybdeundersøgelser kunne fremlægges.

Samtidig med, at opgaven har været omfattende, men dog overkommelig,
er det forskningsmæssigt spændende, at det dog drejer sig om helhedssyn
på et helt selvstændigt samfund med eget sprog, egen kultur, klar geogra
fisk afgrænsning, egen økonomi osv. - dvs. det er ikke et lokal studie, men
et samfundsstudie, der her foldes ud.
Men netop fordi forfatteren forsøger - og ofte med held - at hæve sine
solide specialstudier op over deres egen horisont, havde man gerne set
ham benytte sine konkrete erfaringer i en bredere diskussion om sociale
transformationsprocesser og om, hvorledes forskningen overhovedet kan
få tag i og begreb om sådanne uhyre komplekse foreteelser.
For i en bedømmelses knappe form at kunne få struktur på de mange
givende resultater og endnu flere spændende perspektiver, som projektet
og de fremlagte arbejder byder på, vil jeg i det følgende først gennemgå
de mindre arbejder samlet og derefter behandle hver af de 4 bøger for sig.

Artikler og mindre arbejder - en karakteristik
Allerede i bogen Færøske sluppfiskere (1975) beskrev J.P. J. fiskernes
overtro - eller i hans sprogbrug, det supranormale - på skibet og ved
fangsten på havet. Disse studier er udvidet i artiklerne IV og I, hvor
samspillet mellem det overnaturlige i oplevelsessfæren og de ændrede
sociale og økonomiske betingelser omkring havfiskeriet påvises. Nye figu
rer som »lemperen« og klabautermanden (I), der ikke tidligere har været
kendt i færøsk folketro, kommer ind - måske under dansk/shetlandsk
eller mere almen nordatlantisk påvirkning - som varselgivere. Overhol
delse af en række normer og begrænsninger i sprog og adfærd og beskyt
telse mod »onde øjne« og misundelse er forudsætninger for god fiskelyk
ke. Der fremtræder en opfattelse hos fiskerne af, at der samkt kun er en
vis mængde fiskelykke til stede, så at fremgang for én kan betyde tilbage
gang for en anden. En central iagttagelse er, at overtro og magi ikke kun
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er noget, som nedarves fra ældre samfundsformer, men at indlån og ny
dannelser finder sted på disse bevidsthedsområder, J.P. J. beskriver her
forholdene med en kølig distance, som bærer præg af en empirisk viden
skabelighed, der kan nærme sig til nedladenhed. Netop moderne kulturvi
denskab tager - som 1600-tallets præster2 - sådanne oplevelsesverdener
som lige så reelle, som andre oplevelsesmæssige og psykologiske livsom
råder.
Forfatteren opererer med en adskillelse mellem et økonomisk-rationelt
»jeg« og et socio-kulturelt »jeg« hos færingerne. Men dele af hans eget
materiale tyder på, at en sådan adskillelse længe ikke fandtes og måske
netop var et væsentligt element i styrken og modstandskraften over for
fornyelser i bygde-samfundenes kulturelle system. J.P. J. anlægger med
udbytte i stigende grad et historisk perspektiv for at få afklaret forholdet
og samspillet mellem miljø og tradition i fiskeriet. Begrebet tradition
anvendes forståeligt nok her (IV, I, III) og mange flere steder. Dette og
tilsvarende begreber, der er bindestregsbegreber til kultur - som den æl
dre enhedskultur, almue-kultur, folke-kultur, borger-kultur osv. - havde
man gerne set diskuteret principielt og anvendt mere systematisk, bl.a.
fordi netop bevidstgørelsen om tradition og kultur hos den færøske be
folkning i de sidste 100 år er med til kvalitativt at ændre sådanne begrebers
karakter fra beskrivende til agerende elementer.
I artikel III behandles den udbredte overtro omkring kvæghold og mæl
keproduktion, hvor det parallelt til fiskerlykken på mange felter gjaldt om
at værge sig imod misundelse og ondskab fra mennesker og troldfolk. Det
økonomiske, sociale og kulturelle system omkring fangsten og fordelingen
af grindehvaler er noget helt særegent for Færørene. Dette behandles med
solid historisk baggrundsorientering kompetent for et internationalt fo
rum i artikel II.
Artikel VI er en særdeles helstøbt og vellykket afhandling om udviklin
gen i den færøske bolig. Først skildres faserne i udviklingen af den ældre
hustype fra den middelalderlige røgstue med tilbygninger i længden med
glasstue og kamre. Denne type forlades så omkring århundredeskiftet til
fordel for det nye etagehus i 3 etager med husdyr og grovkøkken i den
høje kælder, køkken og stue ovenpå og soverum på loftet. Typen er den
samme hos velstående og småkårsfolk, men adskilles i størrelse og udstyr.

2. F.eks. færø-præsten Lucas Jacobsen Debes (1623-1675) i kapitlet »Om Spøgelse oc
Satans Anfægtelse udi Færø« samt delvis i kaptiet »Om Færøs Indbyggeres Kvaliteter«,
begge fra bogen Færoe et Færoa reserata, 1673, (optr. 1950, Facsim, 1963) der igen er
udnyttet i TV. Andersen, Færøerne 1600-1709, 2. korrigerede udg., 1964 - kap. X, s. 453f.
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Hustypen slog først igennem hos købmænd og skippere og andre velståen
de folk sidst i 1800-tal let, men bredtes snart til alle sociallag antagelig i
sammenhæng med jordbrugsnæringens relative tilbagegang og fiske
rierhvervets fremvækst. Hustypen forekommer anmelderen at have lig
hedspunkter med vestnorske beboelser.
Artiklerne demonstrerer gode evner til på baggrund af dels en stigende
helhedsforståelse af den færøske kultur, dels et omfattende materiale
kendskab i tid og socialt rum at perspektivere i færøsk dagligliv og forestil
lingsverden, i produktioner og i samlivet mellem mennesker.

Færøsk folkekultur
Bogen »Färöisk Folkekultur«, VII, fra 1980 bygger i hovedsagen på den
tidligere etnologiske og kulturhistoriske forsknings resultater. Den er om
fattende og varieret illustreret med gode billedtekster, og især i tegninger
ne af arbejdsgang og f.eks. kartoffeldyrkning gives megen og eksakt infor
mation, som både supplerer hovedteksten og bidrager til en indsigt hos
læseren, der vanskeligt kunne være opnået ved en rent beskrivende tekst.
Opbygningen af bogen er logisk i en række stramt disponerede kapitler,
der i sammenhæng med den omfattende og kommenterede litteraturliste
dokumenterer, at J.P.J. behersker den ganske omfattende eksisterende
forskning og det udgivne primærmateriale til Færørenes kulturhistorie.
I bogen opereres med 3 epoker eller tidsfaser: ca. 1670-1800 (det ældre
og stabile bondesamfund), det 19. århundrede til ca. mellemkrigstiden
(overgangssamfundet) og efterkrigstiden eller den sidste generation (pen
geøkonomiens og det moderne samfunds endelige gennemslag). Som det
fremlægges her, virker opdelingen anvendelig, men læseren havde gerne
set en diskussion af faseforskydning og usamtidighed, dvs. om hvilke fak
torer der på hvilken måde satte forandringsprocessen i gang i nogle sam
fundssektorer, men ikke eller senere i andre, - kort sagt kunne man ønske
mere forklaring omkring den sociale dynamik, dens årsager og konse
kvenser. Som det foreligger, er der oftest i hovedsagen givet tilstandsbe
skrivelser - endda op til 3 - af et bestemt emneområdes situation under de
3 epoker, og reelt er der for lidt om situationen i den sidste menneskeal
der. Det virker som om, J. P. J. er faldet for den indbyggede folkloristiske
fejlslutning, at folkekultur kun var noget, »de gamle« havde, en opfattel
se som kan hænge sammen med tidsafstanden og de mindre komplekse
samfunds- og kulturforhold, der gør det nemmere at se og udlede nogle
kulturelle mønstre og fællestræk vedr. det fortidige samfund.
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Forfatteren forholder sig nøgternt og kritisk til den kulturhistoriske
forsknings ideologisk og metodisk begrundede faldgruber, f.eks. i afsnit
14, s. 149f. om klæder og nationaldragt. Den sidste skildres klart som i sin
nukendte form først at være fikseret i de første årtier af 20. årh., - men der
gives intet forsøg på at forklare - hverken ved sammenligning til det
øvrige Nordens nationaldragt-bølge eller til andre færøske kulturelle revitaliseringer som f.eks. kædedansen - hvorfor den slog an blandt mere
solide folk så sent. Kun få steder, f.eks. i afsnittet s. 172f. om dans og
kvad, forsøges kortfattet en bredere forklaring.
Bogen er et pionér-arbejde og som sådant fortjenstfuldt, men også
udstyret med dettes mangler. Med mindre færingerne er ophørt med at
være et folk, eller anses for ikke længere at have en kultur, så savner vi
stadig trods J. P. J.s bog en solid fremstilling af færøsk folkekultur, der
ikke kun - som den foreliggende - har tyngden i bondekulturen, men også
går i bredden vedrørende slupp-fiskeriets overgangssamfund og det mo
derne industrialiserede firkeri-samfund. Og netop J. P. J. har baggrunden
for at kunne skrive dén kulturhistorie.

Fiskafólk
Bogen Fiskafólk (VIII, 1982) er skrevet på færøsk og tydeligt rettet til de
mennesker, der som informanter har leveret store dele af det primære
materiale til dens skildring af hverdagsliv, hushold og levevilkår for såvel
de brede lag som de mere velstående under den overgangsfase til et mo
derne samfund, som forfatteren kalder slupp-tiden (jf. også X, 135) og
placerer ca. 1880-1939.
Ved siden af det informative og le vende-gjorte informant-materiale er
her med kyndighed og sans for det centrale inddraget oplysninger fra
købmandsregnskaber, embedslægernes rapporter, folketællinger osv.,
som samles til en mangefacetteret og broget mosaik, der i det hele dog er
mere beskrivende end analyserende (VIII, 13). Der er her tale om frem
læggelse af den nødvendige grundforskning, som er J. P. J.s banebrydende
bidrag til forståelse af og fremtidig beskæftigelse med færøsk kultur og
hverdagshistorie, og som igen forklarer, hvorfor dette arbejde trods nogle
mangler allerede og velfortjent er blevet en klassiker.
Hovedvægten ligger på den skildrede periode, men mange steder gives
oplysende historiske tilbageblik for at forklare oprindelsen til beskrevne
forhold eller redegøre for, hvori det specifikt nye ligger i et fænomen.
Dvs. der foretages hyppige komparationer over tid, mens man savner
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tilsvarende komparationer i geografisk og socialt rum til andre nordatlan
tiske samfund og til parallelle funktioner (f.eks. trucksystemet), til de
beskrevne eller til lignende bagvedliggende samfundsmæssige strukturer
(f.eks. klassemønstre). Iagttagelserne andetsteds om havskibe og teknik
fra Shetlandsøerne og kommandostrukturer og overklassekultur fra Dan
mark antyder, hvad mere systematiske komparationer kunne bringe (X,
16) til afklaring af, hvad der var særegent færøsk, og hvad der var den
færøske fremtrædelsesform for mere generelle træk i fortid og modernise
ringsproces.
Gennem bogen føres vi fra jordbrugets verden med gårdstørrelser, ud
mark og indmark, græsning og høbjergning, kartofler, kvæghold og får,
fjerkræ og tørveskær til kystfiskeriet fra robåde som en uløselig del af
blandingsøkonmien og derfra til grindefangst og på fuglefjeldet. Hushold
ningen, boligen og hj emmetilvirkningen især af uld til strikning og vadmel
behandles. Ud og ind af dette mønster i billeder og beretninger vandrer
mænd og kvinder, børn og gamle i hverdagslivets brogede mangfoldighed
af gøremål og forestillinger, hvor linien bagud til forfædrenes levevilkår og
livsholdninger var klar og meningsfuld, selvom også mange elementer var
i forandring.
Men med (VIII, 238f.) handelen, pengene og fisketilvirkningen til eks
port træder vi - efter monopolhandelens frigivelse 1856 - ind i den moder
ne verden, og forandringens vind over øerne tager til i styrke. Det skil
dres, hvorledes det kystnære fiskeri først med 8-mands både og efter 1900
med motorbåde øges stærkt, men hindres af fremmede trawleres overfisk
ning af de færøske vande. Fremtiden lå på det åbne hav under Island m.v.,
men dertil krævedes havgående skibe. 1872 begyndte nogle færøske fiske
re fra Shetlandsøerne at købe brugte havgående slupper. Efter at vejen
var vist, trådte købmandskapitalen til og organiserede både skibskøb og
fisketilberedningen - særligt til klipfisk - på land og afsætningen til eks
port, der fandt et niche-marked i katolske lande, særligt Spanien og Por
tugal.
Fra o. 1900 prægedes Færøerne stadigt mere af det hav-baserede fiskeri.
Skønt den gamle blandingsøkonomi af kyst-fiskeri og jordbrugsnæring
beholdt sin betydning i de fleste bygder, og numerisk flere mennesker o.
1900 end o. 1800 levede primært af jordbrug, så fandt stadigt flere menne
sker - o. 1900 ca. 50 % af alle - deres hovednæring i fiskerisektoren. Det
kom til at sætte sit præg på bygdelivet, når mange af mændene store dele
af året var på havet, og de unge kvinder som sæsonarbejdskraft arbejdede
med fisketilvirkningen på landingsstederne som fiskepiger. Vi følger pro
duktion og afsætning i fiskerisektoren, og det vises, hvorledes et gensidigt
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økonomisk afhængighedssystem udvikles mellem fiskeren, der må købe på
kontrabog hos købmanden og købmanden, der ved kun halvårlige lønaf
regninger benytter den ikke udbetalte løn som likviditetsreserve. Ved de
store krak i 1930erne blev den lønarbejdende fisker ofte den store taber i
dette trucksystem.
Socialt opstod nye skillelinier. I stedet for jordbrugets naturlige lokale
forrang for og givne indflydelse til de næppe mere end 100-200 solide
kongsbønder og større odelsbønder og den deraf følgende sociale ordning
i bygden, så blev delingen i kapitalejere og arbejdskraft det nye sociale
ordningsprincip. Købmænd, redere, partsskippere, bankfolk m.fl. place
redes snart klarere i den ene ende og fiskere, fiskepiger og løsarbejdere i
den anden ende af det sociale spektrum.
Dette har J.P. J. belyst ved en dybdebehandling af bygden Tvøroyri,
der netop voksede frem på kort tid til at blive landets 3.-største bysam
fund. Her blev de kulturelle og sociale skillelinier klare, med en fåtallig
dansk-kulturelt præget elite og en socialt og kulturelt konfus stor gruppe
af tilflyttet arbejdskraft. Men Tvøroyri var herved også atypisk, idet de
fleste fiskere og fiskepiger sæsonmæssigt vendte tilbage til hjembygden og
dér igen gled ind i blandingsøkonomiens kulturelle bygde-system. Det
bygdebaserede kulturmønster fik dermed en langsommere og mere gli
dende tilpasningsmulighed i forhold til de nye betingelser end f.eks. i
TVøroyri. Omvendt vil dette fremtræde som en traditionens styrke - især
da dennes kulturelle værdier netop på den tid var indgået i de brede
samfundslags bevidsthed gennem en systematisk bearbejdning og udbre
delse via kulturelle og nationale bevægelser fra sidst i 1800-tallet. Nærme
re overvejelser over disse savnes her (VIII, 472ff., jf. dog uddybende
behandling i IX, 172-89 og X, 44-46 og 120-29), ligesom klassebegrebet
indføres uden klare tanker om dets relevans og afgrænsning i færøsk sam
menhæng. Det vises, hvorledes ny identitetsfølelse og nye sociale netværk
til beskyttelse af de løsrykkede individer og familier hos lønarbejderne
netop kommer først i Tvøroyri omkring en tidlig fagbevægelse fra 1920erne og et endnu i dag lokalt stærkt socialdemokrati. Her kunne man have
ønsket sig en udbygning af det politiske element i undersøgelserne, lige
som de hastigt voksende nye mellemlag af teknikere, kontorister, offent
ligt ansatte m.fl. ikke er placeret.
Trods indvendinger og kritik er Fiskafólk en bog af største interesse og
betydning ikke blot for Færøerne, men i det hele for forskning i det
faktiske forløb - set nedefra i hverdagslivets og almindelige menneskers
perspektiv - af omfattende og dybtgående sociale forandringsprocesser
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som industrialiseringen, der som vist af J. P. J. på Færøerne har sit mod
stykke i sluppfiskersamfundets gennembrud.

Folk og fisk
Bogen Folk og fisk (IX, 1985) er skrevet på dansk og indeholder i stram
met og afbalanceret form en række af indsigterne fra de omtalte artikler,
fra Folkekulturbogen (VII) og især fra Fiskafólk (VIII), der her er frem
lagt i let læselig, men dog mere gængs videnskabelig form. Det analytiske
element er mere fremhævet, men stadig ligger styrken i beskrivelserne
med baggrund i den solide empiri. En række af de faktuelle indsigter er
allerede omtalt ovenfor og vil ikke her blive gentaget. Der stræbes imod
ikke blot beskrivelser, men også forklaringer forstået som kausalitet, hvor
man kan følge J. P. J. i den indirekte fremlagte opfattelse af betydningen
af multifaktorielle forandringsmodeller. Alligevel fremtræder dog befolk
ningsvæksten igen og igen som et bagved liggende forhold - det havde her
været på sin plads med en diskussion i forhold til nyere opfattelser af
befolkningsvækst som årsag/virkning i sociale processer.
Skønt kvinderne hele tiden har været med i forfatterens kulturbillede bortset fra på skibene - så fremtræder de her klarere med nye roller i
fisketilvirkningen og ændret og øget ansvar over for børnene og hushold
ningen i de mange måneder, hvor mændene var på havet. Det centrale i
bogen er de skarpere konturer af de økonomiske, sociale og mentale
forandringer, som fiskerierhvervet medførte på landjorden og præciserin
gen af betydning af den nye arbejdsdeling og de nye sociale mønstre.
I det hele er Folk og fisk en nøgtern og velskrevet bog, der holder, hvad
titlen lover.

Fra bonde til fisker
Afhandlingen Fra bonde til fisker (X, 159 s.) var oprindelig blot tænkt som
den efter disputatsreglerne krævede sammenfatning, når flere afhandlin
ger indleveres samlet til bedømmelse. Heldigvis udvidedes perspektivet
med arbejdet, og vi fik en helt ny bog, som i sin knappe, men informative
version og sit engelske symmary vil udbrede kendskabet til forfatterens
fortjenstfulde forskning til brede kredse.
I indledningen og næste afsnit præsenteres intentionen med hele forsk-
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ningsproj ektet, og der gives en sammentrængt redegørelse for afhandlin
gernes resultater. Forfatteren finder selv sin styrke i de impirisk begrunde
de resultater og beklager, at det mere isolerede forskningsmiljø på Færø
erne ikke har dannet baggrund for en nøjere inddragelse af nyere tilgange
fra f.eks. mentalitetshistoriens indsigter og heller ikke har fremtvunget
mere systematiske komparationer på flere felter til nærtstående samfund.
Dernæst behandles i de to næste kapitler (X, 25-44) det gamle bonde
samfund og forholdet mellem jordbrug og fiskeri i 19. århundrede. Gen
nemgangen af det ældre samfund kan kun blive en skitse og viser en bred
læsning i og tilegnelse af den tilgængelige litteratur. Desværre har visse
realfejl indsneget sig. S. 26 er der sket en sammenblanding af Chr. IVs
sproglige fornyelse af den gamle norske lov og Enevældens helt nye Nor
ske Lov, der fik gyldighed også for Færøerne, ligesom sorenskriverembedet klart kan følges tilbage til 1500-tallet og ikke er en nydannelse fra 2.
halvdel af 1600-tallet. Modsat J. P. J.s beskrivelse må man fremhæve, at
det færøske indslag i lokaladministrationen - bortset fra skatteopkrævermebedet, landfogeden - var dominerende, og disse færingers muligheder
for at blive hørt i København var store op til begyndelsen af 1800-tallet.
Husholdet som form, selvforsyningen som materiel basis og bygdefællesskabet som integrerende helhed var som vist afgørende. Men J.P. J.s
fremlagte indtryk af isolation og urystelig traditionalisme kan ikke holde.
Modeskift i klædedragt og præsternes indlæg i tidens debat viser, at i hvert
fald øernes elite blandt storbønder, præster og administrationsfolk fulgte
godt med i danske og europæiske strømninger i 1600 og 1700-tallet. Den
megen klage fra danske over færingernes konservatisme kan antagelig
med fordel analyseres på linie med oplysningsfolkenes strøm af klager
sidst i 1700-tallet og først i 1800-tallet over den danske bondes dorskhed,
jf. f.eks. præsten Joachim Junges (1760-1823) skrift fra 1798 om »Den
nordsiællandske Landalmues Character, Skikke, Meninger og Sprog«. I
det hele bør vi nok undgå opfattelser af det ældre samfund som stabilt og
traditionstynget - sådan fremstilles det ganske vist ofte af den umiddelbare
eftertid i modsætning til denne eftertids store forandringer - men det
behøver vi jo ikke at godtage.
Sammenholder vi periodiseringen i Folkekulturbogen (VII) med be
mærkningerne (X, 134 midt) og grafen (X, 135) ses det, at der ikke er
foretaget en afklaring af forholdet mellem det kvalitative tidsbegreb, der
bruges til at betegne en periode eller epoke, og det rent kronologiske
tidsbegreb, som betegner bestemte år eller før/efter et kronologisk givet
skæringspunkt. Grafen bruger skiftevis samfunds/produktionsbetegnelse
og tids/periodebetegnelse i et 3-delt system, mens s. 134 midt ved medta-
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gelse af tiden efter 2. Verdenskrig har en 4-trins kvalitativ periodisering,
men igen med et logisk slip mellem tid og samfundsform som beskrivende
element. Dette kritiseres, fordi den historiske dimension inddrages konstruktuvt med stigende styrke gennem forfatterskabet sammen med en
fokusering på de centrale elementer i de sociale transformationsprocesser,
og her er det vigtigt for både læser og forsker ikke at løbe sur i begre
berne.
Et spændende aspekt er den danske stats tidligere subsidiering af hose
produktionen - købt til flåden til faste priser - som måske har været
medvirkende til, at ellers logiske forandringer, f.eks. en tidligere over
gang til klipfiskeproduktion, ikke slog igennem (X, 31). Der ligger også en
god iagttagelse (X, 33) i at vise interessesamspillet mellem præster, embedsmænd og de solide bønder i ikke at få rokket for meget ved den
sociale orden i 1700-tallet, af hvis opretholdelse deres egen position af
hang. Omvendt får dette læseren til at overveje, om ikke dette forhold
kunne begrunde, at man kiggede nærmere på netop kongs- og odelbøn
dernes klassemæssige interesse i en revitalisering og bevarelse af de
»gamle kulturelle værdier« sidst i 1800-tallet, da deres sociale position for
første gang for alvor rystedes med sluppfiskeri-samfundets fremmarch (X,
129).
I de næste kapitler er en række synspunkter afklaret i forhold til tidlige
re, men dog genkendes fra VII, VIII og IX opfattelserne vedrørende
sluppfiskersamfundets fremtrængen og forholdene mellem tradition og
kontinuitet i den socioøkonomiske afbalancering af landbrug i forhold til
fangst og fiskeri. Hjemmet behandles både som arbejdsplads og produk
tionssted, mens dets betydning i den mentale reproduktion ikke udvikles
nærmere. Resultaterne fra forskningen i det supranormale fremlægges
igen - her påpeges såvel overlevering som innovationen, mens det andet
bevidsthedsmæssige hovedfelt i troslivet omkring kirken hævdes at være
stabilt og uimodtageligt for forandringer før med vækkelsesbevægelsernes
frembrud i 1920erne. Problemerne med kredit og pengeøkonomiens
langsomme gennemslag behandles solidt og nøgternt, men uden nye aspekter i forhold til VIII og IX.
Nyt er derimod forsøgene på at samtænke hele den mentale, finkultu
relle og nationale side af transformationsprocessen i kapitlet »Folkekul
tur og borgerkultur - gamle og nye kulturmønstre«.
Næsten lidt modstræbende (s. 120) erkendes det, at der længe manglede
et egentligt økonomisk og socialt borgerligt miljø, som kunne have båret
en borgerlig kultur.
For anmelderen at se betød dette for det første, at den danske dominans
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fik rollen som modstykke dels til en arbejderkultur, der bortset fra få
steder ikke rigtigt blev til ngoet, dels til en nostalgisk midtsamlende fæ
røsk national-kultur, som byggede på lån og overleveringer fra det jord
brugsdominerede bygdesamfund, der var på retur. For det andet blev
Færøerne med tiden et moderne »fiskeri-industrielt« klassesamfund, men
til denne dag uden en kulturel bevidsthed og en hverdagskultur, som
svarede og svarer til disse realiteter. Den politiske kamp for selvstyre og
det færøske sprogs først ligeberettigelse og siden dominans i forhold til
dansk kom da til at udgøre det ægte engagerende element - men her vandt
færingerne parallelt med, at den økonomiske modernisering og selvstæn
dighed blev vundet. Herved rejses et nyt spørgsmål: kunne færingerne
have magtet den økonomiske transformation og senere økonomiske selv
stændiggørelse, hvis ikke det var sket parallelt med en sproglig og politisk
selvstændiggørelse ?
Den færøske natur blev opdaget og »iklædt ord« og tolket i kunsten på
en måde, som ikke virker nostalgisk.
Efter denne gennemgang af mere end 1.000 sider om Færøernes store
transformation kan man ikke - trods al berettiget kritik af og modstand
mod dansk embedshovmod og undertrykkelse - lade være med at tænke
på, hvordan forløbet havde været, hvis russerne, amerikanerne eller eng
lænderne (jf. Shetlandsøerne) gennem de 300 år fra enevælde til 2. Ver
denskrig havde siddet på øerne i stedet for danskerne.

Afsluttende bemærkninger
Trods kritik og diskussion i det foregående skal der ikke herske tvivl om,
at Joan Pauli Joensen med de fremlagte værker har ydet omfattende,
selvstændige og dybdeborende bidrag af afgørende videnskabelig værdi og
forskningsmæssig kvalitet til forståelse af både hovedlinierne i og en ræk
ke aspekter af Færøernes kulturhistorie i bred forstand. Hans indsats er
overordentlig fortjenstfuld både med at frembringe primærmateriale og i
behandlingen deraf til afdækning af Færøernes overgang fra et mere luk
ket jordbrugsdomineret selvforsyningssamfund til et stadigt mere moder
ne, åbent og markedsorienteret fiskerisamfund med pengeøkonomi. Der
er tale om et pionerarbejde af første rang af betydning ikke blot for
forståelsen af Færøernes udvikling, men også med perspektiver for forstå
else af andre nordatlantiske samfund under parallelle transformationspro
cesser.
For denne overbevisende indsats modtager han velfortjent den filosofi
ske doktorgrad.

Udnævnelsesret og enevælde
af Knud J. V. Jespersen
Artiklen gengiver i let modificeret form 2. officielle opponents ind
læg ved forsvaret den 26. juni 1987 af Birgit Bjerre Jensens afhand
ling: »Udnævnelsesretten i enevældens magtpolitiske system 16601730«, for den filosofiske doktorgrad ved Odense Universitet.

Det siges, at det første en amerikansk præsident får indprentet efter em
bedsindsættelsen er, at han nu er en af verdens mægtigste mænd. Men det
fortælles også, at hans næste erfaring er, at han på trods deraf alligevel
ikke ejer magten til at gøre alle de ting, han egentlig ønsker at gøre. Han
er med andre ord blevet embedets og embedsværkets fange.
Dette paradoks er en udmærket illustration af det, som man kunne
kalde for magtens illusion: Selv verdens mægtigste politikere har, når det
kommer til stykket, kun begrænset handle- og beslutningsfrihed. De må
følge de spilleregler, som i tidens løb er afstukket af forfatning og admini
strativ praksis.
I vor egen tid er Richard Nixon vel det klareste eksempel på, hvorledes
det går en politiker, som forsøger at transformere illusionen om magten til
realiteternes verden og sætte sig ud over de grænser for magtudøvelse,
som er afstukket af forfatningspraksis og embedsværk. - I virkelighedens
verden er grænserne for den vilkårlige, personlige magtudøvelse ganske
snævre - og har altid været det. Men præcis hvor disse grænser i det
konkrete tilfælde går, er uendelig svært at fastslå - før de er overskredet.
Den afhandling, vi i dag har til drøftelse, handler præcis om dette
vanskelige problem. Den drejer sig nemlig om, hvor langt den enevældige
danske konges - nærmere betegnet Frederik IVs personlige magtudøvelse
strakte sig i det absolutistiske magtsystem på et meget vigtigt felt, retten til
at udnævne embedsmænd. - Det problem, som tages op til undersøgelse,
er med andre ord følgende : Hvor lå grænsen for den enevældige konges
politiske handlefrihed, hvor holdt den op, og hvor begyndte bureaukra
tiets indflydelse?
Er man ikke offer for magtens illusion indser man hurtigt, at selv de
tilsyneladende mest magtfuldkomne politikeres handlefrihed er begrænset
af mange hensyn og faktorer, f.eks. inertien i det embedsværk, som skal
forberede sagerne til politisk beslutning, og som skal føre de politiske
afgørelser ud i livet. Sådan har det altid været, og sådan er det også i
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dagens Danmark. Det er vel senest understreget i Rolf Gecklers og Jørgen
Grønnegaard Christensens bog, På ministerens vegne. På vej mod en ny
embedsstat? (Gyldendal 1987).
Det bestandigt skiftende forhold mellem den politiske beslutningstagen
og bureaukratiet er evigt aktuelt. På trods af at dagens afhandling drejer
sig om forhold, som efterhånden ligger næsten 300 år tilbage i tiden, er det
derfor faktisk en højaktuel bog, som præses her lægger frem til nærmere
granskning.
Med disse indledende bemærkninger skal jeg vende mig til selve af
handlingen.
Efter aftale med første officielle opponent vil min opposition næsten ude
lukkende dreje sig om bogens første og anden del, dvs. de kapitler, som
handler om udnævnelsesrettens erobring og den magtpolitiske fastholdel
se af denne. Inden for denne ramme har jeg planlagt at benytte min tid på
følgende måde:

1. For det første vil jeg gerne drøfte nogle repræsentativitetsproblemer,
både generelt og mere specielt hvad angår den kvantitative undersøgel
se i kap. 9.
2. For det andet vil jeg knytte nogle bemærkninger til selve den begrebs
dannelse, som ligger til grund for undersøgelsen.
3. For det dredie vil jeg gå lidt nærmere ind i en drøftelse af analysen af
referatsystemet som middel til at påvirke kongens afgørelser.
4. For det fjerde vil jeg (i den udstrækning tiden tillader det) diskutere
nogle punkter i bogens argumentationsstil og dokumentationsform.
5. Endelig skal jeg til slut forsøge at samle det hele sammen i en konklu
sion.

Det er programmet for den næste halvanden times tid. Lad os straks gå til
første punkt, repræsentativitetsproblemet.

Repræsentativitetsproblemer
Dette problem vil jeg diskutere alment i relation til bogens titel. Jeg vil
også behandle det mere specifikt i forbindelse med den stikprøveundersø
gelse, der gennemføres s. 153ff.
Bogens titel er »Udnævnelsesretten i enevældens magtpolitiske system
1660-1730«. Den titel er dog på flere måder for omfattende i forhold til den
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undersøgelse, som den dækker over. Det gælder både kronologisk og
tematisk.
Forf. peger selv s. 13 på, at titlen egentlig er en anelse misvisende, idet
hun der fremhæver, at den egentlige undersøgelse er koncentreret om
Frederik I Vs regering, mens udviklingen 1660-99 kun er belyst i grove
træk. - Udtrykket »belyst« er i denne forbindelse velvalgt. Der er nemlig
ikke tale om en egentlig analyse for perioden 1660-99, men netop kun en
belysning - en skitse i grove træk, hvis funktion blot er at danne baggrund
for den egentlige analyse af Frederik IVs udnævnelsesret. Derfor er den
brugervejledning, som skulle ligge i titlen, ikke helt fyldestgørende.
Hertil kommer yderligere den indskrænkning, at selve analysen faktisk
kun omfatter årene fra 1706, da referatsystemet var etableret, til 1730, og
store dele af denne foregår endda på grundlag af en stikprøve, hvis repræ
sentative værdi der ikke udtrykkeligt er gjort rede for. - Det sidste skal jeg
vende tilbage til om et øjeblik. Jeg nævner det blot her for at påpege, at
bogens titel lover mere, end teksten kronologisk kan holde.
Det gælder også tematisk. - Bogen handler om udnævnelsesretten, siger
titlen - uden at dette kvalificeres f.eks. ved hjælp af en undertitel. Men
det gør den jo bare ikke, kære præses! Den handler om udnævnelsesretten
inden for Danske Kancellis og Rentekammerets områder. Det er helt
bestemt store og vigtige felter, men alligevel næppe dækkende for kon
gens håndhævelse og praktisering af udnævnelsesretten som helhed. Hvad f.eks. med det store militære område? Det var jo, ligesom Rente
kammerområdet et felt, som vi ved, at kongen fandt særdeles betydnings
fuldt. En fuldstændig undersøgelse af udnævnelsesretten måtte derfor og
så nødvendigvis indebære analyse af dette store, vigtige felt.
Pointen i disse bemærkninger er ikke, at undersøgelsen også burde have
omfattet sådanne felter. Det mener jeg ikke, for den er jo omfattende nok
i forvejen. Pointen er derimod, at bogens titel lover mere end teksten kan
holde. Forf. burde derfor have fulgt bedømmelsesudvalgets råd om at
tilføje en præciserende undertitel, som kunne fastslå, at undersøgelsen
drejer sig om Frederik IVs civile udnævnelser med særlig vægt på tiden
1706-30 - Det havde da muligvis været knapt så elegant; men til gengæld
havde titelbladet givet en bedre brugervejledning, idet det i så fald havde
været repræsentativt for bogens indhold.
Jeg skal herefter vende tilbage til repræsentativiteten af den stikprøve
undersøgelse, der benyttes som grundlag for slutningerne om centraladmi
nistrationens indflydelse (s. 153ff.). Denne analyse er baseret på, hvad der
s. 155 kaldes en 20 %s stikprøve. På dette grundlag drages konklusioner,
som dækker samtlige udnævnelsessager 1706-30.
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Nu er det jo elementær visdom, at der kun kan drages gyldige konklusi
oner fra en stikprøve, hvis det er dokumenteret, at den udtagne prøve er
repræsentativ for helheden, dvs. at stikprøven skal udgøre en miniudgave
af helheden med samme egenskaber og karakteristika. - Man leder imid
lertid i bogen forgæves efter et sted, hvor sådanne overvejelser er formu
leret, og det er en klar mangel i dokumentationsgrundlaget.
Dermed er selvfølgelig ikke udelukket, at forf. for sig selv har overvejet
repræsentativitetsspørgsmålet, blot uden at skrive overvejelserne ned. Det er der faktisk en del som tyder på, for de simple prøver, man kan
foretage på grundlag af bogens egne tal, peger heldigvis klart i retning af,
at stikprøven er en ganske god afspejling af helheden.
Helheden omfatter samtlige udnævnelser under Danske Kancelli og
Rentekammeret 1706-30, dvs. hhv. 1855 og 644 udnævnelser over 25 år
(jfr. tabel 3, s. 135). Af denne årrække har forf. udtaget årene 1708,1713,
1718, 1723 og 1728 som stikprøveår for Danske Kancellis vedkommende.
Disse fem år er mekanisk udvalgt og jævnt fordelt over perioden. Tids
mæssigt dækker de 20% af undersøgelsestidsrummet. På denne måde
fremkommer en stikprøve på i alt 369 udnævnelser (tabel 6, s. 156), og det
er præcis 19,9 % af det samlede antal udnævnelser under Kancelliet. Der
er med andre ord næsten fuld overensstemmelse mellem tidsandel og
udnævnelsesandel (20%). Det bestyrker, at stikprøveårene er typiske og
ikke karakteriseret ved særlig mange eller særlig få udnævnelser i forhold
til den gennemsnitlige udnævnelsesfrekvens.
For rentekammerområdet har forf. valgt også at inddrage de år, som
ender på 7 og 2 (s. 155) for på den måde at opnå et større absolut talgrund
lag. Stikprøven dækker altså i dette tilfælde 10 af de 25 år, eller 40 %. De
240 udnævnelser (tabel 6 s. 156), som derved fremkommer, udgør 37,3 %
af samtlige 644 udnævnelser under Rentekammeret. Også her er der altså
en ganske pæn overensstemmelse, og det bestyrker tilliden til, at udvalgs
kriterierne er gode nok.
Men kan få endnu et fingerpeg om at stikprøven er god nok ved at
sammenholde tabel 6, s. 156 med tabel 3, s. 135. - Tabel 6 viser, at 22 % af
udnævnelserne i stikprøven skete uden procedure under Kancelliet, mens
det tilsvarende tal for Rentekammeret var 31%. Tabel 3, s. 135, som
rummer totaltallene, har 21 % procedureløse udnævnelser under Kancel
liet og 28 % under Rentekammeret. Stikprøven viser med andre ord næ
sten fuld overensstemmelse for Kancelliets vedkommende og lidt for stor
en andel af procedureløse udnævnelser under Rentekammeret. Der er
dog tale om så beskedne afvigelser, at også disse sammenligninger bestyr
ker stikprøvens repræsentativitet.
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Det er altså så lykkeligt, at disse beregninger bestyrker gyldigheden af
bogens slutninger. Alligevel ændrer det dog intet ved min indledende
indvending: At sådanne og tilsvarende repræsentativitetsundersøgelser
burde have været at finde i teksten.

Begrebsgrundlag og metodik
I forlængelse af det foregående skal jeg nu gøre nogle bemærkninger om
afhandlingens begrebsgrundlag og metodik.
Allerede s. 13 formuleres afhandlingens overordnede problemstilling på
følgende måde: »Den danske konge erobrede formelt den uindskrænke
de ret til at ansætte og afskedige embedsmænd ved enevældens indførelse;
hvor den reelle magt og afgørelse lå, er det denne undersøgelses formål at
afdække og i forbindelse hermed at klarlægge, hvilken betydning den
reelle udnævnelsesret havde i enevældens magtstruktur.«
Der skelnes altså med fuld ret mellem den uindskrænkede formelle
udnævnelsesret, som kongen fik ved enevældens indførelse og som i helt
utvetydige vendinger blev nedfældet i det enevældige systems grundlov,
Kongeloven af 14. november 1665 - og kongens reelle frihed til at vælge
sine embedsmænd på alle niveauer. Det er sidstnævnte forhold, som er
genstand for den foreliggende undersøgelse.
Det medfører helt naturligt, at undersøgelsen koncentreres om analyse
af kongens handlinger og valg i konkrete udnævnelsessituationer for på
denne måde at klarlægge, om kongen nu også i realiteten håndhævede den
ubetingede frihed, som Kongeloven gav ham - eller om der tværtimod kan
konstateres bindinger eller begrænsende indflydelse andre steder fra.
Det formuleres s. 17 således: »Kongen er undersøgelsens midtpunkt.
Det er hans politik, hans handlinger, hans position, der er undersøgelsens
genstand. Undersøgelsens kildegrundlag er derfor de oplysninger, han
blev præsenteret for, de påvirkninger han blev udsat for og hans reaktion
herpå. Og det er den ramme, indenfor hvilken han traf sine beslutninger.
Altså regeringsapparatet, dets struktur, forretningsgang og beslutnings
procedure.«
Dermed er undersøgelsens rammer afstukket, hovedbegreberne fastlagt
og kildematerialet defineret. - Undersøgelsen handler om de mulige på
virkninger, som kongen blev udsat for i de konkrete udnævnelsessituatio 
ner. Disse påvirkninger udgik - formodes det - især fra forvaltningsappa
ratet, først og fremmest centralforvaltningen, som på denne måde søgte at
tiltage sig andel i den kongelige udnævnelsesret.
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Sat lidt på spidsen drejer undersøgelsen sig altså om et spil mellem to
parter: Kongen, som besad en formel udnævnelsesret som han måtte
»erobre« og »forsvare« i praksis - og forvaltningen som konstant søgte at
tiltage sig andel i denne ret, eller i det mindste påvirke de kongelige
afgørelser. Kongen og forvaltningen beskrives altså som parter med mod
stående interesser, parter, som i dette anliggende befandt sig i en slags
permanent krigstilstand.
Derfor handler en væsentlig del af undersøgelsen om den måde, hvorpå
centraladministrationen præsenterede udnævnelsessagerne for kongen, og
søger at fastslå i hvilken udstrækning kongen fulgte de anvisninger fra
administrationen, som lå i det således tilvejebragte beslutningsgrundlag.
Gik kongen på tværs deraf, tolkes det som udtryk for, at han håndhævede
eller »forsvarede« sin udnævnelsesret. Fulgte han anvisningerne, havde
forvaltningen derimod scoret et point.
I overensstemmelse med denne grundforestilling er det væsentligste
kildegrundlag derfor også dette forelæggelsesmateriale og de deraf flyden
de kongelige resolutioner. Det vil i alt væsentligt sige det materiale, som
foreligger i Kancelliets gratialprotokoller og Rentekammerets resolutions
protokoller. Dette fyldige materiale udgjorde kongens væsentligste be
slutningsgrundlag og afspejler samtidig den måde, hvorpå embedsværket
fandt det hensigtsmæssigt at forelægge de konkrete sager. Det spiller der
for med god ret en helt central rolle i undersøgelsen.
Jeg er ikke i spor tvivl om, at forf. på denne måde har opstillet en klar
og afgrænset problemstilling, som rammer centralt ned i bogens emne, og
som kan bringes til afgørelse på et velegnet kildegrundlag. - Alligevel kan
jeg dog godt have nogle betænkeligheder såvel ved selve problemets for
mulering som den måde, det bringes til afgørelse på. Spørgsmålet er nem
lig, om forf. ikke ved at formulere det som udelukkende en kamp om
udnævnelsesretten mellem konge og forvaltning dels kommer til at overse
en række faktorer, som også har været bestemmende for udnævnelserne,
dels rammer lidt skævt i forhold til den enevældige forvaltnings natur. Jeg skal uddybe begge dele en smule.
De andre faktorer, jeg tænker på, er sådanne begyndende mønstre til et
bureaukrati, som ikke direkte finder udtryk i centraladministrationens
indstillinger og ej heller i motiveringerne for kongens resolutioner - men
som alligevel meget vel kan have ligget bag begge dele.
Jeg tænker på faktorer som faglige kvalifikationskrav, placering i ud
dannelsesstillinger, hensyn til avancement i embedshierarkiet, pensione
ringshensyn osv. Altsammen hensyn, som dikteres af den begyndende
bureaukratiske embedsstruktur, og som meget vel kan tænkes at have
spillet en rolle for udnævnelsesmønstret.
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En systematisk afdækning af sådanne faktorer havde imidlertid forudsat
en undersøgelse af embedskorpsets rekrutterings- og karrieremønstre for
på den måde at fastslå, om der var sådanne mønstre. Hvis der var, vil det i
sig selv være et udtryk for begrænsning af kongens helt frie valg.
En sådan undersøgelse har forf. ikke foretaget, og derfor kan bogens
konklusioner kun have gyldighed indenfor den forholdsvis snævre be
grebsramme, som her er anlagt, nemlig udnævnelsesretten anskuet som
majestætens stærkt personlige rettighed, og udnævnelsespolitikken ansku
et som en uophørlig kamp mellem kongen på den ene side og embedsvær
ket på den anden. - Dermed er jeg allerede på vej over i det andet punkt,
nemlig hensigtsmæssigheden af denne begrebsdannelse.
I bogens allerførste sætningsperiode angiver forf. klart den forståelse af
magtapparatet, som ligger til grund for undersøgelsen. Den lyder: »Den
ne undersøgelses generelle ramme er kampen om magten inden for det
enevældige regeringssystem i de første menneskealdre efter enevældens
indførelse.« - Dermed postuleres to ting: For det første, at der fandt en
magtkamp sted, og for det andet at parterne i denne kamp var kongen på
den ene side og forvaltningsapparatets top på den anden.
På de følgende linier s. 13 begrundes enevældens indførelse i 1660 med
den klassiske katastrofeteori: »en stat, der måtte se en total udslettelse
som en mulighed. Denne situation fremkaldte en ny regeringsform: ene
vælden ...« - s. 72 betegner forf. videre (i forbindelse med behandling af
udnævnelsesretten før 1660) adelen som »den stand, der som sit fornem
ste mål havde at svække kongemagten.«
Med disse bemærkninger placerer forf. klart sin undersøgelse i den
klassiske - men nu noget forældede - fridericianske begrebsverden. I
denne opfattedes hele den såkaldte adelsvældes periode 1536-1660 som en
ubrudt kamp mellem kongemagt og adelsstand om, hvem af de to parter
der skulle regere i Danmark. En kamp, som først og fremmest stod mel
lem kongen på den ene side og det adelige rigsråd på den anden. Denne
kamp blev i 1660 omsider afgjort til kongemagtens fordel på grund af
svenskekrigenes katastrofer og almindelig adelig inkompetence både poli
tisk og administrativt. Til støtte for denne teori lancerede Knud Fabricus i
1921 tesen om det totale administrative sammenbrud i den adelsmonopoli
serede forvaltning i årtierne inden 1660. Denne teori blev senere i stærkt
pointeret form videreført af Knut Mykland i det skrift, som også er nævnt
flere gange i afhandlingen.
I lyset af de senere års ganske intensive forskning i den moderne stats
udvikling har denne begrebsdannelse dog vist sig at være for snæver. For
det første har det vist sig stærkt misvisende at opfatte adelen som en
homogen stand med ensartede interesser. For det andet viser det sig, at
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rigsrådet kun sjældent lod sig diktere af rene standsinteresser. Det opfat
tede sig mere og mere som et rent rigsorgan undergivet statsraisonen. For
det tredie har tesen om adelsadministrationens sammenbrud vist sig at
hvile på yderst skrøbelige præmisser.
Derfor har man i moderne forskning i langt højere grad hæftet sig ved et
andet markant fænomen i tiden, nemlig statsmagtens voldsomme vækst.
Den nye, ekspansive statsmagt blev her i landet introduceret i 1536 ved
Christian Ills magtovertagelse, hvor begrebet »Danmarks krone« for før
ste gang blev anvendt som suverænitetsbærende begreb.
Danmarks krone omfattede ikke blot kongen, men også rigsrådet. Og
disse to organer blev i fællesskab bærer af suveræniteten. På den måde
blev der altså i statsretten skabt et overpersonligt suverænitetsbegreb, som
korresponderede nøje med udviklingen af en autonom statsmagt - en
statsmagt, som eksisterede for sig selv og i kraft af sig selv, udenfor og
hævet over samfundets stænder. Bærerne af denne statsmagt var konge
magten og rigsrådet i forening. Og dermed forvandledes rigsrådet fra
tidligere tiders standsrepræsentation til et rigsorgan med ansvar for hele
riget.
Udviklingen af den autonome statsmagt og dennes distancering fra
stændersamfundet tog yderligere fart, da den gamle domænestat i løbet af
1630erne blev afløst af den skattefinansierede statsmagt. Det åbnede for
alvor sluserne for statsmagtens vækst og medførte samtidig en afgørende
svækkelse af rigsrådets politiske styrke. Rådet blev nemlig efterhånden
uhjælpelig klemt mellem kravet om at skaffe staten stadig større indtægter
på den ene side og hensynet til den privilegerede stand, hvorfra dets
medlemmer kom på den anden.
Det er snarere dette dilemmas tiltagende størrelse, som omsider i 1660
sprængte den gamle dyarkiske forfatning efter årtiers politisk handlings
lammelse, end det er de udenrigspolitiske katastrofer. Rigsrådet blev of
fer for statsmagtens uhæmmede vækst, fordi det i sin struktur var gearet til
domænestaten, som allerede fra 1630erne havde været død historie. Om
vendt sejrede kongemagten, fordi den ikke var belastet med rigsrådets
repræsentationsproblem, og fordi kongen i modsætning til rigsrådet kunne
legitimere sin magt i Gud, hvorved han kunne hæve sig højt over sam
fundet.
Mit formål med denne lange udredning er for det første at påpege, at
den foreliggende undersøgelse hviler på en noget forældet opfattelse af
baggrunden for statsomvæltningen 1660. For det andet at påvise, at den
statsopfattelse som ligger til grund for undersøgelsen ikke er i overens
stemmelse med nyere forskning.
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Meget forenklet udtrykt beskrives den enevældige statsmagt som bestå
ende af to led, nemlig kongens personlige - i princippet uindskrænkede magt og forvaltningsapparatets daglige magtudøvelse, som her - for så
vidt angår udnævnelsessagerne - beskrives som en konkurrent til og fare
for kongens enevældige magt. På den måde kommer forf. til at overføre
den klassiske fridericianske opfattelse af konge og adel som konkurrenter
om magten, og statsmagten som en nærmest statisk størrelse, til enevæl
dens system, idet forf. blot erstatter adelen med centraladministrationens
embedsmænd. - At dette er hendes grundkoncept fremgår måske allertydeligst af billedteksten s. 42, hvor hun skriver, at den alvorligste trussel
mod enevælden »kom ikke længere fra adelen, men fra de personer, som
beherskede forvaltningsapparatet.«
Min pointe er da, at forf. ved at benytte denne indfaldsvinkel også
kommer til at benytte et begrebsapparat, som i forhold til nyere forskning
er et tilbagelagt stadium. Det er en indvaldsvinkel, som i for høj grad gør
magtudøvelsen i det enevældige system til en kamp mellem bestemte per
soner, og som i utilstrækkelig grad tager hensyn til de upersonlige krav til
magtudøvelsen, som den dynamiske udvikling af en autonom statsmagt
uundgåeligt må have stillet til sine udøvere. - Her tænker jeg især på de
grænser, som den begyndende bureaukratisering af magtapparatet kan
have sat for kongens handlefrihed, og på de hensyn til statsraisonen - et
følgebegreb til den ekspanderende statsmagt - som på tilsvarende vis kan
have lagt bånd på såvel kongens som embedsværkets udfoldelsesmulig
heder.
Dermed er jeg så småt ved at være tilbage, hvor jeg begyndte: Med
udgangspunkt i det klassiske begrebsapparat er undersøgelsen lagt til rette
som en analyse af, i hvilken grad kongen forholdt sig frit i forhold til
embedsværkets forelæggelsesmateriale. Og det opfattes som udtryk for
kongelig styrke, hvis kongen gik imod administrationens fingerpeg - og
omvendt kongelig svaghed, hvis han fulgte sådanne.
Jeg skal ikke benægte gyldigheden af en sådan målestok, men blot i
forlængelse af, hvad jeg netop har sagt, påpege, at det kun kan være en
mindre del af sandheden om den kongelige frihed til magtudøvelse. Så
danne forklaringer, som kan ligge i, at kongen identificerede sine person
lige interesser med statens, hvorved han i højere grad blev et redskab for
statsraisonen end en vilkårlig despot - sådanne forklaringer, som kan ligge
i hensynet til det gryende bureaukrati: de berøres ikke i denne undersø
gelse. Det havde nemlig forudsat en systematisk undersøgelse af udnæv
nelses- og karrieremønstre set fra embedsværkets synspunkt. - Dette mar
kerer derfor en klar begrænsning i konklusionernes bærekraft.
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Centraladministrationens indflydelse
Jeg skal herefter vende mig til behandlingen af administrationens indfly
delse på udnævnelserne. Det spørgsmål analyseres i det omfattende og
centrale kapitel 9, s. 132-89. Hovedstykket heri er den store kvantitative
analyse, som dokumenteres s. 134-67 ved hjælp af et stort tabelmateriale,
baseret på optællinger og bearbejdelse af udnævnelsessagerne 1706-30.
Jeg skal i dag blot gøre to ting: Kort karakterisere den kvantitative
undersøgelse og derefter gå direkte til en drøftelse af, hvad statistikken
egentlig viser.
Det metodiske grundlag for denne del af undersøgelsen angives straks i
kapitlets indledning, s. 132, hvor det fastslås, »at en administration til
enhver tid vil søge at få så megen indflydelse på afgørelserne som muligt.
Det er endvidere min opfattelse, at dette i udpræget grad gælder udnæv
nelsen af embedsmænd.«
Med dette udgangspunkt går forf. derefter i gang med en empirisk
undersøgelse af de påvirkninger, som kunne udgå fra den centrale admini
strations forskellige led. Og rimeligt nok lægges der ud med den person,
som befandt sig nærmest kongen, nemlig kabinetssekretæren, hvis indfly
delse der funderes over s. 133-34.
Derfra går hun videre s. 134-46 med en mere indgående undersøgelse af
de udnævnelser, som blev foretaget uden forudgående procedure, dvs.
uden den pågældende udnævnelsessag havde været forbehandlet i admini
strationen, og udenfor referat, dvs. de tilfælde, hvor kongen udnævnte en
person, hvis navn ikke forekom i administrationens forelæggelsesmateria 
le. Her er med andre ord tale om udnævnelser, hvor kongen i høj grad må
formodes at have handlet på egen hånd uden påviselig påvirkning fra
embedsværkets side. Denne delundersøgelse tæller som alle de følgende
delundersøgelser udelukkende udnævnelserne 1706-30.
Resultatet af denne analyse er, at kongen benyttede denne udnævnel
sesform i omkring en trediedel af alle udnævnelser, og tallene i tabel 4 (s.
136-39) giver fuld dækning for den yderligere konklusion (s. 145), som
siger, at »jo vigtigere et embede var i politisk-administrativ henseende,
og jo nærmere kongens person det var placeret, desto større chance var
der for, at kongen foretog udnævnelserne uden procedure.« - Den konklu
sion er vel ikke særlig overraskende i forhold til, hvad vi kunne forvente;
men her har vi altså fået statistisk belæg for, at det forholdt sig således, og
det har jo også sin værdi.
Fra s. 145 går forf. derefter over til at undersøge centraladministratio
nens indflydelse på de to trediedele af udnævnelserne, som skete indenfor
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proceduren og indenfor referat. Mere konkret er formålet at klarlægge, i
hvilken udstrækning det lykkedes for administrationen at påvirke kongens
afgørelser gennem sagsforberedelsen og forelæggelsesmåden.
Der opstilles s. 146 tre mulige måder, hvorpå centraladministrationen
kunne skaffe sig indflydelse, nemlig 1) ved direkte skriftlige anbefalinger,
2) gennem referatteknikken og 3) ved mundtlig påvirkning. I resten af
kapitlet efterprøves derefter i hvilken udstrækning og med hvilket held de
tre metoder blev benyttet. - Afgørelseskriterier er stadigvæk, at kongens
frie udnævnelsesret betragtes som beskåret i samme udstrækning, som han
fulgte administrationens direkte eller indirekte anvisninger. Derfor står og
falder undersøgelsens relevans og gyldighed stadig med gyldigheden af
denne grundforestilling.
Førstnævnte metode, anbefalingerne, analyseres s. 146-53, og tabel 5, s.
147 viser, at administrationen kun yderst sjældent tyede til denne mulig
hed. Tabel 5 viser for mig tydeligt, at både konge og administration kend
te deres pladser - og Kongeloven. Det forekommer mig derfor at være
udtryk for en overfortolkning, når forf. - som hun er tilbøjelig til s. 153 vil beskrive disse undtagelsestilfælde som en magtkamp mellem konge og
administration.
På siderne 153-67 analyseres administrationens referatteknik som mu
ligt påvirkningsmiddel. Her koncentreres undersøgelsen om det, som s.
154 kaldes de »direkte målelige fænomener«. Et langt referat betragtes
som udtryk for en indirekte anbefaling og en placering på den eller de
første pladser som udtryk for det samme.
Gennem en række skarpsindige beregninger, som dokumenteres i tabel
lerne 6-10, men som tiden desværre ikke tillader mig at gå i detaljer med,
nås følgende konklusioner:
1. Administrationen havde en mening om ansøgerne og gav udtryk for
den (s. 161).
2. Som påvirkningsmiddel var referatlængden mere virkningsfuld end
prioriteringen, dvs. indplacering i nummerfølge (s. 164).
3. Kongen fulgte kun i under halvdelen af tilfældene administrationens
fingerpeg, hvilket forf. s. 161 betegner som »Kongens store selvstæn
dighed i forhold til administrationens fremhævelser«.
Det sidste finder hun s. 161 »bemærkelsesværdig«, fordi, som det rigtigt
bemærkes, de to parters vurderinger sagligt set måtte være temmelig sam
menfaldende. - Den videregående konklusion (som dog ikke udtrykkeligt
drages på dette sted) er derfor, at kongens manglende vilje til at følge
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administrationens anbefalinger ikke var udtryk for faglige overvejelser,
men en demonstration af hans monopol på udnævnelsesretten. - Undersø
gelsen bekræfter derfor bogens overliggende tese, som den f.eks. finder
udtryk i overskriften til bogens del II, »Magtpolitisk fastholdelse«, lige
som opfattelsen af konge og administation som modparter i et magtpoli
tisk spil underbygges.
Undersøgelsens resultater kan imidlertid også sammenfattes på en an
den måde, nemlig følgende:

Kongen vælger nr. 1
(jfr. s. 162)
% af stikprøven

Danske Kancelli
Rentekammeret

30%
21%

Konger vælger ansøger
med langt referat
(jfr. tabel 6 og 8)
% af stikprøven
23%
24%

Det helt påfaldende ved disse tal er deres næsten ensartede størrelse, og
det bringer mig til som ikke-matematiker at stille det enfoldige spørgsmål,
om de mon ikke blot kunne tænkes at illustrere den statistiske tilfældig
hed? Når kongen foretog så mange udnævnelser som tilfældet var, måtte
han jo uvægerligt en gang imellem komme til at udnævne nr. 1 på listen
eller en med langt referat. Kunne det ikke tænkes, at disse tal blot angiver
det statistiske sandsynlighedsniveau for at dette skete?
Det spørgsmål, jeg på denne måde rejser, er med andre ord, om det
som her er udnævnt til at være påvirkningsmetoder - referatlængde og
prioritering - i virkeligheden også var det og blev udnyttet bevidst som
sådanne i samtiden. Eller sagt på en anden måde: om det hele blot er et
produkt af en af forf. konstrueret magtkamp mellem konge og administra
tion, som ikke har hjemmel i samtiden.
Man bør jo nemlig ikke se bort fra den mulighed, at varierende referat
længde og placering i nummerrækkefølgen kunne være bestemt af andre
hensyn end ønsket om at påvirke kongens afgørelse. - Dermed er jeg inde
på selve de grundlæggende kriterier for de målinger, som tabellerne 6-10
er udtryk for.
Lad os først se på referatlængden. S. 154 opstilles selve grundkriteriet,
nemlig fyldige referater = positiv indstilling. Det beror på forf.s iagttagel
ser af et stort antal referater, siger hun - og det skal jeg heller ikke
anfægte, eftersom jeg ikke har været sagerne igennem på samme grundige
måde som hun.
Det har blot gjort mig en anelse utryg, at jeg ved mine stikprøver i
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gratialprotokolleme temmelig ofte kunne konstatere, at de lange referater
tit hang sammen med, at de rummede referat af diverse attester fra tidlige
re ansættelsesforhold o.lign. Man kunne godt få den tanke, at referatlæng
den temmelig langt var bestemt af, om ansøgningen rummede bilag, som
skulle refereres, eller den ikke gjorde det. Men hvis det er tilfældet,
fortoner referatlængden som metode i en magtkamp sig unægtelig noget.
(Jfr. også bemærkningerne om referatlængden s. 113 og 177).
I øvrigt forekommer det mig, at forf. selv kraftigt svækker grundlaget
for denne del af undersøgelsen ved bemærkningen på s. 166-67: »Min
formodning er, at det var kancellisekretærerne selv, der bestemte dette
(dvs. om en af ansøgerne skulle fremhæves med særlig fyldigt referat) og
at oversekretærernes forsøg på indflydelse oftest har været i form af
mundtlige anbefalinger til kongen.«
Det, hun i virkeligheden dér siger, er, at referatlængdeme blev bestemt
af tilfældige, underordnede embedsmænd. - Men hvordan kan man så
tage referatlængden som udtryk for »administrationens« prioritering og
udnævnelsespolitik? Kan man virkelig formode, at den blev tegnet af en
tilfældig, subaltern skriver i et ydmygt regeringskontor? - Næppe! - Og
derfor bliver målingerne af referatlængde også noget problematiske, når
hun vil opfatte dette som led i en bevidst påvirkningspolitik. De varieren
de referatlængder er derfor nok snarere bestemt af saglige forhold ved
ansøgningerne - og hverken af konge eller administration blevet opfattet
som redskab i en magtkamp.
Denne tolkning understreges yderligere, forekommer det mig, af talle
ne i tabel 9, s. 163. Den viser jo kun et sammenfald på hhv. 66 % og 44 %
mellem referatlængde og placering som nr. 1. - Hvorfor i alverden, kunne
man spørge, er sammenfaldet ikke 100 %? Hvis administrationen ønskede
at fremme en bestemt kandidat, hvorfor blev han så ikke både placeret
som nr. 1 og forsynet med det længste referat i alle tilfælde? Det måtte da
have givet den stærkeste påvirkning. - Et muligt svar på disse spørgsmål er
naturligvis, at administrationen slet ikke opfattede dette som påvirknings
metoder, men at andre hensyn har været afgørende for såvel referatlæng
de som placering i nummerfølgen.
Hvad angår brugen af nummerrækkefølgen som udtryk for en bevidst
prioritering må jeg også her konstatere, at grundlaget for at betragte det
som et gyldigt kriterium er noget tvivlsomt. Forudsætningen for, at det
kan bruges, er jo, at det kan vises, at referaterne blev indført i protokol
lerne på én gang med nr. 1 som administrationens topkandidat.
S. 161 viser forf., at dette kriterium var foreneligt med Rentekamme
rets arbejdsrutiner; men for Danske Kancelli viser forf. til gengæld (s. 162
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med note 26), at dette kun sjældent var tilfældet her. Reglen var, at
referaterne blev indført i den orden, hvori ansøgningerne indløb. Men
denne fremgangsmåde afskar jo automatisk Kancelliet fra at benytte num
merrækkefølgen som bevidst prioriteringsredskab. Og kongen, som for
mentlig udmærket kendte Kancelliets forretningsgang, kunne følgelig hel
ler ikke opfatte det sådan. Derfor forekommer det også tvivlsomt, at han
skulle have følt, at han bøjede sig for administrationens ønsker når han
valgte nr. 1 - eller omvendt: at han demonstrerede sin suveræne udnæv
nelsesret eller gav administrationen »lærestreger« ved at vælge en anden
end nr. 1.
Jeg er vist nu nået til det tidspunkt, da jeg må konkludere denne del af
diskussionen.
Forf. s hensigt med den centrale undersøgelse i dette kapitel er for det
første at dokumentere, at centraladministrationen havde sin egen udnæv
nelsespolitik, som ikke var sammenfaldende med kongens. Samt at denne
politik søgtes fremmet ved at påvirke kongens valg bl.a. ved referattekni
ske kunstgreb som varierende referatlængde og prioriteret rækkefølge.
For det andet, at kongen kun i beskedent omfang bøjede sig for det
således etablerede pres, men i vid udstrækning fastholdt og til stadighed
demonstrerede sin suveræne udnævnelsesret. Kongen »fastholdt« dermed
stedse den udnævnelsesret, som han havde »erobret« fra embedsværket i
begyndelsen af sin regering, kan hun sluttelig konkludere.
Heroverfor har jeg søgt at vise, at de målekriterier der benyttes - refe
ratlængde og prioritering - hviler på et diskutabelt grundlag, og at det gør
dem til tvivlsomme målestokke i den magtkamp, som forf. postulerer
eksistensen af. - Min påstand er, at begge fænomener er produkt af de
administrative rutiner og ikke redskaber i en permanent kamp om kon
trollen med udnævnelserne. Denne påstand kan ikke tilbagevises af un
dersøgelsen, som derfor heller ikke på fuldt dækkende måde giver doku
mentation for tesen om det permanente tovtrækkeri om udnævnelsesret
ten og kongens fastholdelse deraf overfor administrationens usurpations
forsøg.
Metodikken i undersøgelsen er på dette punkt bestemt af den grundlæg
gende forestilling om interessemodsætningsforholdet mellem konge og
administration. Forf. opfatter dem som modspillere i spillet om udnævnel
sesretten. Den grundopfattelse er jeg, som før nævnt, uenig i. Og jeg har
forsøgt at demonstrere, hvad der sker med fortolkningen af talmaterialet,
hvis man lægger den grundforestilling bort og i stedet betragter konge og
forvaltning som led i samme bureaukratiske - eller næsten-bureaukratiske
- magtsystem.
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Dermed vil jeg selvfølgelig ikke benægte, at kongen konstant var udsat
for påvirkninger i udnævnelsessagerne. Jeg vil heller ikke benægte, at
hans frie udnævnelsesret i praksis var begrænset af en lang række hensyn.
- Men jeg vil sætte et spørgsmålstegn ved, om det er lykkedes forf. med
denne undersøgelse at indfange de væsentligste sider af disse påvirkninger
og hensyn. De ligger for mig at se på et andet plan end det, der fremgår af
forelæggelses- og resolutionsmaterialet. De ligger nemlig gemt i hensynet
til magtapparatets begyndende bureaukratiske struktur. Men en kortlæg
ning deraf havde involveret undersøgelse af rekrutterings- og karriere
strukturer i embedsværket - og det omfatter denne undersøgelse jo ikke.
Jeg skal derfor slutte denne del med at udtrykke forhåbning om, at forf.
engang med tiden vil supplere denne undersøgelse med én, som i nok så
høj grad anskuer problemerne fra embedsværkets side.

Dokumentation og argumentationsstil
Det er en smuk bog, som i dag ligger foran os. Med smukke og velvalgte
illustrationer, og endda med forf.s egen tegning af bogens hovedperson,
Frederik IV på omslaget. Den stramt komponerede tekst korresponderer
godt med undersøgelsens systematiske opbygning. Den er opdelt i passen
de overskuelige kapitler, og der sker løbende en opsummering af resulta
terne i kapitlerne 6, 12 og 16. Sluttelig sammenfattes og konkluderes hele
undersøgelsen i det afsluttende kapitel 17. Noteapparatet er i det store
hele velfungerende. Det er kort sagt en bog, som gør sin forfatter ære, og
som i sin ydre udformning fuldt ud lever op til de øvrige bøger i denne
serie.
Det udelukker selvfølgelig ikke, at der kan være enkelte bemærkninger
at gøre også til denne mere tekniske side af sagen.
Det forekommer til en begyndelse lidt forunderligt, at bogen ikke er
forsynet med registre eller en systematisk forkortelsesliste, som kunne
danne grundlag for et konsekvent forkortelsessystem i noterne. Det er
f.eks. hverken pynteligt eller konsekvent, når der i note 2, s. 351 anvendes
forkortelsen DBL for Dansk biografisk Leksikon, mens titlen i note 18, s.
352 skrives helt ud. -1 øvrigt er samme note 2 forkert: Det er Cedergreen
Bech, som har skrevet artiklen om Frederik IV i 3. udg. og ikke Laursen.
- Forkortelsen DK i note 10, s. 350 er uhensigtsmæssig, idet den allerede
andre steder betyder »Danske Kancelli«.
Jeg synes heller ikke, det er korrekt, når 1947 i note 1, s. 353 angives
som udgivelsesår for Poul Johs. Jørgensens Retshistorie. Den kom jo før-
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ste gang i 1940. - Samme unøjagtighed findes i note 7 på samme side, hvor
Knut Myklands skrift dateres til 1967. Det blev til som et konkurrence
skrift allerede i 1955 og senere genoptrykt i bogform i næsten uændret
skikkelse.
I noterne 10-11-12, s. 355 kan vi på en pudsig måde iagttage, hvorledes
forf.s forhold til gamle Heiberg gradvis bliver mere og mere tæt: I note 10
hedder han korrekt P. A. Heiberg, i den følgende note kun P. Heiberg,
mens han i note 12 slet og ret bare kaldes Heiberg! Det drejer sig jo om
samme forfatter, og det havde derfor været rart, om han havde været
betegnet ens overalt. - Ligeledes synes jeg, at der i litteraturlisten (s. 344)
burde være gjort opmærksom på, at hans værk rettelig er skrevet allerede i
1911, selv om det ganske rigtigt først er trykt i 1977.
Mens jeg nu er ved det mere tekniske synes jeg også, at der er grund til
at anke over, at ingen af bogens tabeller er forsynet med kildeangivelse.
En tabel bør principielt være opbygget på en sådan måde, at man uden at
fordybe sig i den omgivende tekst umiddelbart kan se af dens overskrift,
hvad den rummer. Desuden bør det fremgå, hvilket kildegrundlag den
bygger på. Det sidste er som nævnt ikke opfyldt i nogen af bogens tabel
ler. Og i tabellerne 6-10, som udelukkende rummer resultaterne af en
stikprøveundersøgelse i udvalgte år i perioden 1706-30, burde det klart
været fremgået af tabeloverskrifterne, at der var tale om en stikprøve med
angivelse af de år, som den omfatter. - Forf. har altså, synes jeg nok,
været lidt for sparsom med at oplyse os om de nærmere omstændigheder
omkring tabellernes rækkevidde og grundlag.
Til gengæld er bogen behageligt fattig på trykfejl - og vi ved vist alle,
hvilken omhu der ligger bag dette. Jeg har mødt færre end tyve på min vej
gennem bogen, og langt hovedparten er helt uden betydning. Et par er
dog så meningsforstyrrende, at jeg bliver nødt til at bruge nogle minutter
på dem.
S. 113, lin. 2 skulle der have stået »Griis« i stedet for »Friis«. Som det
nu står yder det ikke den poetiske Jørgen Friis digterisk retfærdighed! Dette sted er i øvrigt et godt eksempel på forf.s bestræbelser for at krydre
bogens nøgterne - for ikke at sige tørre - ræsonnerende stil med forfri
skende anekdoter, som i pludselige, oplivende glimt lader os ane, at der
bag de mange abstraktioner, tal og beregninger faktisk skjuler sig levende
mennesker med håb og ambitioner og som med opfindsomhed1 stred deres
strid for at overleve i en karrig og ofte fjendtlig verden. Det er en prisvær
dig bestræbelse, selv om jeg nok synes, at forf. kunne have gjort lidt mere
for at følge sine historier til dørs.
Tag nu dette eksempel med en initiativrige Jørgen Friis, som altså i 1718
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lagde billet ind på embedet som sognepræst i Helsinge. - Som læser spør
ger man helt naturligt, om hans initiativ bar frugt - fik han embedet? Men
svaret på det spørgsmål kan man ikke finde i bogen - her lades læseren
altså i stikken. Svaret er imidlertid, at det fik han - han blev faktisk
sognepræst i Helsinge, hvilket han kvitterede for med et dybfølt takke vers
til kongen:
Tak! naadigste Monark! for den lyksalig Time
paa hvilken Griis og Friis sig sammen maatte rime.
Jeg haver rimet lidt, men Kongen rimte bedst,
da Friis ved Griises Død fik Kald og blev til Præst.

- Det er da så smuk en historie, at den nok kunne have fortjent at blive
fulgt helt til dørs.
Tilbage til de meningsforstyrrende trykfejl! S. 146 midt på siden er der
en gal krydshenvisning til s. 153. Det korrekte er s. 121. - S. 159, fjerde
linie over tabellen står der »1727 28 % (37 %)«, hvilket er meningsløst.
Der skal stå »1727-28 (37%)«. - S. 163, tabel 9 er den igen gal med
procenterne. Det anføres i den øverste tabel, at 61-66 % var placeret som
nr. 1 - det er selvfølgelig uden mening. Tallet 61 er sammentællingsresul
tatet, og det udgør 66 % af de 93 i første kolonne. Som tallene her er
præsenteret er det vanskeligt at gennemskue. Den fejl er konsekvent
gennemført i hele tabellen.
Nok om trykfejl. - Jeg skal derefter gøre nogle bemærkninger om argu
mentationsstil og dokumentation.
Først den helt generelle bemærkning, at afhandlingen som helhed ud
mærker sig ved en saglig og nøgtern argumentation, som i hvert fald for de
centrale deles vedkommende - forekommer bindende. Det gælder også,
at analysen af udnævnelsesretten er solidt forankret i et stort primært
kildemateriale, som oven i købet for langt størstepartens vedkommende
består af utrykt arkivstof. Forf. har dermed gjort et stort og centralt
kildemateriale tilgængeligt på en systematisk og anskuelig facon - et mate
riale, som indtil hun tog fat på det nærmest bare har været en død skat.
Deri ligger en fortjeneste, som helt uden forbehold må anerkendes.
Den omhu, som præger dokumentationen i undersøgelsens centrale
dele, udvises imidlertid ikke altid, når det gælder forhold, som forf. har
betragtet som mindre væsentlige, eller når det drejer sig om dokumenta
tion ved hjælp af faglitteratur. På disse felter kan hun godt forfalde til
bekvemmelighed, som undertiden kan udarte til arrogance. Jeg skal pege
på nogle enkelte eksempler.
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Tag s. 47 med den tilhørende note 7, s. 351. Her korrigeres en oplysning
hos Boisen Schmidt om, at Johan Georg Holstein blev medlem af konseillet 1706. Det rigtige årstal var 1712, står der i note 7 - men hvor er den
tilhørende dokumentation?
S. 55-57 fastslås det, at en del af den nye procedure i rentekammerud
nævnelserne fra 1706 bestod i, at de originale embedsansøgninger blev
vedlagt referatet. Som dokumentation henvises i note 22, s. 352 til en sag
fra 1719. - Hvordan kan den belyse proceduren i 1706?
S. 58 findes en sekundær henvisning til instrukser og missiver gennem
Heiberg, og s. 76 dokumenteres preussiske forhold blot med en henvis
ning til Grethe Ilsøe og P. Munch, som alle deres kvaliteter ufortalt dog
næppe er de nærmeste sandhedsvidner i dette anliggende.
Samme tilbøjelighed til lidt letfærdig dokumentation finder vi s. 134,
hvor forf. omtaler Peter Ramsharts indflydelse på kongens afgørelser:
»... samtiden var ikke i tvivl om, at Møinicken og Ramshart i fællig havde
en stor og skadelig indflydelse på kongen«, skriver hun. - Men den tilhø
rende note 3, s. 358 henviser ikke til samtidige udsagn, men blot til Ed
vard Holm.
Et enkelt sted savner jeg stærkt en eller anden form for dokumentation,
som kunne sætte mig i stand til at forstå baggrunden for bogens tal. Det
drejer sig om s. 165, hvor det nævnes, at kongen i 16% hhv. 12% af
udnævnelserne valgte den ansøger, som kancelliet og kammeret havde
peget på. - Hvor stammer disse procenttal fra? Jeg kan ikke aflede dem af
de forudgående tabeller.
Sluttelig i denne sekvens vil jeg godt pege på en retorisk figur, som efter
min smag bruges lidt for ofte. Nemlig den, som består i at rejse et problem
og derefter afslutte behandlingen af det med at stille læseren en række
spørgsmål, som han selvfølgelig ikke kan besvare. Jeg skal nævne nogle få
eksempler.
Det første finder vi nederst s. 59, hvor forf. slutter sin behandling af
afgørelser i konseillet med at stille to spørgsmål, som ikke besvares. Hvad er konklusionen? - Det kan jo ikke forventes, at læseren skal give
svaret.
Samme tilbøjelighed til at forelægge læseren præmisserne uden at lade
dem efterfølge af en konklusion finder vi s. 125-27. Denne gang i spørgs
målet om, hvorvidt kongen fik forelagt de originale ansøgninger fra Dan
ske Kancelli. Der nævnes et eksempel, som peger i retning af det ene og et
andet, som tyder på det modsatte. - Igen må jeg spørge: Hvad er så
konklusionen?
Det tredie og sidste eksempel henter jeg fra s. 208, første afsnit, hvor
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forf. behandler kongens udnævnelser af målere og vejere. Her afsluttes
behandlingen med en byge af spørgsmål, som hvad mængden angår nær
mest leder tanken hen på fjernsynsserien »Skum«.
Denne stilfigur hører efter min opfattelse ikke hjemme i en videnskabe
lig afhandling. I denne genre har forfatteren en ubetinget pligt til at besva
re alle de spørgsmål, som rejses. Naturligvis må dette ske med varierende
grader af sikkerhed; men et svar kan man aldrig unddrage sig. Har man
ikke et eller andet begrundet svar, skal man lade være med at rejse proble
met - det er min pointe.

Konklusion
Tiden er ved at være gået, og jeg skal forsøge at samle det hele sammen i
en konklusion.
Det påhviler pr. tradition 2. officielle opponent som en særlig forpligtel
se at begrunde antagelsen af afhandlingen. Og den opgave er i dette
tilfælde ikke særlig vanskelig.
Hovedsagen er nemlig, at forf. med denne afhandling har præsteret et
stort og originalt forskningsarbejde, som på væsentlige punkter øger vor
indsigt i den unge enevældes magtstrukturer. Det er et felt, som har været
skamløst forsømt i dansk historieforskning siden Edvard Holms dage. Hvorfor det har været sådan, gives der nok ikke noget enkelt svar på. Men
måske ligger en del af forklaringen i, at dramatiske højdepunkter i vor
historie, som statsomvæltningen 1660 og de store landboreformer i 1700tallets slutning i alt for høj grad har tiltrukket sig forskernes opmærksom
hed på bekostning af den lange mellemliggende periode, som i den traditi
onelle gårdmandsliberale historieopfattelse kom til at fremstå som en bon
defornedrelsens tid, som man helst ville glemme, men som omsider fik
ende, da den danske bondestand vågnede til dåd i slutningen af 1700tallet. Hertil kom også, at ingen af de enevældige monarker var storladne
skikkelser i medgang og modgang som f.eks. Christian IV. Tværtimod
fremstår de for eftertiden som en stribe temmelig ensartede og lidt farve
løse bureaukrater uden appel til fantasien og en anelse kedelige.
Det kan være en del af forklaringen på den beskedne interesse for den
tidlige enevældes historie. Men netop dette har forf. med denne bog gjort
sit for at råde bod på. Hun har givet os et førstehåndskig ind i enevolds
magtens korridorer og peget på nogle af de mekanismer, som fik apparatet til at fungere. Hun har med metodisk omtanke og med udnyttelse af sit
kendskab til det store uudnyttede arkivstof fremlagt en grundig analyse af
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én af de vigtigste komponenter i det enevældige magtsystem, og hun har
fortjenstfuldt konfronteret Kongelovens formelle placering af udnævnel
sesretten hos kongen med virkelighedens verden i Frederik IVs regerings
tid. Dermed har hun føjet en vigtig brik til vor ellers spinkle viden om
dette centrale anliggende og samtidig lagt grunden til en bedre forståelse
ikke blot af denne førbureaukratiske fase i det enevældige system, men
også af den senere bureaukratiske enevælde. Det er fortjenstfuldt arbejde
og rigelig begrundelse for antagelsen.
Dette udelukker selvfølgelig ikke, at der er mange ting i bogen, som
kan diskuteres. 1. officielle opponent har peget på nogle ting, og jeg har
ligeledes trukket et par diskussionspunkter frem, som jeg finder væsent
lige.
Således synes jeg nok, at resultaterne ville være blevet endnu mere
interessante, om forf. i stedet for den lidt antikverede modstilling konge/
embedsværk - som i sidste instans har rod i ældre historikergenerationers
unuancerede modstilling af konge og adel i adelsvældens dage - om hun i
stedet som begrebsligt udgangspunkt havde benyttet den mere nutidige
tese om statsmagtens dynamiske vækst. Derved ville hun have fået et
omdrejningspunkt for undersøgelsen, som efter mit skøn ville have skabt
et mere nuanceret fortolkningsgrundlag.
Dette skal ikke forstås som kritik af den letkøbte slags, som går ud på,
at forfatteren rettelig burde have skrevet en helt anden bog. Den bog, som
her foreligger, har vægt nok i sig selv, og det utrykte materiale, som her er
fremdraget, gennemgået og bearbejdet er endog meget stort. De overve
jelser jeg her har gjort mig, er netop udsprunget af læsning af bogen - og
derfor også nærmest at betragte som gode forslag til, hvorledes man kun
ne komme videre ad den vej, som her er åbnet for os.
Dermed er også antydet endnu en kvalitet ved dagens arbejde, nemlig
dets frugtbarhed som udgangspunkt for yderligere undersøgelser. Det er
en vigtig kvalitet, som ikke mindst skyldes arbejdets klare tesepræg. En
del af bogens resultater vil sandsynligvis blive modificeret af senere under
søgelser. Men det ændrer intet ved, at der her er tilvejebragt et godt
udgangspunkt for sådanne undersøgelser.
Da jeg for 17-18 år siden var ansat i arkivvæsenet som vikar, var det
stående samtaleemne det, som i moderne sprogbrug hedder et paradoks
problem. Nemlig arkivarernes tilsyneladende uovervindelige modvilje
mod at give deres store administrationshistoriske og arkivalske viden fra
sig på tryk.
Siden da er der heldigvis sket et veritabelt tøbrud i denne tilfrosne
situation. Arkivarerne har i de senere år publiceret en bred strøm af
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fornemme administrationshistoriske undersøgelser og oversigter. Dermed
har vi andre omsider fået del i den kolossale administrationshistoriske
viden, som beherskes af disse historiens tempeltjenere. Flere af disse
afhandlinger har - som denne her - form af disputatser, mens andre er
nyttige håndbøger. - Jeg behøver her blot at nævne navne som Harald
Jørgensen, Grethe Ilsøe, Lotte Dombernowsky, Birgit Løgstrup, Frank
Jørgensen og Morten Westrup for at antyde, hvad jeg tænker på.
Den foreliggende afhandling føjer sig smukt ind i denne række af dybt
gående og nyttige administrationshistoriske studier. Den betyder i lighed
med disse øvrige værker en væsentlig forøgelse af vor viden på felter, hvor
vi for ikke så forfærdelig mange år siden nærmest var blanke.
Alene derfor er der god grund til at ønske ikke blot dagens doktorand,
men også det arkivvæsen, som i mange år har været hendes arbejdsplads,
hjertelig tillykke med det arbejde, som i dag har været forsvaret for den
filosofiske doktorgrad.
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SAMLEDE FREMSTILLINGER OG LÆNGERE TIDSPERIODER
Vagn Skovgård-Petersen: Danmarks
historie. Bind 5. Tiden 1814-1864.

(Redigeret af H. P. Clausen og Sø
ren Mørch, Gyldendal, 1985). 448
s., 348 kr.

Gyldendals Danmarks historie må for
ventes at opnå en position som de kom
mende års vigtigste hjælpemiddel ved
de højere læreanstalters historieunder
visning. Værket er under kyndig redak
tion, og det indeholder særdeles nytti
ge, delvis kommenterede litteratur
oversigter til de enkelte kapitler samt
en fyldig litteraturfortegnelse til hvert
bind. Forfatterne er kompetente histo
rikere, der kender deres fags tradition
og de centrale problemstillinger inden
for de enkelte perioder. Enhver histo
riestuderende vil hurtigt til eksamens
opgivelser kunne finde relevante opgi
velser af speciallitteratur, der bl.a. in

deholder forskningsdiskussioner, som
kan være med til at give opgivelserne
liv.
Ovennævnte gælder også bind 5 dæk
kende tiden 1814-64 og skrevet af pro
fessor Vagn Skovgård-Petersen. En
hver der seriøst vil beskæftige sig med
perioden bør indledningsvis have orien
teret sig i bindet.
Det giver en sober redegørelse for
statsmagtens rammer, såvel centralt
som lokalt både før og efter 1848. Bu
reaukratiet spiller således en afgørende
rolle i fremstillingen. Det var med til at
sikre en høj grad af kontinuitet trods
overgangen fra kollegiestyre til ministerialstyre. Kontinuiteten betones også i
fremhævelsen af, at en vis »folkelig«
deltagelse i landets styre var på vej alle
rede før 1848. Stænderforsamlingerne
og udvidet lokalt selvstyre hører
1830erne til.
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Bindet indeholder ligeledes gode
oversigter over de forskellige sociale
grupper og den begyndende dynamik i
erhvervslivet, som dateres til at tage
fart fra omkring 1830 i forbindelse med
en stigende orientering mod det ek
spanderende engelske marked for land
brugsvarer. Som i det meste af den tid
ligere litteratur gøres kornsalgsperio
den til det afgørende vendepunkt i den
økonomiske udvikling.
Hertil kommer relativt fyldige rede
gørelser for periodens kulturelle og po
litiske udfoldelser. De centrale og loka
le bevægelser begyndende i 1820erne
vedrørende religion og undervisning
skildres, samtidig med at de anskues ud
fra myndighedernes reaktion over for
dem, herunder med hensyn til ændrin
ger i de lovmæssige rammer. I afsnitte
ne herom trækkes naturligt på de sene
ste tiårs omfattende »vækkelseslittera
tur«. Sammenfattende ser Skovgård-Petersen ganske overbevisende disse be
vægelser som faktorer, der bl.a. i for
ening med infrastrukturens udbygning
(veje, havne og jernbaner) og den er
hvervsmæssige dynamik var med til at
binde det danske samfund sammen ef
ter landboreformernes store omvælt
ninger.
De politiske forhold skildres indgå
ende. Det gælder den egentlige natio
nale politik, som den viser sig i lovgiv
ningsarbejdet og de forfatningsretslige
rammer herfor både før og efter 1848.
Og det gælder udenrigspolitikken, der
var central i en periode, hvor Hertug
dømmernes statsretslige tilhørsforhold
blev afgjort i kølvandet på Treårskri
gen og krigen i 1864. Der gives et detal
jeret og klart indblik i det slesvig-holstenske spørgsmål. Rammerne for de
nye demokratiske regeringer fastlæg
ges. Der argumenteres således overbe
visende for en høj grad af rationalitet i
den førte politik, når der skulle tages
de nødvendige hensyn til såvel de givne
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internationale forhold som til den
hjemlige opinion.
»Ansvaret« for tabet af Hertugdøm
merne vil Skovgård-Petersen i konse
kvens heraf ikke placere, idet han sna
rest ser det som en uundgåelig konse
kvens af historiens langtidstendenser.
Hertugdømmerne udgjorde på bag
grund af tidligere tiders beslutninger et
uløseligt problem, når befolkningen var
nationalt delt i en periode, hvor natio
nalismen fik stigende betydning som
politisk faktor. Dog undlader Skov
gård-Petersen ikke at gøre opmærksom
på politikernes utilstrækkelige militær
bevillinger, samtidig med at de var
medvirkende til at give befolkningen et
overdrevent indtryk af Danmarks mili
tære styrke. Nok engang går de Meza
da også fri for datidens kritik vedrøren
de beslutningen om Danevirkes røm
ning. Politikerne og med dem den dan
ske befolkning får vel også en mindre
irettesættelse, når det bemærkes, at de
demokratiske danskere snarere betrag
tede spørgsmålet om Hertugdømmer
nes statsretslige tilhørsforhold ud fra
danske interesser end ud fra ønsket om
at tilgodese den slesvig-holstenske fol
kevilje. Den danske opinion var selv i
forhold til Nordslesvig mere styret af
opfattelsen af danske rettigheder end af
ønsket om at give nordslesvigerne lej
lighed til at lade deres sindelag være
den bestemmende faktor. Det er en op
fattelse, som harmonerer meget godt
med bindets slutbemærkning om, at det
danske folkestyre måske var sprunget
for tidligt ud. Det internationale klima
gik imod det demokratiske i årene efter
1848/49, og folkestyret havde ikke
overskud til at sikre forbindelsen med
de danske nordslesvigere.
Skovgård-Petersen er i hele sin frem
stilling på solid grund, faktisk så solid,
at det er min eneste anke mod fremstil
lingen. I god overensstemmelse med
tendenserne i den nyere internationale
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litteratur betones kontinuiteten i perio
den. Skovgård-Petersen søger i flere til
fælde at fremdrage de materielle og be
vidsthedsmæssige strukturer i perioden
uden dog at afsløre, hvilke der opfattes
som de mest afgørende for historiens
gang vedrørende f.eks. enevældens af
skaffelse og tabet af Hertugdømmerne.
»Tidsånden« kan nok ses betonet, men
det er formentlig ingen tilfældighed, at
det materielle og bevidsthedsmæssige
også kan ses at skifte rækkefølge som
anvendte forklaringsfaktorer (jvf. s.
207, 218 og 230). Men trods disse ten
denser er det åbenbart, at SkovgårdPetersen i høj grad har ladet sig styre af
den tidligere litteratur, herunder i
vægtningen af stoffet og i litteratur
oversigternes kommentarer, hvorved
politisk begivenhedshistorie set fra Kø
benhavn kommer til at fremstå som det
centrale for en forståelse af perioden.
De seneste tiårs tendens til ikke at
lade den politiske historie være det
overordnede aspekt i generelle frem
stillinger fortoner sig således. Den øko
nomiske og sociale historie fremstår ik
ke som sideordnede aspekter. Special
litteraturen inden for disse områder er
da også meget sparsom netop for denne
periode, men nu heller ikke udnyttet
fuldstændigt. 1857-krisen, som får et
eget afsnit, fremstilles traditionelt som
en relativ kortvarig likviditetskrise, selv
om det af Hans Chr. Johansens artikel i
Erhvervshistorisk Årbog 1983 klart
fremgår, at det også var en realøkono
misk krise med stærkt faldende beskæf
tigelse. Ganske vist findes der nyere
oversigtsværker for både den økono
miske og sociale historie, men det æn
drer ikke ved, at det foreliggende er en
Danmarks historie. Det må dog samti
dig understreges, at selv om de folkeli
ge bevægelser behandles relativt udfør
ligt og mentalitetshistoriske indfalds
vinkler tages op, ville Skovgård-Peter
sen formentlig gerne have gjort mere
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ud af disse områder, som han er fortro
lig med bl.a. på baggrund af den skole
historiske forskning. Det er således be
mærkelsesværdigt, i hvor høj grad hans
egne forskningsfelter er holdt i bag
grunden for den mere traditionsrige po
litiske historie, hvor han ganske vist og
så selv har bidraget.
Perspektivet fra København er na
turligt, når den politiske historie sættes
i centrum. Det var her de afgørende
politiske beslutninger blev truffet. Men
det var også her, at den tidligere littera
tur har betonet, at der var den mest
aktive politiske bevidsthed. Jeg er
imidlertid overbevist om, at mere
forskning vedrørende aktiviteterne i
provinsen vil føre til en opprioritering
af disses betydning for den politiske ud
vikling i perioden. Det var trods alt
provinsen, der var den nok så drivende
kraft i den erhvervsmæssige modernise
ring som sejt foregik gennem hele pe
rioden, og som København først rigtigt
kom med i fra 1830erne. Kontinuiteten
var nok mere gennemgribende end den
tidligere litteratur har betonet. Tiden
var på mange områder moden til et fol
kestyre, i 1849-formen med begrænset
valgret. Så selv om vi er under kyndig
vejledning i dette bind af Danmarks hi
storien bør det ikke spærre for nye for
søg på en samlet fremstilling af en
spændende periode.
Per Boje

Diplomatarium Danicum 4. r., 2. bd.,
1380-1385. 578 s.
Danmarks Riges Breve 4. r., 2. bd.,
1380-1385. 495 s. (C. A. Reitzels

Forlag, 1987).

Herluf Nielsen fortsætter med disse to
bind det store værk, hvis afslutning lig
ger engang ude i fremtiden. Den største
del af diplomerne eller referaterne og
omtalen af dem er velkendte gennem
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forskellige tryk, og værkets værdi hviler
på, at alt her er samlet, så der bekvemt
kan arbejdes med det, og at alt på ny er
gennemarbejdet. Det mest berømte
diplom i de to bind er vel den antedaterede »kvittering« af 11. maj 1385 om
tilbageleveringen af de skånske slotte,
hvorom diplomatariet kan oplyse, at originalen i Lübecks stadsarkiv ikke er
forefundet efter anden verdenskrig, så
teksten nu må bringes efter Urkundenbuch der Stadt Lübeck; det er et af de
mange vidnesbyrd om, hvor nødven
digt det er at få originalerne trykt eller i
det mindste afskrevet, fordi de så let
kan forsvinde. I Danmarks Riges Breve
meddeles det, at diplomet findes i Lübeckarkivet, hvad der vel ikke kan kal
des helt korrekt, og bindet bringer lige
som de foregående i denne serie færre
oplysninger om de enkelte breve end
diplomatariet, som derfor ikke kan
undværes. De to serier supplerer hinan
den og kan ikke udnyttes enkeltvis. Det
er Ernst Dittmer, der har oversat de
tyske tekster, og man møder nu også
danske diplomer.
Helge Søgaard

Danmarks Kirker. Holbæk amt, 3. bd.
14.-15. hefte. 148 s. Ribe amt, 15.

hefte. 111 s. (Poul Kristensens For
lag. 1987).

Det er usædvanligt at omtale Dan
marks Kirker hefte for hefte, efterhån
den som værket udkommer, og når der
her gøres en undtagelse, er årsagen
den, at værket nu på grund af forholde
ne er overgået til et nyt forlag, idet Na
tionalmuseet dog stadig står som udgi
ver. Også den gamle topografiske ord
ning er gældende med beskrivelsen
samlet under den ældre amtsdeling før
1970.
Det er overflødigt at anføre, at de
nye hefter er præget af den samme om
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hu, der kendetegner de hidtil udgivne
dele; trykfejlene er få, og skulle der
indvendes noget, måtte det blive, at la
tinen ikke altid er behandlet med den
nøjagtighed, sproget fortjener. Under
beskrivelsen af Tømmerup kirke i Hol
bæk amt med de værdifulde kalkmale
rier af Erik Plovpennings død bringes
der i noterne oplysninger om litteratu
ren om kongehelgenen, men de vigtig
ste i M. Cl. Gertz: Vitae sanctorum Danorum er ikke nævnt. Men de mangler,
der findes, er få og forringer ikke det
arbejde, Marie-Louise Jørgensen og
Hugo Johannsen har udført, og ligesom
i andre anmeldelser er disse småfejl
omtalt, som man plejer at gøre det, for
at det kan ses, at bogen er læst grun
digt.
I heftet om Kvong, Nørre Nebel, Ly
dum og Henne kirker i Ribe amt brin
ges et farvetryk af maleriet i storfeltet
på altertavlen fra 1581 med Christen
Vinds navn og våben i Lydum kirke bå
de på det løse omslag og under beskri
velsen af kirken, men de afviger så me
get fra hinanden, at de ikke begge kan
være rigtige. Farvereproduktioner sy
nes stadig at være så vanskelige at udfø
re, at det måske ville være det bedste at
undlade dem, indtil man var fuldstæn
digt herre over deres teknik.
I begge hefter bringes der talrige ek
sempler på den iver, der lige før refor
mationen blev udfoldet for at smykke
kirkerne, og det rejser spørgsmålet, om
det er vidnesbyrd om en stigende inter
esse for kirken og dens budskab eller
kun et bevis for gejstlighedens magt og
rigdom, hvis størrelse således kunne
måles i kirkernes udstyr. Det ligger
uden for opgaven for Danmarks Kirker
at besvare det, men det rejser sig under
læsningen og er ikke ligegyldigt, fordi
det er med til at belyse en af forudsæt
ningerne for reformationen. Også for
det inventar, der blev anskaffet efter
kirkeændringen, kunne det samme
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spørgsmål rejses, som den nævnte al
tertavle fra Lydum kirke viser det. På
forskellig måde må kirkernes udstyr
kunne belyse, hvad tidens litteratur for
tæller.
Helge Søgaard

Danmarks Kirker. Frederiks Kirke
(Marmorkirken). 171 og 137 s., ill.
Forsvundne kirker i København. 235 s.,

ill. (Poul Kristensens Forlag. 1987).

Nationalmuseets store værk er nået til
Marmorkirken, vel nok den mest om
tumlede af hovedstadens endnu ståen
de kirker. Den var tænkt som en min
dekirke for det oldenborgske hus 1749
og endte som en kirke til erindring om
N. F. S. Grundtvig, da den blev indviet
1894, og arkitektonisk er den mere
præget af F. Meldahl end af det 18. år
hundrede, hvis stil man gerne ville have
set repræsenteret i en monumental kir
ke. Heller ikke theologisk er tanken
holdt ren, da man opstillede en statue
af J. P. Mynster. En større modsætning
end mellem ham og Grundtvig kan
næppe tænkes, og kirken blev et udtryk
for den forvirring, der herskede i slut
ningen af forrige århundrede, så det må
have været uden begejstring, den om
hyggelige beskrivelse er udført, selv om
i en samlet redegørelse heller ikke det
mindre værdifulde kan udelades.
Sven Rask har behandlet de for
svundne kirker og kirkesale i Køben
havn. Det drejer sig om i alt 27, der
falder i to grupper, de ældre katholske,
der forsvandt ved reformationen, de
yngre, institutionskirkeme af forskellig
art, som forsvandt, når en anstalt eller
stiftelse blev nedlagt eller helt ændret.
Hverken af bygningerne eller af deres
inventar er der bevaret meget. Talende
er .omtalen af Set. Clemens’ kirke. Da
H. F. Rørdam beskrev den i sin bog om

hovedstadens kirker og klostre fra
1859-63 var han ikke sikker på dens be
liggenhed, og han mente, at den var
yngre end Frue Kirke. Både kirke og
sogn blev nedlagt ved reformationen og
blev kun mindet i et par gader og gade
navne, som også forsvandt. Og
H. F. Rørdam tog fejl i sin bestemmelse
af alderen. Den er Københavns ældste
kirke, men blev tilsidesat for Frue Kir
ke. Oluf Nielsen har i sin bog om Kø
benhavns historie fra 1877 kunnet med
dele, at kirken har ligget, hvor nu Frederiksberggade går, idet der her blev
fundet svage spor af fundamenter 1874.
Senere er lidt mere fundet, deriblandt 5
murede romanske grave.
Andre katholske kirker er forsvun
det uden at efterlade synlige spor. Ikke
engang beliggenheden af Set. Gertruds
kapel kendes. Det samme gælder for
Set. Annas hospitalskapel uden for vol
dene. Da Danmarks Kirker skal samle
kirkernes arkitektur og inventar for at
bevare den fortidskunst, det repræsen
terer, giver de forsvundne kirker ikke
noget stort bidrag. Meget er gået tabt.
Helge Søgaard

Højesteret 1661-1986. Særudgave af
Ugeskrift for Retsvæsen. (G. E. C.

Gad, 1986). 143 s.
Højesterets historie har gennem tiden
været genstand for mange store og små
fremstillinger. Mest omfattende er det
værk, der blev udgivet på Højesterets
foranstaltning i anledning af, at det i
1961 var 300 år siden denne domstols
oprettelse.
For at markere, at der nu er gået
yderligere 25 år uden at domstolen er
blevet væsentligt ændret, har Ugeskrift
for Retsvæsen udsendt et særnummer.
Skriftet indledes med en artikel af Dit
lev Tamm, der ridser hovedtrækkene af
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højesterets historie op og omtaler nogle
enkelte principielle afgørelser. Blandt
disse er sagen i 1978 om Fristaden Chri
stiania, hvori det blev fastslået, at dom
stolene kun kan beskæftige sig med ret
lige spørgsmål og ikke kan tage stilling
til politiske eller sociale konflikter. En
anden principiel sag satte rammer om
den urgamle grundsætning om, at stjål
ne koster skal tilbageleveres ejerman
den endog fra den, der har erhvervet
dem i god tro. Nogle af Sigurd Swanes
malerier var uretmæssigt blevet solgt til
en godtroende kunsthandler. Da Swane og hans familie havde optrådt med
stor uforsigtighed, kunne de imidlertid
ikke påberåbe sig tilbageleveringsret
ten. Som en illustration af det forhold,
at højesteret følger med den almindeli
ge retsopfattelse nævner Tamm, at
Hermann Bangs »Håbløse Slægter« i
sin tid blev erklæret for stridende mod
straffeloven, hvorimod »Fanny Hill« i
1965 blev frifundet.
De øvrige bidrag til festskriftet er af
overvejende juridisk interesse, men en
kelte emner belyser vigtige almenpoliti
ske problemer i efterkrigstiden. Dette
gælder især Niels Madsens afhandling
om domstolenes anvendelse af folkeret
og EF-ret. Det overses ofte, at det eu
ropæiske fællesskabs vedtagelser i vid
udstrækning uden videre er gældende
ret i Danmark. På samme måde som
dette problem afspejler landets skiften
de forhold udadtil er en anden side af
den nyeste tids domspraksis en afspej
ling af, hvad der er sket i vort eget sam
fund. Herom handler Jørgen Nørgaards artikel om Højesteret og de ugifte samlevendes formueforhold. I det
hele taget gælder det, at bortset fra de
rent tekniske juridiske forhold afspej
ler Højesterets afgørelser udviklingen
af de enkelte samfundsforhold.
Poul Meyer
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Beth Grothe Nielsen: Anstaltsbørn og
børneanstalter gennem 400 år. (For
laget Socpol, 1986). 212 s., ill.,
150,00 kr.
Poul W. Perch: Træk af de danske børne- og ungdomshjems historie. (Gyl
dendal, 1985). 139 s., 98,50 kr.

Ingen af de to bøger er skrevet specielt
for den historiske fagkreds. Nielsen er
jurist, mens Perch har været placeret
centralt i det sociale omsorgsarbejde.
Trods det er der ingen tvivl om, at bø
gerne hovedsageligt vil have bud til de
socialhistorisk interesserede og til de
mange socialarbejdere og socialpæda
goger, som stadig står midt i arbejdet
med de unge. Hvor Nielsen trækker de
lange historiske udviklingslinier fra o.
1600 og frem, focuserer Perch på perio
den 1950-76, hvorfor de to bøger ud
mærket supplerer hinanden. Begge har
de også det tilfælles, at de hovedsage
ligt beskæftiger sig med rammerne for
børns og unges anstalts- og institutions
liv. Med rammerne forstås den offi
cielle målsætning for anstaltsanbringel
sen, love og reglementer for livet på
institutionen, disciplinære foranstalt
ninger, ledende pædagogiske princip
per. Kun i glimt får vi viden om forhol
dene på institutionerne og mest derved,
at rammerne ændres som en konse
kvens af kritik af forholdene. Begge
forfattere er sig denne begrænsning be
vidst: Perch søger at råde bod herpå
ved at give korte situationsbeskrivelser
af karakteristiske institutioner og også
Nielsen kommer her og der ind på de
faktiske forhold på institutionerne, selv
om hun i sit forord udtrykkeligt gør op
mærksom på, at hun vil holde sig til
rammerne. Det skal ikke lægges hende
til last, tværtimod. For historikeren er
der ikke meget nyt at hente i hendes
noget ujævnt disponerede fremstilling
af tiden før 1950. Christian IVs bøme-
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hus præsenteres meget fyldigt, hvilket
unægteligt giver fornemmelsen af, at
det skyldes, at Olaf Olsens afhandling
om anstalten har været lige for hånden.
For de følgende perioder op til omkring
1900 trækkes der kraftigt på Axel Pe
tersens to bøger om børnesagen fra lige
efter århundredeskiftet. Tiden 19001950 behandles uforholdsmæssigt kort,
inden der kommer en ny tyngde i frem
stillingen på grundlag af strømmen af
betænkninger og love. Det er især i
denne sidste halvdel af bogen og Benny
Lihmes store efterskrift, vi får både en
vejviser til betænkningerne og lovgiv
ningens hastige udvikling og strømnin
ger i det pædagogiske arbejde. I disse
afsnit er vi også behageligt fri for de
irrelevante oplysninger, som man her
og der studser over i tidligere afsnit.
Hvorfor skal det f.eks. med, at kongen
i 1830erne - »vistnok personligt« - bi
drog med et beløb til en opdragelsesan
stalt (s. 41)? Disse kritiske bemærknin
ger til trods har Beth Grothe Nielsen
leveret en nyttig oversigt over børneanstaltemes udvikling med understreg
ning af det karakteristiske for de enkel
te faser. Her er ikke tale om nogen ide
alisering af motiverne til anstalternes
oprettelse, børnenes anbringelse der el
ler af de praktiske resultater. Forfatte
ren er institutionskritisk og forfalder
derfor ikke - som i så mange institu
tionsfestskrifter - til begejstring over
de stadige »humane« fremskridt på
dette område i borgerskabets epoke.
Grundlæggende fastholdes det, at et er
den udtrykte eller officielle begrundel
se for institutionsanbringelsen, og det
kan være nok så meget angivet som
hensynet til barnets tarv, men i realite
ten tæller hensynet til den bestående
samfundsorden, til »systemet«, mere
end noget andet.
Perch er en »systemets mand« i kraft
af, at han har været bl.a. socialministe
riets konsulent vedrørende opdragel
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seshjemmene og pædagogisk-psykologisk konsulent for direktoratet for børne- og ungdomsforsorgen. Han har
gjort den udvikling, han skriver om,
med indefra og kan derfor trække på
også sine egne erfaringer. Det medfø
rer hverken, at han forholder sig glat
eller ukritisk til udviklingen eller at
oversigten bliver for omstændelig. Der
sker så store og afgørende ændringer i
tiden efter 1950, at oversigten nærmest
er knap. Kort ridses udviklingen til
1950 op, hvorefter den hastige udvik
ling i faserne 1950-57, 58-64, 65-76 og
tiden derefter præsenteres. Fra opdra
gelseshjem med et stort set uuddannet
personale til de professionaliserede in
stitutioner i 60erne og frem til det sidste
årtis nye anbringelsesformer og institu
tionsafvikling. Man mærker på den ene
side forfatterens kritik af den ældre tids
pædagogiske praksis op til o. 1957 og
på den anden hans stedvise skepsis
overfor den nyeste udvikling. Han har
selv været med til i en bestemt fase at
arbejde for en professionalisering og
specialisering af børne- og ungdomsar
bejdet og er præget heraf. Ikke mindst
synes de årlige såkaldte Krogerupmøder, som direktoratet fra 1958 gjorde til
en fast institution, hvor der diskutere
des både administrative og pædagogi
ske principper, at have sat sig varige
positive spor hos forfatteren. I dag må
han konstatere, at der rettes stigende
kritik mod selve det, han har arbejdet
for og har været med til at gennemføre,
mod professionaliseringen, mod eks
perterne, mod behandlingsideologien,
mod »formynderiet«. Loyalt refereres
såvel intentionerne med som kritikken
af børne- og ungdomsforsorgen helt
frem til i dag. Det gør sammen med den
fyldige bibliografi og registrene bogen
til et oplagt første udgangspunkt for
den, der vil tage denne side af samtids
historien, af »institutionsvældet« op el
ler blot vil orienteres om udviklingen
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på et område i vækst. For trods alle for
håbninger og forudsigelser har den sid
ste snes år ført til et stigende antal an
bringelser af børn og unge udenfor
hjemmet. Det er en helt anden historie.
John T Lauridsen

PaulG. Ørberg: Når nøden er størst.
Viborg Gråbrødre Klosters historie
fra reformationen til nutiden. (Udgi

vet af Viborg Gråbrødre Kloster i
samarbejde med Udgiverselskabet
ved Landsarkivet for Nørrejylland,
1986). 286 s., ill., 274,50 kr.

Efterhånden har mange af de stiftelser
og hospitaler, der efter reformationen
dannedes på grundlag af de nedlagte
klostre, fået deres historie skrevet. Of
test har anledningen været institutio
nens runde fødselsdag; dog ikke i dette
tilfælde, hvor 450-års reformationsjubi
læet er valgt. Godt det samme, for el
lers havde vi måske måttet vente til
1991 på dette vægtige og smukke bidrag
til den sociale forsorgs historie. Viborg
almindelige hospital oprettedes nemlig
først i 1541. Det er arkivar PaulG. Ør
berg, der har påtaget sig opgaven at
skrive fremstillingen, og han er gået
grundigt til værks, har dykket ned i ar
kivmaterialet og har ikke spist læseren
af med almindeligheder på grundlag af
den foreliggende oversigtslitteratur.
Dette som et suk over de jubilæumsbø
ger, der kun skal markere en institu
tion, forening eller virksomhed og ik
ke, når trykpressen skal igang, også
tænker på, om indholdet har mere bli
vende værdi og er værd at læse i, når
jubilæumsrusen er ovre. Det har ikke
været nogen helt ligetil opgave for Ør
berg at gå igang med, og det af flere
grunde. For det første er kildemateria
let sparsomt, især for tiden før 1700.
Bl.a. ildebrande, især den store brand i
1726, har tyndet stærkt ud i det skriftli
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ge kildemateriale. For det andet har
det været forfatterens hensigt at kom
me tæt på hospitalslemmerne eller, som
der står i den ledsagende bestillingsfol
der: »Ledetråden i hele bogen har væ
ret at forsøge på at trænge ind til hospi
talslemmernes egen opfattelse af deres
tilværelse«. Det er unægteligt et ambi
tiøst forsøg, for her stiller ikke kun det i
perioder sparsomme kildemateriale sig
i vejen, men også kildematerialets hele
karakter: Det er næsten altsammen fra
administrationen, fra dem der herskede
over og overvågede lemmerne. Oplys
ningerne om lemmernes tilværelsesop
fattelse skal altså »filtreres« ud af et
materiale, der bestemt ikke byder sig til
med henblik på det stillede spørgsmål.
Resultatet af forsøget er derfor blevet
ret så magert, også for dette århundre
des vedkommende, hvor det ellers nok
skulle have været muligt at skaffe mate
riale fra institutionens beboere. Det
sidste har forfatteren afstået fra. Alli
gevel vil jeg ikke betegne forsøget på at
skaffe oplysninger om lemmernes ople
velse af deres tilværelse som helt mis
lykket, for Ørbergs »ledetråd« gennem
bogen giver os et stort og spændende
materiale om dagliglivet i institutioner
ne, vi kommer tæt på typer og episoder
og får informationer om de reglemen
ter, der til skiftende tider skulle følges.
Tilmed får vi det sat ind i både et lokalog et rigshistorisk perspektiv. Det er
flot. De 274,50 kr. er derfor givet godt
ud, hvis man vil sikre sig et af de sene
ste års bedste og solideste bidrag til
dansk forsorgs historie.
John T. Lauridsen

Felix Nørgaard, Else Roesdahl, Roar
Skovmand (red.): Aggersborg gen
nem 1000 år fra vikingeborg til
slægtsgaard. (Poul Kristensens For

lag, Herning 1986). 233 s., 260 kr.
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Den største og vel mest fascinerende af
de fire »Trelleborge« får hermed en
længe savnet monografi, skrevet af et
yderst sagkyndigt og med stedet meget
fortroligt forfatterteam. Initiativtager
til det pragtfulde, rigt illustrerede værk
er cand.mag. Felix Nørgaard, fhv. pro
gramchef ved Danmarks Radio. Den
store sensation, at rundkredsvolden
nord for Limfjorden mellem Aggers
borggård og den nord for bebyggelsen
lidt ensomt liggende kirke, var i familie
med Trelleborg, blev afsløret ved en
stor pressekonference den 21. maj
1946: Jyderne havde også deres geome
trisk anlagte vikingeborg, men den var
langt større end de øvrige i familien:
240 m i diameter med 48 ens huse, 3,5
m længere end fyrkathusene, med en 11
m bred og ca. 750 m lang vold - forbru
get af træ og arbejdskraft må have væ
ret helt enormt. På sin vis har man væ
ret heldig: tre af borgene ligger på
mark, som senere ikke er bebygget, og
derfor er de lette at udgrave, men på
den anden side findes der ikke en linie
om dem i de skriftlige kilder fra deres
funktionstid. Aggersborg nævnes af Ælnoth i forbindelse med oprøret mod
Knud den Hellige i 1086, men her er
der i hvert tilfælde ikke tale om vikin
geborgen. Det var for at markere 900året for denne omtale, at Felix Nør
gaard fik samlet en række specialister
til en analyse af samtlige kilder vedrø
rende stedet og egnen.
At det er kongemagten, som står bag
det vældige anlæg synes nu at være hæ
vet over enhver tvivl. De nye daterin
ger af de andre borge ved hjælp af dendrokronologi til ca. 980 gør, at man må
pege på Harald Blåtand som planlæg
ger og bygherre. Aggersborg forblev
under kronen indtil 1579, da gården
kom på adelige hænder. 11852 blev den
erhvervet af købmanden Jacob Nør
gaard og er stadigvæk i familiens eje.
Geologen, professor Jens Tyge Møl
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ler, Aarhus Universitet, beskriver først
egnen: det gamle ørige på en kalkover
flade, rejser sig op af havet. Mæget ty
der på, at en vandvej har gået fra Lim
fjorden ud til Skagerak vest for Vust og
Torup Plantage, hvor man også har
fundet en kogge fra middelalderen
langt inde i land: i vikingetid har det
formentlig været muligt at sejle fra Ag
gersborg til Norge. Møller konstaterer,
at borgen ligger meget fordelagtigt:
lavt nok til at sikre grundvandsforsy
ningen og højt nok til at undgå over
svømmelser. Arkæologerne har også
konstateret, at man har ryddet en
landsby for at kunne placere borgen
netop her. Ligesom de fleste byer ligger
den trukket tilbage fra kysten mod
havet.
Arkæologen
Søren H. Andersen,
Moesgaard, beskriver de forhistoriske
tider. I stenalderen kan man iagttage et
markant brud i fundmaterialet omkring
2.800 f.Kr. Enkeltgrave, fund af vogn
hjul og tegn på kreaturhold præger bil
ledet: fra nu af må landeveje have haft
betydning. Tidligere ansås dette for at
være et tegn på indvandring, men det
kan lige så godt afspejle en omlægning
af erhvervsstrukturen. Rige fund præ
ger såvel bronzealder til ca. 500 f.Kr.
som den derefter følgende jernalder,
hvor man havde adgang til lokal myre
malm. Lektor Else Roedahl analyserer
derefter grundigt de arkæologiske ud
gravninger af borgen og fundmateria
let. Stedet er langt fra undersøgt i sin
helhed. Oldsagsmaterialet er dog det
mest righoldige og varierede fra nogen
dansk vikingetidsbebyggelse, langt den
største fundgruppe er husgeråd, men
der er også nøgler, låse, spænder, spil
lebrikker, kamme og værktøj m.v.
Landbrug og fiskeri har spillet en afgø
rende rolle. Men dette tilsyneladende
uhyre velorganiserede samfund har
fungeret i en yderst kort tid. Anlægget
må have været bygget i en helt speciel
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politisk situation som et regionalt kon
geligt magtcentrum, måske også med
henblik på kontrol af det sydlige Norge
- sml. Jellingestenen.
Måske har vi et lille, men meget in
teressant, vidnesbyrd om den omfat
tende trafik på Norge, som har spillet
en vigtig rolle fra vikingetid til moderne
tid, i en runeindskrift i kirken, som Erik Moltke har dateret så sent som til
slutningen af 1200-tallet: en bøn om
Guds hjælp til Torlich fra Hære i Nor
ge. Naturligvis har man minutiøst ud
gravet kirken, bygget ovenpå en ældre
kirke, hvis grund har en lidt anden ret
ning og som af en eller anden mærkelig
grund ikke er benyttet. Kirkegården
skal dateres til 1000-årenes sidste halv
del, hverken den eller kirken har noget
som helst at gøre med vikingeborgen,
hvis gravplads endnu ikke er fundet.
Kirken hører heller ikke sammen med
den senere kongsgård og først ind i
1200-årene var hele kirken i funktion,
konstaterer mag.art. Henrik Græbe.
Museumsinspektør Anna Kathrine
Nielsen beskriver omhyggeligt herre
gården i den lidt mere end 100 år lange
periode under forskellige adelsfamilier.
Først kom fru Vibeke Podebusk fra
Fyn i 1579, hun tilhørte den mægtige
indvandrede familie Puthus fra Rügen,
hvorefter vi finder slægterne Bild,
Kaas, Høg, Arenfeldt og Benzon til
1718, da gården overgik til borgerlige

ejere og fik en opgangstid - et prægtigt
vidnesbyrd om inventar og ejendele fo
religger i et skifte fra 1780, et virkeligt
godt billede af et velhavende og elegant
godsejerhjem, som senere blev hjem
for bondeplageren Mads Speitzer, som
spredte skræk på egnen, noget som han
fortsatte med efter sin død: utallige
spøgelseshistorier findes om ham. Der
efter blev der bedre husbonder med
skiftende tider i med- og modgang på
grund af konjunkturer og individuel
dygtighed. Gården har altid været et
vigtigt socialt og økonomisk centrum i
Øster Han Herred og forfatteren be
skriver indgående gårdfæstere, dyrk
ningsfælledskab, stavnsbånd, ydelser,
afgifter, landgilde, hoveri, formuefor
hold, overgang til selveje samt handel
og færgetrafik ved hjælp af et desværre
sparsomt kildlemateriale. Felix Nør
gaard selv runder af med en charme
rende skildring af stedet og egnen,
hvori han også citerer og kommenterer
de moderne forfattere, som skildrer
gården i fest og hverdag, ikke mindst
Hans Kirks Skyggespil.
Alt i alt et pragtfuldt værk, hvori for
fatterne hele tiden har bestræbt sig på
at analysere alt så tæt ind på de histori
ske kilder som muligt, rigt illustreret af
fine fotografier, tegninger og kort med
gode tekster.
Michael Linton

OLDTID OG MIDDELALDER
Axel Steensberg: Borup A.D. 7001400. A Deserted Settlement and its
Fields in South Zealand, Denmark.

(Nationalmuseet, 1983). Tekstbind
240 s. + særskilt kartonnage med 22
kort og planer.
Axel Steensberg: Borups bønder.

(Wormianum, 1983). 128 s., 112
kr., for Skalk-abonnenter 97 kr.

Axel Steensberg ledede fra 1953 den
storstilede undersøgelse at de fortidige
marksystemer i den lille skov Borupris
ved Tystrup sø. Sammen med andre
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udgav han i 1968 Atlas over Borups ag
re. Atlasset viste marker fra tre forskel
lige tider: digevoldingsagre fra ældre
jernalder, højryggede middelalderagre
samt - mest spændende - agre af sam
me lange, smalle art som de højrygge
de, men med flad profil. Når sidstnævn
te agre overhovedet lod sig erkende,
skyldtes det terrænnets usædvanligt
mange sten, smidt til side i agerskelle
ne. Jernalderagrene bestemtes på sam
me vis, men deres skel var naturligvis
stærkt forstyrret af de senere stenryd
ninger. De flade, lange agre daterede
Steensberg i 1968 til 11.-12. århundre
de, forsåvidt som han anså dem for
samtidige med fund i den nedlagte
landsby Borup, dateret ved kulstof-14
analyse.
Den nye store publikation behand
ler, naturligt nok, ikke agersystemerne
nærmere, men selve landsbyen, bygnin
ger, brønde, ildsteder, kogegruber,
potteskår m.v. Udgravningen af husene
har været meget vanskelig, ingen stol
pehuller gav vejledning om deres ud
strækning, kun ildsteder og syldsten.
Da området senere havde været grun
digt pløjet, var de fleste sten fjernet,
hvorfor hustomternes præcise afgræns
ning er usikker. Steensberg giver en
spændende redegørelse for, hvordan
husene har været konstrueret. De æld
ste gårde var stavbygget med fodrem,
de yngre var bulhuse. I to af husene
kunne det konstateres, at ildstederne
var bygget op på hidtil ukendt vis, på
tre sider afgrænset af stave klinet med
ler, så der var tale om en slags ovne.
Det er et imponerende detektivarbej
de, som her er foretaget.
Axel Steensberg opfatter nu Borups
historie som følger: I begyndelsen af
det 8. årh. ryddedes Borup Ris, således
at der skabtes et dyrket område - de
smalle agre med flad profil - på ca. 40
ha. Gårdene lå på en række langs bæk
ken vest for marken på tre indhegnede
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områder, dobbelt-tofter, dog således at
der kun på den midterste toft synes at
have været to gårde; i alt altså fire går
de. Markjorden skønnes fordelt på 7
agerskifter. Som overdrev anvendtes
formentlig området vest for bækken,
hvor der iøvrigt ikke er foretaget un
dersøgelser. Kort efter år 1000 nedlagdes denne bebyggelse og blev overplø
jet, man ganske nærved etableredes en
storgård, omkring hvilken et ottende
skifte opdyrkedes. En mindre ligeledes
ny gård var formentlig blot et tilliggen
de til storgården, for ingen af dem var
omgivet af hegn. Steensberg forestiller
sig storgården beboet af en squire, en
jorddrot. Efter et par hundrede år røm
medes også disse gårde, idet dog stor
gården brugtes som lade for de bønder i
nabobyen Rejnstrup, der overtog jor
den. Det 13. årh.s klimaforværring be
tød imidlertid, at hele selve landsbyom
rådet blev fugtigt og ubrugeligt. Kun
nogle af de mere fjerntliggende jorder
dyrkedes nu regelmæssigt, karakteri
stisk nok som højryggede agre. O. 1400
opgaves også dyrkningen af disse.
Det interessanteste, og samtidig vel
det mest sikre, i skildringen er de man
ge nye dateringer, foretaget så sent som
o. 1980 og hidtil kun publiceret i det i
en bredere offentlighed næppe særligt
udbredt skrift, Nytårsgave til Borupris’
Venner.
Der er først og fremmest tale om fem
kulstof-14 dateringer fra landsbyens
ildsteder strækkende sig fra 700 til 975.
Hermed føres byen og - og dette er
epokegørende - de tilhørende marksy
stemer med de lange smalle agre med
flad profil tilbage til det 8. århundrede.
Den fortsatte skildring hviler på to
kulstof-14 prøver fra »storgården« og
en fra dens nabogård dateret til 10551110. Fra sidstnævnte haves endvidere
tre termoluminiscens dateringer 9701110. Kombineret med det forhold, at
den nordligste dobbelttoft i byen blev
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lavet om til agre med kraftige stenræk
ker imellem, og at »storgården« og
dens nabo mangler toftegærder - med
andre ord ikke lå i en landsby, har
Steensberg hermed materialet til sin te
se om, at landsbyen o. 1000 blev afløst
af en storgård.
Den store fremlægning af materialet
viser imidlertid, at denne fortolkning er
temmelig vilkårlig. Der mangler sikker
hed for storgårdens postulerede for
mat. For det første er stuehuset blot på
80 m2 og hermed på størrelse med flere
af landsbygårdene, Steensberg mener
endda, at den ene af disse var på 152 m2
(var der tale om to bygninger?). For
det andet er det højst usikkert, om alle
landsbyens gårde blev nedlagt o. 1000,
hvorefter storgården skulle have dyrket
50 ha. jord. Ganske vist kan Steensberg
forklare vidnesbyrdene om, at de to af
landsbyens tofter et stykke op i 1000tallet stadig brugtes til beboelse med, at
storgårdens arbejdskraft boede her,
indtil man fik bygget den eller de små
beboelser som han opfatter som gård
sæder til storgården (s. 203). Men over
for tre termoluminiscensdateringer fra
ovnen i gård 3.1 til 1030-1140 må han
nøjes med at konstatere, at dette ikke
stemmer med den opstillede forklaring
(s. 60)! Forholdet er da det, at storgår
dens eksistens, dens overtagelse af al
jord i Borup, hviler på, at der ikke er
konstateret noget toftehegn omkring
den. Steensberg fremhæver dertil en lil
le tom høj, en kenotaf, som må være
bygget til minde om en mand død i det
fremmede. Det er naturligvis rigtigt, at
ikke en hvilken som helst bonde fik en
sådan høj, men der er intet i vejen for,
at højen kan være rejst for en mand fra
en af de andre gårde. De var ikke hele
tiden lige store. Steensberg opererer
selv med tanken, at en af dem kan have
overtaget jorden til den nordligste toft,
som jo blev nedlagt som selvstændigt
brug.
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Det epokegørende ved bogen er som
sagt, at de lange smalle agre på 10 me
ters bredde (nogle steder dog snarest
det dobbelte) må føres tilbage til det 8.
århundrede. Fra starten må renerne,
der snart fyldtes med sten, være pløjet
op med en hjulplov, hvorimod dyrknin
gen sidenhen netop pga. de mange sten
nok er foregået med en hjulard. Forfat
teren fremhæver, at vi skal regne med
flere overgangsformer mellem ard og
plov, og langer, forståeligt nok, ud
imod de historikere, som har konstrue
ret store teorier omkring plovens revo
lutionerende betydning. Til gengæld er
han ikke bleg for at stable en konstruk
tion på benene om det 8. århundredes
landsbyfælleskab, som bygger på en ha
sarderet bevisførelse. Hans ræsonne
ment er følgende: byen havde tre tof
ter, facadebredden (dvs. imod bækken
og græslandet) var henholdsvis 73, 73
og 94 m. Dette måleforhold går igen i
et af agerskifterne, således at de fire
første agre i snit var 8,6 m brede, de
næste fire ligeså, mens ager 9-12 nåede
op på 13 m. Og så fremdeles. Følgelig
var byen bol- og solskiftet. At agrene
25-32, som skulle høre til toft I og II, i
snit var på 9% m, mens ager 33-36 som
placeres under toft III var på 83/4 m,
generer ikke forfatteren, men får ham
blot til at lægge alle 48 agre sammen og
dividere, hvorved han opnår det tilsig
tede resultat. Jeg skal tilføje, at der
uanset Steensbergs og andres henvis
ning til landskabslovene ikke står noget
i disse om, at agerbredder skal svare til
toftebredder.
I sin store videnskabelige publikation
har Steensberg samlet resultaterne af
hans og hans medarbejderes arkæologi
ske undersøgelse gennem 30 år af en
landsby og dens marker. Hans indsats
har været banebrydende og er blevet
efterfulgt i England. Det var med god
grund, at en engelsk forsker i 1978 ved
et besøg i Store Valby - dér, hvor
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Steensberg o. 1950 gennemførte sin
første store landsbyundersøgelse - for
et internationalt selskab af forskere
payed homage til Steensberg. Det er
prisværdigt, at han nu har taget sig tid
til at publicere sine resultater og ideer
for et internationalt publikum.
Med Borups Bønder har han samti
dig søgt at delagtiggøre en bredere
dansk læserkreds i emnet. Han betoner
selv, at bogen ikke blot skal betragtes
som en forkortet udgave af hans store
bog. Det er den naturligvis også. Vi får
alle de væsentlige oplysninger, også re
konstruktionen af ovnene og en liste
over alle dateringer. Men samtidig bli
ver den til en skildring af Borups histo
rie på en måde, som ikke har været mu
ligt i den videnskabelige publikation.

Og dertil lidt af en dansk agrarhistorie.
Vi får besked om plove og pløjning, om
at svin og får gik ude året rundt, om
klimaskiftet o. 1250, om stormandens
bagerovn og husmændenes usyrede
fladbrød af byg. Steensberg øser af sin
enorme viden om materiel folkekultur
og citerer materiale fra Peder Laales
ordsprog til egne iagttagelser på Ny
Guinea. Jeg skal dog gøre opmærksom
på en ikke helt fyldestgørende benyttel
se af det skriftlige kildemateriale. Såle
des kendes Stridsmølle (s. 108) ikke
først i 1628, men allerede i brev af 25/1
1383. At Steensberg forudsætter en del
arkæologisk viden hos læseren kan ikke
være nogen hindring for de mange læse
re af Skalk.
Erik Ulsig

NYERE TID
Jørgen Nybo Rasmussen: Broder Ja
kob den Danske, kong Christian Il’s
yngre broder. (Odense Universitets

forlag, 1986). 143 s., 134,20 kr.
Havde kong Hans og dronning Christi
ne en hidtil ukendt søn, der endte sine
dage som fremtrædende missionær i
Mexico og af indianerne dér æredes
som en helgen? Det lyder utroligt, men
er ikke desto mindre, hvad J.Nybo
Rasmussen på grundlag af dansk, sach
sisk, oldenborgsk, mexicansk og mecklenburgsk tradition mener at kunne på
vise.
Foruden sønnen, den senere Christi
an II (1481-1559), datteren Elisabeth
(1485-1555) og sønnen Frans (14971511) vides det, blandt andet fra Petri
Olai, at to øvrige sønner døde som spæ
de. En tradition i Oldenburg fra 1599
hidrørende fra historikeren Herman
Hamelmann (1526-1595) oplyser, at
kong Hans og dronning Christine foru

den Christian II havde sønnerne Johan
og Jakob. Oplysningen går tilbage til
Chronicon Saxonium, som Hamelmann
ca. 1584 har gengivet med stor omhu og
interesse. Den sachsiske tradition re
præsenteret ved Frederik den Vise’s se
kretær Georg Spalatin (1482-1545) an
giver på sin side de to tidligt døde søn
ners navne som Ernst og Johan med
henvisning til et brev fra hertug Frans
af Braunschweig-Lüneburg. Nybo Ras
mussen konkluderer om den olden
borgske notits ikke desto mindre, at
»både indhold og kontekst taler for
dens fulde pålidelighed som historisk
kilde« (side 34). Traditionen i Mexico
repræsenteret i første række af francis
kaneren Diego Munoz angiver vedrø
rende oprettelsen af ordensprovinsen i
Mexico i 1536, at den lærde og fremtræ
dende broder Jakob Dacianus (t 1566
eller 1567) var født i kongeriget Dan
mark og af dets kongelige blod. Or
densgeneralen Francisco Gonzaga, som
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i sine oplysninger fulgte Munoz og den
nes medbroder Geromino de Men
dieta, benyttede i 1587 den vending, at
broder Jakob stammede fra det danske
kongehus. Det godtgøres i bogen, at
broder Jakob også havde været provin
cialminister for ordensprovinsen Dacia,
således som allerede Diego Munoz op
lyste.
Iagttagelsen af, at Jakob den Danske
ifølge den mexicanske tradition var af
dansk kongeslægt, udgør ifølge Nybo
Rasmussen den søgte bekræftelse af
Herman Hamelmanns notits om kong
Hans’ og dronning Christines søn Ja
kob. Kombinationen af de to ulige tra
ditioner er dristig og må mildt sagt be
tegnes som metodisk problematisk.
Trods godtgørelsen af, at broder Jakob
1539 i Mecklenburg førend afrejsen til
den nye verden benævnte sig »Jacobus
Gottorpius«, og en gennemgang af mu
lige politiske, religiøse og arveretslige
hensyn, som kan have forledt en broder
af Christian II til at kalde sig »den got
torpske«, er det ikke overbevisende
godtgjort, at provincialministeren Ja
kob, som blev en berømt pioner i Mexi
co, virkelig har været en søn af kong
Hans.
Bogens konstatering af, at Jakob den
Gottorpske og broder Jakob den Dan
ske i Mexico er identiske er derimod
vigtig og hører blandt de blivende og
sikrest dokumenterede nyvindinger.
Indicier synes tillige at pege i retning
af, at Uddrivelseskrønikens Jacobus
Johannis kan være den samme person.
At der er tale om en søn af kong Hans,
hvis eksistens alle i datiden fortav, kan
anmelderen derimod ikke tiltræde. Kil
der som for eksempel Dronning Chri
stines Hofholdningsregnskaber omtaler
ikke en sådan søn, og at alle øvrige be
varede kilder er tavse, taler snarere
imod bogens konklusion, at Jakob den
Danske »blev født som den tredie søn
i ægteskabet mellem kong Hans og
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dronning Christine efter Christian II’s,
men før Elisabeths fødsel, dvs. 148284.« Bogen rejser en række interessante
spørgsmål, også i relation til Christian
II’s bestræbelser på at sikre sig Sverige,
men hypotesen om en ukendt legitim
kongesøn af kong Hans må unægtelig
betegnes som problematisk.
Jens E. Olesen

Charlotta Dorothea Biehl: Mit ubety
delige levnets løb. Udgivet efter ori
ginalmanuskript med indledning,
kommentar m.m. af Marianne Alenius. (Museum Tusculanums forlag,
1986). 219 s., 170,80 kr.

I det jyske dukkede der for et par år
siden op en vis interesse for Charlotta
Dorothea Biehl. Årsagen var, at »By
ens teater«, »Svalegangen« i Århus,
med succes spillede hendes komedie
»Den listige optrækkerske« fra 1765 i
gendigtning ved Leif Petersen. Det var
næppe mange almindelige teatergænge
re, der var klar over, at der i 1700-tallets Danmark 1731-88, næsten samtidig
med Holberg, havde levet en digter/k,
der oven i købet skrev komedier hvoraf i al fald én (og nok også den
eneste) kunne spilles den dag i dag.
Men det blev der givet god besked om i
teaterprogrammet, i øvrigt af nærvæ
rende bogs udgiver. »Lavene«, dvs. hi
storikere og litteraturforskere, har dog
kendt frøken Biehl ganske godt, som
det fremgår af de ca. 40 titler i den bib
liografi, hvormed Marianne Alenius
slutter sin bog.
Og hun har absolut været interessen
værd - komedieforfatter, som nævnt,
brevskriver, skandalekronikør, histori
ker og oversætter, hvoraf den af »Don
Quijote« blev stående i mange år. Hun
var selvlært og havde skaffet sig kund
skaber, heriblandt flere fremmede og
fjerne sprog som fransk, italiensk og
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spansk, under de vanskeligste forhold.
Kendt er hendes kamp med faren for
som barn og ung overhovedet at få lov
til at læse - ja, egentlig fik hun ikke lov,
men snød sig til det, og først sent aner
kendte faren så nogenlunde, men også
kun det, hendes evner og særprægede
begavelse.
Selvbiografien, der i den foreliggen
de form - som et brev til hendes nære
ven hofmarskal Johan Bülow - synes
skrevet 1786-87, blev udgivet første
gang af Louis Bobé i 1909. Meget andet
fra hendes forfatterskab er udgivet i
1800-tallet og i dette århundrede; men
noget ligger endnu i håndskrift. Ma
rianne Alenius placerer i sin lange ind
ledning velskrevet og medlevet Char
lotta Dorothea Biehl i sin tid som for
fatter, oversætter, debattør - og som
kvinde, og hendes behandling af erin
dringerne er forbilledlig - måske i vir
keligheden for forbilledlig, hvis noget
kan være det: Manuskriptet præsente
res i udseende og udstyr, papiret be
stemmes (det er hollandsk, fra Jan Hovig og Zoon i Zaandijk!), skriften di
skuteres og ortografien, og i selve tek
sten anføres de originale sidetal med li
nieangivelser. Efter teksten følger
tekstkritiske noter med bl.a. læseovervejelser og rettelser til Bobé og endelig
en kommentar, der siger sparto til,
hvad man ellers plejer at se. Gamle ord
oversættes: Bekom = fik, vist = sik
kert, tiilig = tidligt, Perryk = paryk,
karrig = nærig osv. - der er mange. S.
15/lin. 45 står der »Daare Kiste Stræger«, der giver anledning til en lille då
rekistens historie; men værre er s. 16/
lin. 46 »gjorde Convoluten« - her har
noten på nær få linier hele to sider om
tidens konvolutfolderier, der føres helt
op til H. C. Andersen og Robert Schu
mann. Eksemplerne er ikke de eneste,
men nok de mest afsindige - eller pæ
nere: specielle, og så må det da retfær
digvis indrømmes, at noterne oplyser
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mangt og meget, der er nødvendigt. Ef
ter noterne følger en ikonografi, der
både er skarpsindig og spændende - og
et navneregister.
Kan Marianne Alenius’ Biehls be
handling ved en overfladisk gennem
læsning virke irriterende i al sin fuld
kommenhed, vinder den til gengæld
ved nærmere bekendtskab. Det er en
morsom bog.
Finn H. Lauridsen

Rødovre Kirkebog 1682-1814. Ved Ber

na og Jørgen Møller-Holst. (Sam
fundet for dansk genealogi og Per
sonalhistorie, 1986). 304 s., 95,00
kr. (medlemmer 80,00 kr.).

Under arbejdet med at udrede kompli
cerede familie- og slægthistoriske for
hold i Rødovre opstod den tanke at gø
re indsatsen nyttig også for andre end
de umiddelbart interesserede. Resulta
tet af denne indsats foreligger nu i form
af denne afskrift af Rødovres kirkebog
i perioden fra dens oprettelse i 1682 til
1814. Kirkebogen for Rødovre Sogn som siden 1671 var anneks til Brønshøj
- ligner vel hovedparten af landets kir
kebøger, både med hensyn til stedvis
ulæselighed og derved, at der ikke fin
des egentlige levnedskildringer som i et
par af de øvrige udgivne kirkebøger.
Der er tale om et stort og nyttigt ar
bejde, som utvivlsomt vil kunne bruges
af såvel slægtsforskere med interesse i
de gamle rødovreslægter som andre,
der mere generelt er interesseret i fami
lie- og socialhistoriske forhold og ud
viklinger i et landsbysamfund af Rød
ovres type.
Udgiverne har forsynet bogen med et
personregister, ordnet efter fornavn,
således at det er nemt og sikkert at fin
de tilbage til de indførsler, der er om
de(n) pågældende.
Imidlertid nævnes det i indledningen,
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at der under arbejdet med rødovrefamilieme også er blevet oprettet såvel et
gårdregister som et egentligt familiere
gister. Det havde i mange henseender
været meget spændende tilføjelser til
den nu foreliggende udgivelse, dersom
disse to registre også havde kunnet ud
gives - og i hvert fald gårdregisteret,
dersom det havde været for omfattende
og kostbart med en publicering af fami
lieregisteret.
Det kan måske virke urimeligt såle
des at pege på andre ting, der også kun
ne have været medtaget i en i øvrigt god
og rimelig udgivelse; tanken er imidler
tid yderst nærliggende, når man ikke
slægtshistorisk er knyttet til netop dette

sogn, men først og fremmest må vurde
re bogen med henblik på dens mere ge
nerelle anvendelighed.
Det må også nævnes - som det så
ofte er tilfældet - at et par kort ville
have været en god hjælp til at skabe
overblik over lokale stednavne, sogne
grænsers placering, udskiftningen og
brugsudviklingen i årene derefter.
Konklusionen er altså, at der er tale
om en god og nyttig udgivelse, som må
have kostet et betydeligt arbejde. Og
det er netop på grund af perspektiverne
i denne udgivelse, at man kunne have
ønsket sig lidt mere - for eksempel i de
anførte retninger.
Jørgen Elklit

DET 19. ÅRHUNDREDE
Niels Clemmensen: Sparekassebevæ
gelsen i Danmark 1810-1914. (Ju
rist- og Økonomforbundets Forlag,
1985). 187 s., 170 kr.
Med støtte fra Danmarks Sparekasse
forening har forskningsrådsstipendiat
Niels Clemmensen udsendt denne bog.
Den er skrevet inden for rammerne af
det nordiske projekt, der kaldes »associationsprojektet«, og som omhand
ler foreningsdannelse i Norden i 1800tallet.
Der findes to dybtgående fremstillin
ger inden for området i forvejen, nem
lig Bisgård og Schiødts »Danmarks
sparekasser« fra 1910 samt O. Blinkenberg Nielsens »De danske sognespare
kasser 1865-1914« fra 1950. Det fremgår
således, at denne nye fremstilling be
handler lige præcis den periode, der
tidligere er skrevet om. Det er selvføl
gelig ingen skade til med en ny fremstil
ling, men det kunne have været rart,
hvis den i hvert fald også havde omfat
tet mellemkrigsårene.

Bogen er delt i to dele. Anden del er
således en beskrivelse af to tilfældigt
valgte sparekasser, nemlig Saxild-Nølev og Aversi. Det er jo lidt underligt,
men skal sikkert ses i sammenhæng
med tilknytningen til det nævnte nordi
ske forskningsprojekt.
Bogen er i øvrigt velskrevet og kom
petent i udarbejdelsen, således at en
del fremstillinger, som forgængerne ik
ke havde adgang til, er indarbejdet.
Ib Gejl

Helge Nielsen: Drømme om Friheds
støtten. (Rhodos, 1986). 154 s., ill.,
98,00 kr.

Frihedsstøtten blev rejst på Vesterbro
uden for Københavns Vesterport i åre
ne 1792-97 af borgere for bønder og til
egnet kongen til minde om stavnsbån
dets ophævelse ved forordningen af 20.
juni 1788. Trods megen tale gennem årene om at flytte den til et sted, hvor
den ville genere trafikken mindre, har
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den hidtil holdt stand bortset fra, at den
i 1911 efter et par år i »mølpose« blev
flyttet ca. 5 meter nærmere ind mod
Rådhuspladsen, da Københavns nuvæ
rende hovedbanegård blev opført og
banegraven etableret.
I god tid før stavnsbåndsforordnin
gens 200-års jubilæum, som kan forud
ses at blive fejret med fuld musik, og i
endnu bedre tid før Frihedsstøttens
egen 200-års dag, er allerede i 1986 ud
kommet hele to bøger om dette vort
nok bedst kendte mindesmærke: Karen
Krygers Frihedsstøtten (anmeldt andet
steds) og den her omtalte lille nydelige
bog af den tidligere overbibliotekar ved
Landbohøjskolens bibliotek. Hvad kan
det ikke blive til, inden alle jubilæerne
er passeret?
Helge Nielsens bog redegør for ideen
og initiativet til Frihedsstøttens rejs
ning, baggrunden herfor, udførelsen og
for debatten i samtid og eftertid om
dens rette placering. Det hele viser sig
at være en mere kompliceret sag, end
vist noget nutidsmenneske forestiller
sig.
Bogen er meget veldokumenteret og
røber en alsidig og præcis viden hos for
fatteren, som imidlertid desværre nok
kun kan værdsættes efter fortjeneste af
den på forhånd temmelig velorientere
de. For den alment interesserede, men
forudsætningsløse læser er der næppe
meget at hente, er jeg bange for. Det
hænger sammen med, at forfatteren har
valgt den højst utraditionelle frem
gangsmåde at forme sin fremstilling
som en version af fjernsynsserien Her
er dit liv med Frihedsstøtten som perso
nificeret offer i hænderne på Gregers
Dirckinck Holmfeld, Gorm, Fuzzy og
flere andre medvirkende, bl.a. Steen
Eiler Rasmussen som fortaler for flyt
ning til Frederiksberg Allé.
Selv om jeg gerne indrømmer, at ide
en er ganske elegant og konsekvent ud
ført, og at den i visse henseender åbner
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særlige muligheder for at komme rundt
om problemerne, kan jeg ikke nægte,
at jeg føler den noget søgt. Jeg vil ikke
anbefale den til efterligning. For at
kunne fungere som litterær genre med
den fornødne lethed og elegance kræ
ver udførelsen, at læseren i vid ud
strækning forstår en hentydning. I et
sådant pingpong-spil kan man naturlig
vis ikke forsyne alle emner og antyd
ninger med bastante forklaringer, men
må forudsætte bekendt, hvad snakken
drejer sig om. Og den læser, som ad
åre, når fjemsynsserien forlængst er gå
et i glemmebogen, får Helge Nielsens
bog i hænde, vil jo være ladt helt i stik
ken. At der, som det er nævnt på om
slaget, skulle være tale om standard
værket om Frihedsstøtten, må jeg der
for meget betvivle.
Det fortjener at nævnes, at bogen
har fyldige kildehenvisninger, at den er
forsynet med et godt register, og at den
er velskrevet og typografisk smukt ud
ført.
Jens Holmgaard

A. Kann Rasmussen: Danske i Siam
1858-1942. (Dansk Historisk Hånd
bogsforlag, Kbh. 1986). 342 s. + 39
s., 250,00 kr.
Mens forbindelsen mellem Japan og de
vestlige folk i begyndelsen af 1850erne
nærmest blev tvangsåbnet, kom der i
Thailand, det senere Siam, en hersker
på tronen som selv tog initiativet til at
indlede en forbindelse til de europæi
ske lande, og udnytte de store fordele,
der teknologisk og handelsmæssigt lå i
en sådan. De første, der fik kontakter i
stand med thailænderne, var englæn
derne, men allerede i 1858 blev der
mellem Danmark og Thailand indgået
en handels- og venskabstraktat. Som
følge heraf blev der oprettet et dansk
generalkonsulat i landet, og igennem
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dettes noteringer har vi mulighed for at
følge ankomsten af de danskere, der
søgte til Thailand, hvor de hos de europa-venlige herskere blev efterspurgte
som ledere, rådgivere og officerer. Ialt
virkede ca. 650 danskere i Thailand
over længere perioder i tidsrummet
1858-1942. Gennemsnitlig svarer det
til, at der ankom én dansker for at virke
i Thailand ca. hver anden måned igen
nem 84 år. I begyndelsen var der mest
tale om tilfældige danske sømænd, hvis
vej krydsede Thailand og som beslutte
de at blive lidt længere tid i landet, hvor
der var fart i udviklingen. Fra 1870erne
begyndte der at blive fastere forbindel
ser mellem de to lande, som følge af
driftige danskeres ankomst. Her vil
navne som Plessis de Richelieu, der an
kom 1875, H.N. Andersen, fra 1879,
og Aage Westenholz, fra 1885, være
kendt. Der var store muligheder for
handel og ny teknologi, og bl.a. de
nævnte danskere så disse meget klart
og fik trukket andre danskere til Thai
land. Et højdepunkt nåedes i årene
umiddelbart inden første verdenskrig,
hvor der gennemsnitlig var 12 danske
ankomster om året.
En af disse siam-danskere, direktør
A. Kann Rasmussen, der selv ankom til
Thailand i 1932 og fra 1933-46 var di
rektør for Christiani & Nielsen Bang
kok, har fået den gode idé at udsende
en håndbog over alle siam-danskere.
Resultatet foreligger i en fortrinlig bio
grafisk oversigt, der samtidig er en ind
føring i Siams nyere historie og de
dansk-siamesiske forbindelser. De bio
graferede er opstillet kronologisk efter
deres ankomstår, men gode indeks, og
så over »mødre og hustruer«, gør bo
gen yderligere anvendelig. Dertil kom
mer stamtavler, litteraturliste, kort og
smagsprøver fra memoirer for at give
stemningen, således som den blev op
fattet af danskerne i dette fremmede
land, som nok er det land uden for
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Danmark og dets egentlige koloni-om
råde, hvor danskere har øvet størst ind
flydelse på udviklingen.
Kann Rasmussens håndbog kan an
befales til dem, der allerede kender lidt
til emnet, samt til alle, som til daglig
har brug for brugbart og effektivt op
slagsmateriale.
Hans Chr. Bjerg

Fra det gamle mejeri. Red.: Claus

Bjørn og Jørgen D. Rasmussen.
(AiO Tryk A/S, Odense 1982). 227
s., ill., 148,00 kr.

I 1982 var det 100 år siden, det første
andelsmejeri blev oprettet i Hjedding i
Vestjylland, og den foreliggende bog
skildrer udviklingen fra 1882 og frem til
1970erne i 15 afsnit, hvoraf det første
giver et kortfattet rids af et erhverv i en
hastig og gennemgribende omform
ning. Mejeristrukturens udvikling, fra
de mange små enheders forsvinden og
afløsning af store sammenslutninger, er
beskrevet på en meget overskuelig må
de i dette første afsnit. Bogen kan, som
det skrives, opfattes som et supplelemt
til jubilæumsværket »Dansk mejeri
brug 1882-2000«, men i den foreliggen
de og er vægten lagt på de personlige
oplevelser, indtryk og erfaringer, de
mennesker havde, som havde deres vir
ke på eller i tilknytning til mejeriet. Bo
gen giver således en beretning om op
rettelsen af et af de tidligste andelsme
jerier, Hornelund, efterfulgt af en de
bat fra 1886: for og imod de nye andels
mejerier. I en del af afsnittene beretter
mejeribestyrerne om deres gerning,
som den formede sig; disponeret på en
sådan måde at næsten hele den 100-årige periode er dækket ind. Det dramati
ske er også taget med i beretningen om
et mejeribestyrerskifte i 1915, ligesom
en mejeribestyrers hustru beretter om
hvordan hun oplevede tilværelsen på et
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mejeri. Mejeriet som arbejdsplads fra
1880erne til vore dage, er naturligvis
også beskrevet, og som helhed giver
bogen et spændende og levende indblik
i de begivenheder og forhold, der her
skede i mejeriverdenen, og er dermed
med til at tegne en side af det landbo

samfund, der i dag er ved at forsvinde.
Skulle der til sidst lyde et hjertesuk,
over en ellers fortræffelig bog, er det
over den manglende indholdsforteg
nelse.
Henrik Vedel-Smith

DET 20. ÅRHUNDREDE
Lange: Den hvide elefant.
H. N. Andersens eventyr og ØK
1852-1914.
(Gyldendal,
1986).

Ole

275,00 kr.

Ole Lange har markeret sig som en
dygtig journalist i Information. Han
skriver mundret, så hans budskab træ
der klart frem. Det samme gælder bo
gen om H. N. Andersen, hvor en klar
disposition er med til at understrege
Ole Langes læservenlige formåen. Det
er let at blive fanget af eventyret om
Hans Niels født i Nakskov 1852 som
søn af en værtshusglad daglejer og en
arbejdsom mo{, der også på daglejer
basis måtte tage sig af det grovere ar
bejde, tyendet blev skånet for. »SkidtLise«, som hun blev kaldt, var enke
med flere børn, da hun blev gift med
Hans Niels’ far.
Ole Lange følger Hans Niels’ vej
frem, selv om det kun er lidt, der vides
om de enkelte etaper. Som 19-årig ud
lært skibsbygger kom han ud at sejle
som tømmermand. Efter nogle år som
styrmand på danske skibe og efter som
2. styrmand at have givet en 1. styr
mand, der ville snyde ham, et lag tæsk,
kom han i midten af 1870erne til Østen,
hvor han fra 1879 fik fast bopæl i Bang
kok. Snart sejlede han herfra som kap
tajn, og det var også her han i 1884
etablerede firmaet Andersen & Co.,
som han drev i samarbejde med skif
tende partnere. Udgangspunktet var et

beskedent, men i Andersens tid respek
tabelt sømandshotel, en sodavandsfa
brik, et bageri og nogle få husbåde.
Snart kom der grundspekulation til.
Allerede i 1886 erhvervedes en han
delsvirksomhed, der ikke mindst i kraft
af en kontrakt med den siamesiske re
gering om levering af forsyninger til
dens marine havde en god indtjening.
Andreas du Plessis de Richelieu, der
senere skulle blive bestyrelsesmedlem i
ØK, havde en fremtrædende position i
Siams administration og var ikke uden
betydning for denne indtægtskilde. Go
de forbindelser til den kongelige siame
siske administration var også baggrun
den for, at firmaet opnåede store skov
koncessioner, som samtidig begrunde
de opførelsen af en stor savmølle i
Bangkok. Teak eksporteredes på egne
sejlskibe til Europa.
Firmaet Andersen & Co indgik med
næsten alle dets aktiviteter i det danske
ØK, da det stiftedes som aktieselskab i
1897 med en aktiekapital på 2 millioner
kr. Andersen & Co havde da en
egenkapital på ca. en halv million kro
ner, hvoraf halvdelen var H. N. Ander
sens. Langes formulering om en beske
den egenkapital forekommer ikke vel
valgt, tidens prisniveau taget i betragt
ning. Det var ikke uden grund,
H.N. Andersen som kun 44 årig blev
direktør i ØK med Isack Glückstadt,
direktør for Landmandsbanken, Skan
dinaviens største bank, som bestyrel-
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sesformand. Flere dampere bestiltes på
B & W, og mindre end et år efter star
ten fik kompagniet ret til at føre split
flag. Forbindelsen til det danske konge
hus var synlig.
H. N. Andersens hurtige tur op ad
den sociale rangstige, ikke mindst tak
ket være en utrolig evne til at omgås
mennesker af alle sociale lag, fra kon
gelige til sømænd, er velkendt. Det gæl
der også den videre vækst for ØK, hvor
H. N. Andersen til stadighed forstod at
trække i de rigtige tråde, så ØK bl.a.
hurtigt blev accepteret som partner i
eksisterende konkurrencebegrænsende
aftaler mellem udenlandske rederier.
ØKs virkefelt udstraktes til alle ver
denshavene. I 1914 fremstod ØK som
et velkonsolideret foretagende med
mere end 10.000 ansatte. Det var ifølge
Ole Lange bl.a. takket være en strate
gisk tænkende H. N. Andersen, der
dog, understreges det i bogen, blev til
smilet af tilfældigt opståede muligheder
og internationalt opadgående konjunk
turer. Det var markant fra efteråret
1905. ØK tjente store penge, da russer
ne efter det forsmædelige nederlag til
Japan måtte hyre tonnage til at sejle
soldater hjem til Europa. I 1906 og
1909 gik kompagniet med succes ind i
produktionen af henholdsvis cement og
sojakager. Cementen eksporteredes i
overensstemmelse med en aftale med
F. L. Smidth & Co, der fik hjemme
markedet for sig selv, mens sojabøn
nerne importeredes. Egne skibe klare
de transporten. Dansk Sojakagefabrik
A/S, der producerede sojaolie til indu
strien og sojakager til den ekspande
rende animalske landbrugsproduktion,
måtte udvides allerede i 1913. Også i
Stettin drev kompagniet en oliefabrik
med godt udbytte. I 1905 etablerede
kompagniet sig på St. Thomas for at
kunne sælge vand og kul til den stigen
de dampskibsfart, som H. N. Andersen
rigtigt så yderligere ville stige, når Pa-
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namakanalen åbnedes. Også investe
ringer, der skulle vise sig særdeles givti
ge på længere sigt, foretog kompagniet
i disse år. I 1908 og 1910 investeredes i
store kokos- og gummiplantager, som
først efter 7-8 år kunne forventes at gi
ve nogen produktion af betydning. I
1912 begyndte ØK som det første rede
ri i verden en udskiftning af dets flåde
med motorskibe. Listen over nye akti
viteter kunne udvides, men er tilstræk
kelig til at illustrere et hurtigt voksende
selskab, der formåede at investere
klogt i fremtiden, samtidig med at der
tjentes gode penge.
Det er imidlertid ikke Ole Langes
mål så meget at dvæle ved fremgangen i
årene efter 1905 som at punktere myten
om kompagniets stadige fremgang. Ho
vedformålet for Lange er gennem en
tilsyneladende omhyggelig analyse af
de trykte regnskaber at vise, hvorledes
H. N. Andersen og hans bestyrelse ale
ne gennem vildledende, ja sågar bedra
gerisk regnskabsaflæggelse flere gange
formåede at få tilført kompagniet ny
kapital i årene umiddelbart efter år
hundredskiftet.
ØK havde det vanskeligt i disse år
med beskedne overskud og direkte tab
på flere aktiviteter. Bl.a. erkendte
kompagniet for sent, at Rusland ville
lide nederlag i krigen mod Japan 190405. Lange gør det til en eklatant fejl
vurdering. Det var det også set i bak
spejlet; men ØK var i datiden langt fra
ene om at blive overrasket af nederla
get. ØK var heller ikke, trods Langes
uvilje mod at indrømme det, ene om at
have etableringsudgifter, som datiden
ikke umiddelbart har kunnet forvente
ville forrente sig.
Vedrørende kompagniets regnskabs
aflæggelse er der ikke, som ved næsten
enhver større regnskabsaflæggelse,
tvivl om, at en række posteringer og
værdiansættelser kan diskuteres. Og
det er, som fremhævet af Lange, uom-
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tvisteligt, at ØK i disse etableringsår
med behov for yderligere kapitaltilførs
ler søgte at fremstille kompagniets sta
tus i et overdrevent optimistisk lys.
Kompagniets ledelse kunne ikke på det
tidspunkt vide, i hvor høj grad efterti
den skulle indfri dens vildeste forvent
ninger. Men det er også åbenbart, at
Lange i sin kritik af og anklager i for
bindelse med regnskabsaflæggelsen
skyder langt over målet. Eksempler
herpå har allerede været givet i dags
pressen, og yderligere kritik kan ven
tes, (Niels Klerk i Politikens kronik
18.12.86 og Per Bros forventede anmel
delse i Historisk Tidsskrift). Ole Lange
er ganske enkelt ikke fortrolig med
principperne for det dobbelte boghol
deri eller datidig regnskabspraksis,
hvilket f.eks. viser sig, når han flere
gange (s. 62, 65, 67, 79,112,114f.), om
end i forskellige vendinger, omtaler det
som et af beviserne på tvivlsom regn
skabspraksis, at underskud føres frem
til følgende år ved at blive optaget un
der aktiverne i status. Det var alminde
lig regnskabspraksis.
Det anførte om ØKs regnskabsaflæg
gelse er særlig uheldigt, da det indgår
som et centralt led i Langes karakteri
stik af H. N. Andersen og hans forret
ningsmetoder og fremstår som en del af
baggrunden for, at H.N. Andersen i
konflikten med den tidligere kompag
non og filialleder i Bangkok Emanuel
Kinch straks tog retræten, da sagen be
gyndte at komme frem i pressen med
støtte til Kinch.
Der er ingen tvivl om, at H.N. An
dersen tidligt havde en klar forestilling
om det image, han ønskede offentlighe
den skulle have af sig. Dette image om
fattede ikke alle hans gerninger, og slet
ikke de magtkampe, der var en del af
baggrunden for hans senere position
som ubestridt og tilsyneladende uplet
tet leder af et verdensomspændende
ØK. Det er formentlig tilstrækkelig for
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klaring på, at han ikke ønskede, at of
fentligheden fik nøjere indblik i den ik
ke særlig blide behandling, han havde
udsat Kinch for, og som Lange med
indlevelse beretter om.
Bogen er skrevet på kun et år. Det er
betydeligt hurtigere, end det normalt
ses. Det er derfor forståeligt, at ikke alt
materiale om H.N.Andersen er gen
nemgået. Og det er en god præstation,
når det resulterer i en læsevenlig bog,
som det er tilfældet uagtet en del genta
gelser på grund af manglende gennem
arbejdning af manuskriptet. Men det er
mindre godt, når en af bogens hovedte
ser i vid udstrækning hviler på et fejlag
tigt grundlag.
Per Boje

Wilhelm Ernst Winterhager: Mission
für den Frieden. Europäische
Mächtepolitik
und
dånische
Friedensvermittlung im Ersten Weltkrieg. Vom August 1914 bis zum italienischen Kriegseintritt Mai 1915.

(Franz Steiner Verlag, Wiesbaden,
1984). 730 s.

Bogen behandler ØK-direktør H.N.
Andersens fascinerende forsøg på at
skabe fred mellem de krigsførende
stormagter i perioden fra 1. verdens
krigs udbrud og frem til Italiens indtræ
den i krigen i maj 1915.
Yderligere behandler bogen Eng
lands, Tysklands og Ruslands krigs- og
fredspolitik - herunder de forskellige
holdninger i de pågældende lande - i
samme periode.
Mens danske historikere (bl.a.
Kaarsted, Sjøqvist, Hvidt og Dybdahl)
har bedømt H. N. Andersen fredsmissi
on negativt, mener den vesttyske histo
riker Wilhelm Ernst Winterhager, at
det var en seriøs aktion, der havde en
reel chance for at lykkes.
Når fredsmissionen alligevel mislyk-
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kedes, skyldtes det ifølge forfatteren
primært England, der først ville slutte
fred, når Tyskland var besejret.
Den vesttyske historikers forfrisken
de nye teser kan i høj grad diskuteres.
Når mæglingsaktionen strandede på
grund af Englands ønske om en sejrs
fred, forekommer Winterhagers tese
om en reel chance for en forhandlings
fred ikke logisk.
Det kan også diskuteres, om Eng
land var ansvarlig for den fejlslagne
fredsmission. Nok erklærede Tyskland
sig parat til en forhandlingsfred. Men
tilbød tyskerne tilstrækkelige indrøm
melser? Winterhager skriver selv, at
Tyskland ikke gav et klart fredssignal.
Winterhager er ligesom danske histo
rikere kritisk over for H. N. Andersen.
Især kritiserer han Andersens forhand
lingsmetoder.
Man han anerkender - i modsætning
til de danske historikere - H. N. Ander
sens indsats. Winterhager afviser, at
Andersen optrådte dilettantisk. Tvært
imod mener han, at ØKs direktør
handlede konsekvent, logisk og taktisk
dygtigt.
Undersøgelsen, der baserer sig på et
omfattende dansk, tysk og britisk ar
kivmateriale, er overordentlig grundig
og rig på interessante detaljer.
Den har bragt historieforskningen et
væsentligt skridt videre.
Peter Sørensen

Michael H. Clemmesen:

Værnskultu
rerne og Forsvarspolitikken. (Políti

ca, 1986).
Ib Faurby, Hans-Henrik Holm og Ni
kolaj Petersen: Kampen om Sikker
heden. Nye tendenser i dansk poli
tik. (Política, 1986). 30,00 kr.
Per Voetman: Dobbeltbeslutsom. En
analyse af Socialdemokratiets kerne
våbenpolitik 1979-1984. (Aarhus

Universitetsforlag, 1986). 84,00 kr.
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Historikeren og major Michael
H. Clemmesens Værnskulturerne og
Forsvarspolitikken er en kortfattet bog
på ca. 60 sider. På disse få sider formår
forfatteren at fremlægge en særdeles in
teressant og informativ analyse af
dansk forsvarspolitik ud fra en tilgangs
vinkel som i dansk sammenhæng er
usædvanlig, nemlig væmskulturemes
betydning for forsvarspolitikkens ud
formning og indhold.
En værnskultur defineres som et
værns (dvs. det pågældende officer
skorps) opfattelse af, hvilket idegrund
lag forsvaret ud fra helhedens interesse
bør bygge på mht. truslens karakter,
forsvarets opgaver og de enkelte værns
roller og muligheder. Er grundlaget
den folkelige forsvarsvilje og den fort
satte nationale eksistens eller er det, at
de militære midler skal være et sikker
hedspolitisk middel til brug i freds-, kri
se-, og krigstid? Er truslen og krigsfa
ren det bevidste invationsforsøg eller
snarere suverænitetskrænkelser på la
vere niveau, især i krisesituationer?
I holdningerne til disse spørgsmål er
værnene ikke homogene, og Clemme
sen gør selv opmærksom på, at en dis
kussion af værnskulturer altid må bygge
på visse forenklinger. Ved hjælp af cita
ter fra adskillige skrifter og væmsskitser siden 30erne og op til forsvarsforli
get i 1973 påviser forfatteren imidlertid
på overbevisende måde, at der er typi
ske holdningsforskelle mellem de tre
værn: mens hærens officerer deler det
førstnævnte anskuelsessæt, går søvær
nets officerer klart i retning af sidst
nævnte opfattelse. Til forskel fra begge
disse holdningssæt deler den typiske of
ficer i flyvevåbnet en væmskultur, som
er præget af bl.a. ønsket om militær ef
fektivitet, og der er specielt i dette værn
en tæt og direkte kontakt med det til
svarende professionelle miljø i USA,
England og Vesttyskland, som giver
den internationale orientering en mere
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fremtrædende placering end i de to an
dre værn. De tre væmskulturer forhol
der sig også forskelligt til, hvorledes
forsvarets opgaver skal prioriteres:
f.eks. er forsvaret af den jyske halvø
afgørende for hærens officerer, mens
forsvaret af Sjælland og strædernes
strategiske betydning er langt vigtigere
for søofficererne; også mht. den relati
ve prioritering af afvisnings- og mobili
seringsberedskaberne er der typiske
forskelle.
I alt dette ligger, at forsvaret ikke be
står af én sagkundskab, men af flere et interessant udsagn fra en officer - og
heraf følger igen, at der er behov for
politisk styring til at prioritere løsnin
gen af de forskellige opgaver. Forud
sætningen for at opnå en sådan er både,
at forsvarets ledelse bliver mere posi
tivt insisterende herpå og mere egnet til
at modtage og iværksætte styringen
samt at politikerne er villige og på kva
lificeret grundlag i stand til at træffe de
nødvendige politiske valg. Den eksiste
rende situation med svigtende styring
er nemlig ikke, siger forfatteren til
sidst, den værst tænkelige; den opstår
ved en uforstående, ukvalificeret, arro
gant og selektiv politisk styring.
Michael Clemmesen har leveret en
særdeles nyttig og på flere måder pro
vokerende analyse af dansk forsvarspo
litik, som bør finde stor udbredelse.
Ib Faurby, Hans-Henrik Holm og
Nikolaj Petersens Kampen om Sikker
heden. Nye tendenser i dansk politik an
alyserer med udgangspunkt i begreber
ne politisering og polarisering ændrin
gerne i den interne politiske proces
vedr. dansk sikkerhedspolitik siden
slutningen af 70eme. Det påpeges, at
først og fremmest kemevåbenpolitikken er blevet konfliktpræget og politi
seret, og kompleksiteten i den generel
le sikkerhedspolitiske beslutningspro
ces med hele fire forskellige flertals
dannelser i folketinget anskueliggøres
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på en særdeles nyttig måde. En række
eksterne årsager til ændringerne i sik
kerhedspolitikken omtales og deres
relevans overvejes ud fra forskellige
synsvinkler med sikker sans for det pro
blematiske i enhver entydig forklaring.
Til sidst i bogen bedømmes den nuvæ
rende grad af polarisering om dele af
dansk sikkerhedspolitik til at kunne bli
ve afløst af en mere aktiv konsensus;
derimod er der ikke meget, som tyder
på, at politiseringsniveauet vil ændre
sig afgørende de nærmeste år.
En af de meget få skarpere formule
ringer i bogen er, at i debatten om ker
nevåbenstrategiske spørgsmål glimrede
de borgerlige politikere ved enten ikke
at deltage eller indskrænke sig til mere
slagordsagtige gentagelser af sikker
hedspolitiske grundpositioner. I den
forbindelse antydes et par steder, at de
borgerlige partier - især Venstre? - har
ændret holdning til visse sikkerhedspo
litiske spørgsmål i modsat retning af So
cialdemokratiets. Dette behandles des
værre ikke nærmere, men der er i disse
antydninger gemt en række særdeles in
teressante spørgsmål, som helt har væ
ret overset og det både i den politiske
debat og i forskeranalyser af dansk sikkerhedspolitk. Er det rigtigt, at de nu
værende regeringspartier har en anden
sikkerhedspolitisk holdning end i 70erne? Er det da i første række en følge af
‘behovet’ for at reagere mod den so
cialdemokratiske ændring eller ligger
der andre overvejelser bag? Skal det
evt. primært forstås som et udslag af en
generel tendens i NATO-landene til
stærk skepsis overfor de engang så po
pulære begreber som afspænding og
rustningskontrol? En nærmere analyse
af sådanne spørgsmål kunne være et
yderligere værdifuldt bidrag til at klar
lægge den ændrede baggrund for dansk
sikkerhedspolitik.
Per Voetmanns Dobbeltbeslutsom.
En analyse af Socialdemokratiets kerne-
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våbenpolitik 1979-1984 opdeler analy
sen i to perioder: fase 1 indtil regerings
skiftet i efteråret 1982 og fase 2 de føl
gende to år. Foruden INF-spørgsmålet
gennemgås især partiets holdning til
forslaget om Norden som atomvåbenfri
zone og NATOs strategiske doktrin.
Grundlaget for gennemgangen er et an
alyseskema og en dispositionsmæssig
ramme opstillet ud fra forskellige dan
ske og svenske forskeres analyser af
partiadfærd. Desuden gives en kortere
omtale af hovedtræk i Socialdemokra
tiets sikkerhedspolitik 1945-79. Forfat
terens hovedkonklusion er, at Socialde
mokratiets INF-politik - i modsætning
til dets politik vedrørende Norden som
atomvåbenfri zone - har været yderst
reaktiv i forhold til den generelle inter
nationale baggrund. Der kan ikke pe
ges på en enkelt faktor som den vigtig
ste til forklaring af den stedfundne ud
vikling i Socialdemokratiets politik. Set
i forhold til partiets traditionelle NATO-politik er der heller ikke tale om en
kovending, idet Socialdemoraktiet altid
har hørt til ‘duerne’ (Voetmann bruger
ikke dette ord, men det er det, han me
ner) blandt tilhængerne af dansk
NATO-medlemsskab.
Gennemgangen virker alt i alt rime
lig og konklusionerne stort set holdba
re. Det er dog klart, at der stadig må
være mange huller i klarlægningen af
årsagssammenhænge og motiver, og
forfatteren udviser som regel klog for
sigtighed med at drage skarpe konklu
sioner. Samtidig indeholder bogen
imidlertid et par misforståelser. F.eks.
siges (s. 27), at det må være en logisk
følge af tilslutningen til begrebet »nor
disk balance«, at man tilslutter sig tan
ken om en nordisk atomvåbenfri zone det modsatte må vel være tilfældet. En
anden mindre fejl er, at begreberne
»kollektiv sikkerhed« og »fælles sik
kerhed« tilsyneladende gøres identiske
(side 35). Trods småfejl er bogen en
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anbefalelsesværdig og nøgtern gennem
gang af et yderst omstridt emne.
Erik Beukel

Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen:
Faldskærmsfolk. SOEs arbejde i
Danmark 1941-45. (Årsskrift for

Frihedsmuseets Venner, 1986). 145
s., 45.00 kr.
Charles Cruickshank: SOE in Scandi
navia. (Oxford University Press,
1986). 292 s.
Hovedværkerne om den britiske fald
skærmsorganisation SOEs virksomhed
i Danmark under besættelsen har hidtil
været Jørgen Hæstrups »Kontakt med
England« (1954) og »Hemmelig Alli
ance I-II« (1959) - og det er de stadig,
trods fremkomsten af to nye bøger om
emnet.
Den ene - Peter Birkelund og Hen
rik Dethlefsens »Faldskærmsfolk« - gi
ver sig heller ikke ud for at være en
udtømmende eller reviderende frem
stilling. Den har et andet sigte. Mens
Hæstrup brugte faldskærmsfolkene
som fremmedførere rundt til de første
besættelsesårs spredte modstandsgrup
per, handler den nye bog primært om
dem selv, de ialt 53 britisk-trænede agenter, der i årene 1941-45 blev sendt
til Danmark. Kildegrundlaget er i ho
vedsagen Hæstrups indsamlinger af ar
kiver og beretninger, omend suppleret
med 18 nye interviewberetninger med
aktører, som i hovedsagen allerede 30
år tidligere havde stillet deres dengang
sikrere erindringer til Hæstrups rådig
hed. Væsentligt nyt vil man derfor ikke
finde. Bogen må karakteriseres som en
samling mere udførlige biografier af
faldskærmsfolkene.
Som sådan må den dog også hilses
velkommen, især da der virkelig er tale
om en sober og velafbalanceret be
handling af emnet, prisværdigt fri for
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de mytiske, følelsesladede vurderinger,
der skæmmer så meget af den littera
turstrøm, 40-års jubilæet har været op
hav til. At f.eks. de første faldskærms
folks indsats var problematisk, siges som hos Hæstrup - i skånsomme ven
dinger og med fremhævelse af de van
skelige vilkår, de arbejdede under. Det
er sikkert også korrekt, at forfatterne
rejser spørgsmålet om, hvem der
egentlig stod med ansvaret for de om
fattende optrevlinger af modstands
grupper, der fulgte i kølvandet på arre
stationer af centralt placerede fald
skærmsfolk. Lå det alene hos ham, der
rykkede ud med sin viden under tysk
forhør, eller deltes det ikke af dem, der
naivt forlod sig på, at det ville være mu
ligt for ret mange at holde tæt under
tortur eller blot udsigt hertil?
Man kan altid efterlyse emner, som
burde have fundet plads i en oversigt
som den foreliggende. Navnlig arten og
betydningen af det telegramstof, hvis
formidling var en hovedopgave for
SOE-folkene, kunne der nok være
ofret et par sider på. Men alt i alt er
bogen en letlæst og indsigtsfuld præsen
tation af emnet.
Den britiske historiker Charles
Cruickshanks »SOE in Scandinavia« er
af en helt anden karakter. Store for
ventninger har været knyttet til dens
fremkomst, for Cruickshank er den før
ste, der har kunnet benytte de SOEarkiver, som Hæstrup og andre danske
forskere forgæves har søgt adgang til.
Den betegnes da også på omslaget som
»The Official History«.
Lad det også straks være sagt, at bo
gen rummer noget nyt. I de kapitler,
der handler om Danmark, blotlægges
især en række interne britiske overve
jelser, som ikke præcist fremgår af det
materiale, der i sin tid er nået til Dan
mark eller Stockholm og således indgå
et i Hæstrups kildegrundlag. Det er iøvrigt bogens største dyd, at den på ingen
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måde søger at dække over uenigheder
og stridigheder i SOEs ledelse - og
skønt det ikke fremgår, hvilke restrikti
oner der eventuelt har været knyttet til
arkivadgangen, tyder dette på, at de ik
ke har været synderligt stramme. I sam
me retning peger den udstrakte navn
givning af ellers næppe kendte agenter,
navnlig i Sverige.
Så meget mere bliver det forfatterens
ansvar, at resultatet rentud er skuffen
de. Han har ikke gjort sig klart, at han
uden kendskab til skandinaviske sprog
ikke magtede at skrive en dækkende
fremstilling af SOEs virksomhed i de
nordiske lande, og at han følgelig burde
have formet sin fremstilling som et
supplement, der gjorde SOE-arkivets
indhold tilgængeligt for andre. Som bo
gen er skrevet, er det særdeles vanske
ligt, ofte umuligt at bruge den på den
måde.
For det første mangler der notehen
visninger til alt SOE-materiale. Måske
dette har været et adgangsvilkår; men
selv i så fald kunne han være nået langt
ved præcist at angive sine øvrige kilder,
og desværre er henvisninger til både lit
teratur og alment tilgængelige arkiver
få og tilfældige.
For det andet er fremstillingsformen
upræcis, og der mangler fremfor alt da
teringer. F.eks. refereres nogle ingen
lunde uinteressante dokumenter, som
rummer britiske overvejelser omkring
sabotagespørgsmålet og ønskeligheden
af at skåne den danske regering fra
sommeren 1943. Deres betydning for
sabotagebølgen i august står og falder
med, om de er skrevet før denne; men
det kan man kun gætte på.
Endelig for det tredie skæmmes
fremstillingen på så mange kontrollable
punkter af simple fejl, at arbejdet må
opfattes som sjusket. Forhåbentlig har
forfatteren behandlet sin eksklusive vi
den mere omhyggeligt; men ...
Værst er fremstillingen af danske for-
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hold før august 1943, mens den efter
dette tidspunkt har støttet sig på den
engelske udgave af »Hemmelig Alli
ance« og til en samtale med Ole Lippmann. Rimeligvis gennem den sidst
nævnte har forfatteren også det anden
hånds kendskab til Trommers bog om
jembanesabotagen, der kan spores i
fremstillingen af dette emne. Således
har de sidste kapitler fået rimelige pro
portioner, men rummer til gengæld li
det nyt.
At udnytte denne bog som kilde vil
kræve en indgående analyse. Mest in
teressant af det indhold, der umiddel
bart fremgår, er nok dens vidnesbyrd
om, at SOEs vurdering af Hammers og
Rottbøll-holdets indsats i 1942 var yderligt negativ, at man til gengæld var
særdeles velunderrettet om dansk og
tysk politis efterforskninger - rimeligvis
gennem Roland Olsen - og at man må
ske derfor i samme periode skulle helt
op på topplan, før man i SOE forkaste
de Hærens Efterretningstjenestes for
slag om at prioritere P-planen over sa
botagen. Igen havde det været særdeles
ønskeligt, om man følte sig mere over
bevist om, at forfatteren havde forstået
de afgørende nuancer i, hvad de enkel
te instanser mente at tage stilling til.
Tilbage står stadig spørgsmålet om,
hvad det bevarede SOE-arkiv i virke
ligheden er for noget. Herom tier for
fatteren helt. Vi ved, at der længe har
eksisteret en intern rapport »SOE’s
Danish Sections History« bygget på ar
kivalier (Kirchhoff: »Augustoprøret
III s. 202f.), som det må have været
nærliggende for forfatteren at bruge;
men der er også spredt anekdotestof og
uvæsentlige detaljer, der snarere tyder
på, at i det mindste dele af den daglige
korrespondance endnu er bevaret.
Vi kan altså måske stadig se frem til
en egentlig historisk behandling af det
te vigtige kildemateriale.
Henning Poulsen
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EF-modstanden 1972-1986. Bidrag til

et stykke Danmarkshistorie. Fest
skrift til Poul Overgaard Nielsen.
(Forlaget Hedeskov, 1986). 120 s.,
145,00 kr.
Dette lille festskrift er ment som en
markering af Poul Overgaard Nielsens
retræte som Folkebevægelsens »grand
old man« gennem 15 år. Det består af
16 korte artikler, hvoraf næsten halvde
len omhandler folkeafstemningen i
1972 om for eller imod dansk indtræden
i EF.
Ebbe Kløvedal Reich omtaler »en
folkebevægelse, som er uden sidestyk
ke i vores parlamentariske historie« (s.
33), hvilket givetvis er rigtigt og kan
begrunde, at nær sagt ethvert bidrag
om Folkebevægelsen må hilses velkom
men, hvis det forøger vores viden om
begivenhederne i 1972 og i årene siden
som medlem af EF.
Imidlertid er de fleste bidrag skrevet
af prominente EF-modstandere, Folke
bevægelsens ledere og medlemmer af
Europa-Parlamentet. De skriver om sig
selv og hinanden. De er taberne fra
1972-afstemningen, som forklarer og
fortolker deres nederlag dengang og
deres sejre ved EF-valgene i 1979 og
1984. Også udfaldet af den besynderli
ge 1986-folkeafstemning (om EF-pakken) bruges til at begrunde og retfær
diggøre Folkebevægelsens fortsatte
kamp mod fjenden: EF-unionen som
den store altfortærende og overbureau
kratiske satan med tysk accent, der op
sluger lille Dane Dynevang.
Der er ikke skrevet meget om Folke
bevægelsens 15 årige historie, hvorfor
nærværende festskrift må siges at være
et godt initiativ. Blot skal man ikke gri
be efter dette »Bidrag til et stykke
Danmarks-historie« i den tro her at fin
de en historisk-videnskabelig afdæk
ning af EF-modstanden 1972-1986.
Dertil er de fleste bidragydere for enga-
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gerede og involverede i Folkebevægel
sens gøren og laden.
Carsten Lehmann Sørensen

Jan Kobbemagel: Studenterforeningens
historie 1890-1980, Bd. Ill, 19501980. (Nyt Nordisk Forlag, 1986).

298 s., 176,50 kr.

Hermed foreligger det afsluttende bind
af det værk, hvis to første bind er an
meldt i Historie 1986 s. 345f. Bindets
selvstændige værdi består af en skil
dring af Studenterforeningens bratte
fald fra at være en væsentlig repræsen
tant i dagens debat til at være en kam
meratlig klub med et beskedent med
lemstal. Forfatteren nævner forskellige
årsager til denne nedtur, herunder også
studenteroprøret i årene efter 1960.
Der burde nok have været lagt mere
vægt på det forhold, at der ingen mulig
hed er for en studenterforening i det
traditionelle format i en tid, hvor stu
denteroprøret kun var et enkelt symp
tom på en omvurdering af de traditio
nelle værdier. Studenterforeningen har
nu fundet sig en beskeden plads på høj
refløjen af tidens akademiske kaos.
Poul Meyer

Jørgen Kehling m.fl.: Kystartilleriforeningen. Kystartilleriet, Kystdefensionen, Kystbefæstningen gennem 75
år. (B.Thorgils, Kastrup, 1984).

336 s., ill., 385,00 kr.
Kystartilleriforeningens 75 års-dag den
6. juli 1984 blev markeret med udsen
delsen af et fornemt og rigt illustreret
jubilæumsskrift. Som det ofte er tilfæl

det med den slags publikationer, har
bogen størst interesse for de involvere
de dvs. først og fremmest foreningens
medlemmer; men andre kan også have
udbytte af at læse i hvert fald dele af det
store arbejde. Ikke mindst for disse
»andre« er det beklageligt, at redaktio
nen ikke har gjort mere for at klargøre
og informere om bogens opbygning.
Indholdsfortegnelsen har form af et al
fabetisk register, og selve tekstens op
sætning og brug af overskrifter gør det
til lidt af et detektivarbejde for læseren
at afgrænse bogens hovedafsnit. En no
genlunde brugbar oversigt over jubilæ
umsskriftets struktur kan faktisk kun
findes eet sted, nemlig på bogens sidste
sider under »kildehenvisninger«!
Bogens første del beskæftiger sig
med foreningens og dens lokalafdelin
gers historie. Af mere almen interesse
er de efterfølgende afsnit om Kystbe
fæstningens og Kystdefensionens histo
rie og den alfabetisk ordnede gennem
gang af de mange forter og batterier
(hvis placering er angivet på instruktive
oversigtskort midt i bogen). Bogens af
sluttende del består af en række øjen
vidneskildringer fra en del af de pågæl
dende tjenestesteder spændende fra
slutningen af forrige århundrede til be
sættelsestiden. Adskillige af disse be
retninger er både morsomme og infor
mative, og de udgør et udmærket kul
turhistorisk supplement til den forud
gående kontante redegørelse for tjene
stestedernes fysiske rammer og arme
ring.
Illustrationsmaterialet er som nævnt
omfattende, men af meget svingende
kvalitet både i henseende til relevans
og gengivelse.
Per Willemoes. Jørgensen
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Florian Martensen-Larsen: Hav, fjord
og handel. En studie i handelsveje i
Nordjylland i tiden indtil 1850. (Poul

Kristensens Forlag, Herning. 1986).
166 s., ill., 95,00 kr.

Den foreliggende bog giver en særdeles
indgående retshistorisk behandling af
handelslivet i Nordjylland i perioden
1750-1850. Det gennemgående tema er
forholdet mellem de lovbestemmelser,
der befalede, at bønderne kun måtte
sælge deres produkter bestemte steder
og til bestemte tider, og hvordan det
foregik i virkeligheden. Det fremgår af
bogen, at handelsvejene var langt
friere, end man skulle tro. Bogen kon
kluderer, at de gamle historikere, især
P. Johs. Jørgensen, var tilbøjelige til at
overfortolke de gamle retsreglers resul
tater. Der var to handelssystemer, som
bønderne kunne betjene sig af: 1. stu
dehandelen, som ikke kun omhandlede
kreaturer alene, men som var en han
delsvej ned gennem Jylland og 2. sku
dehandelen, der bestod af småskibsfarten på Limfjorden, de såkaldte krejlere, og skudehandelen mellem handels
pladserne på Vestkysten og Norge.
Den foreliggende bog har især sin værdi
for sit opgør med tidligere tiders opfat
telse af den regulerede handels betyd
ning, og har dermed ikke kun lokalhi
storisk betydning, men også landshisto
riske perspektiver. Bogens typografi
ske ramme, udført af Poul Kristensens
forlag i Herning, er som sædvanlig fristes man til at sige - en nydelse at
holde i hånden og læse.
Henrik Vedel-Smith

Peter Bondesen: Vejnavne i Randers
kommune. (Randers Amts Histori
ske Samfund, 1985). 102 s., ill.,
80,00 kr.

Med ovennævnte bog har Randers fået
en særdeles grundig og velkomponeret
oversigt over byens gadenavnes historie
fra middelalderen til i dag. Bogen inde
holder indledningsvis en fortrinnelig
oversigt over den tilgængelige litteratur
på gadenavnehistoriens område. Des
uden gennemgås i indledningsafsnitte
ne en reform fra ca. 1795 der indførte
navnegrupper, en metode der blev gen
optaget i 1880 og som kulminerede ef
ter 1935. Der er en gennemgang af sy
stemnavne og navnetemaer, lån og på
virkninger fra andre købstæder, samt
love og bestemmelser om gadenavngiv
ning. Det berettende tekstafsnit afslut
tes med en beskrivelse af de forskellige
vej navneskiltetyper i byen. Bogen af
sluttes med et leksikonafsnit, der for
klarer samtlige kendte gade- og vejnav
ne forsvundne og eksisterende. Den fo
religgende bog er på alle områder en
bog som forbilledligt beretter om en del
af Randers bys historie, og som i kraft
af sin opsætning er meget nem at finde
rundt i.
I indledningen efterlyser forfatteren
»folkelige« navne til det alfabetiske ga
denavneregister, og jeg kan da oplyse,
at i 1960erne betegnede beboerne på
Karetmagervej deres vej som Raketmagervej.
Henrik Vedel-Smith

Henning Ringgaard Lauridsen: Folk i
bevægelse. Folkelig vækkelse, poli
tik og andelsfællesskab i Nordvest
jylland. (Dalhus forlag, Struer

1986). 218 s., ill., 135,00 kr.

De folkelige bevægelser har i mange år
haft forskernes interesse, men den har
ofte samlet sig om »høvdingene«, de
store lederskikkelser, eller den har yt
ret sig i de landsdækkende foreningers
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jubilæumsskrifter. Beskrivelser af de
brede medlemsskarers virke og bevæ
gelsernes hverdag i det lokale miljø er
derimod et nyt element i forskningen.
De sidste tiårs store indsamlinger af
foreningsarkivalier har resulteret i et
omfattende materiale, som nu ligger og
venter på kvalificeret behandling. Min
dre afhandlinger er dukket op, enkelte
bøger har set dagens lys, og flere pro
jekter er på vej bl.a. det stort anlagte
om Indre Missions historie. Det bliver
spændende at se de næste år hvad der
kommer frem, og hvilke nye dimensio
ner der vil blive føjet til den viden vi
har - og vel også revidere denne.
Hvor givende arbejdet med de folke
lige bevægelser i et lokalt afgrænset
område kan være er Henning Ringgaard Lauridsens bog »Folk i bevægel
se« et godt eksempel på: veldisponeret,
indholdsrig, med fin indføling i stoffet
og skrevet i et letflydende, ukunstlet
sprog.
Bogen har til formål at »skildre æn
dringerne i produktionen i landbrugser
hvervet« i 1800-årene, dernæst »at ind
kredse de mange politiske og organisa
toriske initiativer, som befolkningen
greb til ...« og endelig at beskrive de
mentalitetsændringer der udadtil gav
sig udtryk i forsamlingshuse, missions
huse og foreninger af social og kulturel
art. Udgangspunktet er lokalt og dæk
ker Vandfuld, Skodborg og Hjerm her
reder i Ringkøbing amt, i alt 42 kirke
sogne i et udpræget ruralt område. Af
byer var der Lemvig, der i 1860 havde
knap 1200 indbygere, Holstebro knap
1700, og Struer var endnu ikke køb
stad.
Bogen er inddelt i fire hovedafsnit.
Det første (s. 13-31) omhandler land
boreformerne, selvejerbevægelsen, ud
viklingen i landbruget og de første væk
kelser frem til omkring 1870. Andet af
snit (s. 32-77) handler om det grundt
vigske gennembrud 1870-85 med valg
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menigheder og friskoler og om partiet
Venstres etablering. Tredje afsnit (s.
78-183) er langt det største og skildrer
andelsbevægelsen, Provisorieårene og
deres betydning på lokale forhold og
Indre Missions gennembrud i Nord
vestjylland. Endelig er fjerde afsnit (s.
184-192) en art konklusion - vel kort
fattet - eller som forfatteren kalder
det: »en perspektivering« af de folkeli
ge bevægelser ved århundredskiftet.
Tidsmæssigt spænder beskrivelsen altså
fra landboreformernes tid frem til om
kring 1900. Det er ikke helt præciseret
hvorfor 1900 er valgt som tidsgrænse det kan vel næppe være fordi der rejses
en mindesten for C. Berg på Bovbjerg i
1902, selv om forfatteren antyder at der
sker et politisk skifte i Venstre ved år
hundredskiftet (s. 191). Da Husmands
bevægelsen først slår igennem senere
falder den uden for beskrivelsen, selv
om der flere steder i bogen gøres op
mærksom på, at skellet mellem gård
ejere og husmænd spiller (kommer til
at spille) en vigtig rolle. Det er faktisk
en skam at denne dimension ikke kom
mer med i behandlingen, men man må
selvfølgelig respektere den valgte tids
begrænsning. Det er også beklageligt at
afholdsbevægelsen ikke indgår i under
søgelsen. Dens gennembrud falder i
1880erne og ligger således inden for
tidsrammen, og det fremgår i øvrigt at
adskillige af de i anden sammenhæng
omtalte personer havde stærke relatio
ner til afholdsbevægelsen. Nogen for
klaring på udeladelsen gives ikke.
I bogens første afsnit lægges vægten
på at forklare lokalområdets særpræg,
herunder det tidlige selvejekøb som her
begynder allerede i 1750erne. Her rej
ses det interessante spørgsmål, hvorfra
de (kontante) penge kom, som bønder
ne betalte med, et spørgsmål der også
er centralt andre steder end i Nordvest
jylland. Nogen tilbundsgående under
søgelse af kapitalforholdene findes mig
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bekendt ikke, men den trænger sig på. I
det hele taget bekræfter også Lauridsens afsnit at der er behov for en land
bohistorisk vurdering af de (nordvest
jyske forhold, der på flere områder af
viger fra den østdanske udvikling. Ge
nerelt, konkluderer forfatteren, var de
vestjyske bønder mere selvstændige
end f.eks. de sjællandske og deres læseog skrivefærdigheder var også bedre.
Med selvejet følger de tidlige vækkelser
som i det jyske havde forgængere i den
hernhuttiske mission.
I det følgende afsnit gives en grundig
beskrivelse af det folkelige gennem
brud der som bannerførere havde
grundtvigsk-inspirerede lærere og præ
ster. Selv om der naturligvis var en
sammenhæng mellem den materielle
udvikling og de folkelige bevægelsers
gennemslagskraft, viser beskrivelsen
klart hvilken betydning enkeltpersoner
havde for udviklingen på en egn mht.
oprettelsen og driften af en højskole,
en friskole eller en valgmenighed.
Lauridsens gennemgang af oprettelsen
af valgmenigheder er meget grundig og
ligefrem spændende i sine forløb. Valg
menighederne var på den ene side et
nødvendigt svar fra grundtvigske kred
se på deres kritik af »statskirken«, på
den anden side nødvendige for at de
kunne samles om den forkyndelse de
ønskede, fordi myndighederne bevidst
både direkte og indirekte chikanerede
dem.
Højskolebevægelsen slog ikke igen
nem i Nordvestjylland, det blev ved et
forkølet forsøg med Dybebjerg folke
højskole der kun eksisterede nogle få
år. Derimod blev friskolerne en bety
dende del af den grundtvigske bevægel
se, og om dem er der et udmærket af
snit. Oprettelsen af friskolerne blev of
test begrundet i kritik af den offentlige
skoles åndløse terperi, men også i den
offentlige skole var der jo grundtvigske
lærere ansat. Man kunne derfor have
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ønsket at Lauridsen havde prøvet grun
digere at vurdere om kritikken af den
offentlige skole var retfærdig. Han er
inde på problemstillingen et par steder
(bl.a. s. 70 og 76), men det bliver ved
antydningerne. Senere overtages man
ge lærerembeder i den offentlige skole
af lærere der er uddannet på det indre
missionske seminarium i Nørre Nissum
(oprettet 1892), og fra denne tid bliver
friskolerne i hvert fald et ideologisk al
ternativ til den offentlige skole. Det
kunne være spændende engang at få
undersøgt hvilken betydning de danske
seminarier har haft regionalt - de
grundtvigske i Ranum og Gedved, de
missionske i Nørre Nissum og Haslev
f.eks.
Det etablerede grundtvigske miljø
udbygges i forbindelse med andelsbe
vægelsens vidtforgrenede foreningsnet.
Her udgør Ringkøbing amt inden for
brugsforeningsbevægelsen et interes
sant område, idet der her etableredes
en amtslig vareindkøbsforening (RAV)
som en særlig organisationsform, der i
modsætning til FDB ikke ville gå ind i
engrosleddet. Alligevel trues og flere
steder overvindes dette grundtvigske
netværk af Indre Mission som i 80erne
og 90eme vinder indpas i området. Og
så her giver forfatteren fortræffelige
skildringer af »vækkelser« og »om
vendelser«, og der ræsonneres over år
sagen til den stærke stilling IM fik. For
fatteren finder den dels i at der fra IMs
side blev givet et entydigt budskab og
tilbudt et socialt fællesskab i »en kao
tisk og omskiftelig verden« (s. 140), dels
i IMs faste organisation på landsplan og
lokalt. 190erne finder der en række sto
re vækkelser sted som er inspireret især
af engelske metodistkredse, og de mere
pågående metoder der blev anvendt
skabte nogen uro i missionens egne
rækker. Men solidt placerede Indre
Mission sig i disse år, og det gav sig
mange udslag f.eks. også inden for me-
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jeribevægelsens historie i kampen mel
lem de »arbejdende« og de »søndags
hvilende« mejerier.
Ind i hele dette net af foreninger,
brugser, mejerier, forsamlingshuse og
missionshuse væver den politiske kamp
sig. Provisorietiden var en politisk
kamp på Rigsdagen, men i lige så høj
grad en social og kulturel konfrontation
mellem den gamle elite og den nye selv
bevidste bondestand, og denne kamp
udspillede sig i høj grad lokalt. På tinge
ønskede bønderne bønder, slet ikke
Højremænd og helst ikke lærere, men
bønder. Som bekendt fandt Venstre på
tinge aldrig effektive modtræk mod Estrups politik, og de ustandselige stri
digheder mellem rivaliserende vestre
grupper gjorde det svært for vælgerne
at forstå, hvad Venstre stod for. Måske
kan en form for »politikerlede« spores
helt tilbage til denne tid. Men på det
lokale plan vidste man hvad man ville,
og der satte Venstre sig eftertrykkeligt
på sogneråd og andre organer, en posi
tion Venstre stadig opretholder i
Vestjylland.
Det er lykkedes forfatteren at få det
te store, brogede stofområde indpasset
i en stram helhed uden at det virker
komprimeret. Han evner at karakteri
sere vigtige stofområder på en kort og
rammende facon (f.eks. Askovadressen 1881, den indbyrdes undervisning)
og tegne gode billeder af stemninger og
følelser (f.eks. et folkemøde 1874, et
missionsmøde, Holstebromødet med
C. Berg). Man kan savne en opfølgning
af forholdet mellem gårdejere og husmænd, fordi der antydes en spirende
konflikt (s. 138), og også kvindernes
rolle står noget blegt, selv om der i en
billedtekst (s. 29) anføres at de spillede
en aktiv rolle. Et par billedtekster vir
ker i øvrigt noget løsrevet fra selve bil
lederne.
»Folk i bevægelse« er imidlertid et
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fornemt bud på hvad lokalhistorie kan
byde på og hvor rigt et område bevidst
hedshistorien er. Bogen er udgivet på
det nye Dalhus forlag i Struer som vil
koncentrere sig om kulturhistorie og
egnshistorie. Denne bog har både for
fatter og forlag ære af.
Verner Bruhn

Gunnar Solvang: Vadehavsbønder på
Rømø. Landbrugsudvikling og livs
vilkår i det 20. århundrede. (Forla

get Bygd 1986). 191 s., ill., 125,00
kr.

En ø og et øsamfund er i sig selv et
fristende emne for en etnologisk under
søgelse. For Rømøs vedkommende
kommer dertil en række exceptionelle
forhold, som må have gjort opgaven at
beskrive vadehavsbøndeme - stillet af
amtsmuseumsrådene - endnu mere til
lokkende. Det er da også tydeligt, at
forfatteren er gået veloplagt til arbej
det, og resultatet er blevet en velskre
vet, stofmættet og flot bog.
Bogens titelblad siger det 20. århun
drede, men vi får da, heldigvis, en god
og forholdsvis grundig indføring i Rø
møs meget omskiftelige historie, en ab
solut nødvendighed for at forstå nuti
den. Landbruget blev først hoveder
hverv på Rømø i slutningen af forrige
århundrede, men længe efter ernærede
man sig ved mange slags bierhverv,
som oftest betinget af beliggenheden i
vadehavet, og gamle traditioner videreførtes, særlig på småbrugene (kådnerstederne). Et øsamfund er vel også af
natur konservativt. Vi møder begrebet
»årty«, dvs. opgivelsen af ævred til ok
tober helt frem imod vor egen tid,
»grøbling«, dvs. oprensning af grøfter,
»kassen«, dvs. kokassen eller gødning
som brændsel (derimod er »Fragdeploven« (s. 95) ikke, som man måske
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kunne tro, et kryptisk dialektord, men
en regulær Fraugdeplov). Vi får under
streget lyngens betydning som kultur
plante, her bl.a. også som vejbelæg
ning, vi hører om at »tatte«, dvs. fiske
med krog, om sæljagt, fåreavl o.m.a.
Enkeltlandbrug af forskellig brugsstør
relse belyses som eksempler til forskel
lig tid, og her kommer brugerne selv til
orde; bogen bygger på ikke færre end
35 »meddelere«. I det hele taget er et
omfattende feltarbejde kommet bogen
til gode på flere måder, f.eks. også gen
nem fundet af udskiftningskort og gen
nem en række fremragende fotografier
optaget af forfatteren. Milepæle i ud
viklingen i vort århundrede var Gen
foreningen, digebygningeme og anlæg
get af Rømødæmningen, som fra om
kring 1950 nedbrød øens isolation,
yderligere fremskyndet ved statshav
nens bygning i 1964. Det er en meget
stor gevinst, at bogen er aldeles aktuel,
kapitel 7 hedder: Rømøs landbrug i
1980erne. Der er i dag ca. 20 aktive
landbrug tilbage, en yderligere reduk
tion kan forudses, men kvægbruget vil
fortsætte på Rømø.
Det er de materielle livsvilkår, der
naturligt er i centrum i en bog som den
ne, og man får knap nok fornemmelsen
af, at der har eksisteret et åndsliv. I
hvert fald nøjes forfatteren med at cite
re Rømøs historiker, pastor Thade Pe
tersen, der hævder, at der overhovedet
ikke var tale om påvirkning fra dansk
åndsliv (s. 85). Men så tysk da - bogen
opererer faktisk med begrebet: fortysk
ning, men vi får ikke engang lov at se
afstemningsresultatet 10.2. 1920 (514
danske mod 92 tyske stemmer).
Bogen er den anden i en serie om
vadehavets kulturhistorie. Den første
handlede om Mandø.
Paul G. Ørberg

161
Ole Møller Jensen og Mogens Bendixen: Den lange vej til glæden. Herning-egnen under besættelsen 19401945. (Poul Kristensens Forlag,

1986). 223 s., 224,00 kr.
Forfatterne, der under besættelsen var
hhv. ledende modstandsmand og jour
nalistelev, har villet mere end blot skri
ve deres erindringer. På den anden side
er den alment formede titel måske lov
lig ambitiøs, for i hovedsagen handler
den om modstandsbevægelsen i Her
ning, og også de øvrige begivenheder,
der drages frem, er set i dens perspek
tiv - selvom det understreges, at de fle
ste borgere i Herning - som i det øvrige
land - fulgte krigen fra tilskuerrækker
ne og kun mere indirekte kom i berø
ring med usædvanlige tilstande og hæn
delser.
Som modstandshistorie har bogen si
ne kvaliteter. Der er indsamlet en ræk
ke beretninger og også anvendt materi
ale fra eksisterende arkiver, bl.a. Told
strups pladsbøger, fra den samtidige
presse og fra senere erindringsværker.
Ved at sætte byledelsen i centrum er
det lykkedes at tegne et helhedsbillede,
selvom de enkelte episoder naturligvis
må optage megen plads. Det fremgår,
at modstandsinitiativerne især formid
ledes gennem Ringen, Frit Danmark og
Dansk Samling. Derimod er kommuni
sternes placering mere dunkel. Det
nævnes, at de havde organiserede folk i
byen; men deres virksomhed er kun
sporadisk nævnt, og de var tilsynela
dende ikke repræsenteret i byledelsen.
Dette efterlader et spørgsmålstegn
ved den overraskende oplysning, at det
kun var jernbanesabotagen, der var or
ganiseret, ikke de ellers ret mange
brande og sprængninger af tyske eller
civile mål i byen eller omegnen. Som
bogens kildegrundlag tegner sig, kan
man ikke se bort fra, at det i Herning
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som i andre byer har været kommuni
sterne, der var primus motor i sabota
gen, og at Herning således mest adskil
ler sig ved et løsere forhold mellem
kommunisterne og de øvrige grupper.
Desværre er dette tema ikke forfulgt.
Endelig skal bogen roses for sit
smukke tryk og gode billedmateriale.
Det er fortjenstfuldt, at der i visse til
fælde er brugt instruktive rekonstrukti
oner fremfor ligegyldige autentiske
fotos.
Henning Poulsen

Vi spyttede ikke på dem - når de så det.

Hverdagslivet i Århus under besæt
telsen. (Husets Forlag, Århus
1986). 105 s., 70,00 kr.
Bogen rummer beretninger fra 7 århu
sianere indsamlet i jubilæumsåret.
Sammenholdt med andet kildemateria
le kan de måske yde et bidrag til byens
historie i disse år. Men isoleret tegner
de intet billede af hverken vilkår eller
begivenheder, så det er nok et spørgs
mål, om de burde have været trykt.
Henning Poulsen

Knud Bødker: Messerschmitt på start
banen. Da tyskerne byggede Tir
strup flyveplads - og hvad derpå
fulgte ... (Eget forlag, 1986). 280 s.,

¡11., 140,00 kr.
Da boganmeldelser jo er en form for
forbrugervejledning tøver anmelderen
ikke med at karakterisere Knud Bød
kers titel som vildledende eller mangel
fuld varedeklaration.
Med en vis forventning går man igang med de 280 sider om Tirstrup fly
veplads, men man må væbne sig med
tålmodighed, for først skal man igen
nem 85 sider om 9. april 1940, hverda

gens små og store genvordigheder i
Danmark, den indenrigspolitiske ud
vikling og udviklingen på de ydre
fronter.
Set fra et nyheds- og underholdnings
synspunkt fænger en tysk soldats beret
ning om sine oplevelser på »fløde
skumsfronten« (og andre fronter)
bedst, men på Tirstrup-egnen var han
nu ikke.
Efter dette noget omstændelige tilløb
beskrives de næste godt 20 sider, hvor
dan tyskerne eksproprierede og beslag
lagde jorde og ejendomme med hen
blik på anlæggelsen af flyvepladsen fra
februar 1944. Sidenhen berettes om
værnemageri og kollaboration i stort og
småt i samme forbindelse, om da fre
den kom til egnen, om sabotage/spionage og om de tyske flygtninge på eg
nen. Af disse afsnit, som falder mærke
ligt og umotiveret ukronologisk, fore
kommer afsnittene om de tyske flugtninge mest interessant.
Fra side 184 beskrives Tirstrup flyve
plads’ udvikling som dels militær flyve
station dels som civil flyveplads frem til
idag.
Hvor det sandsynligvis er de lokalhi
storisk interesserede, der trods de man
ge ekskurser finder flest interessante
oplysninger de første 184 sider, vil deci
deret flyvehistorisk interesserede sik
kert hænge lidt bedre på de sidste 100
sider, som er præget af Knud Bødkers
indsigt i flyvevåbnets historie både nati
onalt og lokalt.
Et kapitel kalder Knud Bødker
»Lidt af hvert«. Det forekommer an
melderen, at denne titel i for høj grad
karakteriserer bogen som sådan.
Skønsmæssigt er en tredjedel af bogen
extenso-udskrifter af notitser i »Adresseavisen Kalø Vig«, og her er i
sandhed lidt af hvert!
Som Bødker burde have været lidt
selektiv med disse avisnotitser, således
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også med disponeringen af sit stof ge
nerelt. Han har fremgravet så meget
stof og behersker det skrevne ord så
godt, at han kunne have indkredset,
hvordan flyvepladsen påvirkede lokal
samfundet i krig og fred betydeligt me
re stringent. På illustrationssiden
mangler man ofte undertekster, som
fortæller om, hvad det i grunden er,
man ser. Er det fra Tirstrup eller hur?
Henrik Skov Kristensen

BentB. Anthonisen og Carsten Peter
sen Luftangreb på Vestjylland 27.
august 1944. (Ballerup Boghandel,
Ringkøbing 1986). 108 s., ill.,
148,00 kr.
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tenkaffen ! Man får nemlig råt for usø
det, hvilken effekt panserbrydende gra
nater har på det menneskelige legeme.
Anmelderen er overhovedet ikke af
den formening, at krigens sande og rå
ansigt skal dølges, men når man får en
detaljeret beskrivelse af den samme
hjernemasse, fra flere vinkler, ja, så
virker det som spekulation. Dette hel
hedsindtryk skyldes, at bogen stort set
er en kompilation af øj en vidneberet
ninger, samtidige politirapporter og
avisartikler. Summen af dette materiale
har en ganske »overvældende« og sam
tidig bedøvende effekt. De enkelte be
rettere er naturligvis sagesløse, men
forfatterne burde have udvist lidt mere
situationsfornemmelse.
Henrik Skov Kristensen

Den 27. august 1944 fløj en større styr
ke af amerikanske B-17 bombefly es
korteret af Mustang-jagere hen over
Danmark for at udføre et dagangreb
mod mål i Berlin.
Angrebet måtte opgives, og istedet
udsøgte styrken sig et »target of op
portunity«. Dette lejlighedsmål blev
Esbjerg flyveplads, og den største bom
betonnage under noget angreb på et
mål i Danmark blev kastet. Når den 27.
august 1944 sidenhen er blevet kendt
som »den sorte søndag«, skyldes det
dog ikke bombeangrebet, som stort set
ramte et rent militært mål og stort set
gik ud over tyskerne, men derimod de
angreb, som jagereskorten udførte i et
større område fra Esbjerg i syd til
Vemb i nord. Som det var sædvanen
under sådanne amerikanske bombe
angreb, spredte jagereskorten sig ud og
kastede sig over alt, der bevægede sig,
fortrinsvis alt med hjul under. Dette fik
ikke mindst DSB at mærke. Adskillige
tog blev angrebet, og mange blev dræbt
og såret.
Et godt råd fra anmelderen til poten
tielle læsere: læs ikke bogen op til af

Knud J. V. Jespersen: Aldrig færdig men altid på vej. Dalum Landbrugs
skole 1886-1986. (Aio Tryk, Odense

1986). 166 s.
Dr. phil. Knud J. V. Jespersen skrev for
et par år siden en bog om Fyens Stifts
patriotiske Selskabs historie. Det gjor
de han så godt, at Dalum Landbrugs
skole har bedt ham også skrive denne
kendte institutions historie.
Dalum er noget særligt i den danske
landbrugsverden p.g.a. de folk, der har
været knyttet til skolen. Den kan bryste
sig af at have en direkte forbindelse til
Christian Kold, som i 1862 oprettede
en folkehøjskole her. Da han døde i
1870, begyndte det at gå ned ad bakke,
og i 1883 måtte højskolen lukke. Tre år
senere lykkedes det dog at få genrejst
skolen, men nu som landbrugsskole.
Forstander
blev
assistent
hos
N. J. Fjord, Jørgen Petersen, som for
stod at føre skolen frem i forreste posi
tion. Det var ham der havde valgspro
get, som er blevet bogens titel.
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Hans efterfølger blev Thomas Madsen-Mygdal, der var en stor landbrugs
faglig kapacitet, men som p.g.a. sine
mange politiske og organisatoriske
hverv efterhånden måtte overgive roret
til Jørgen Petersens søn, Johs.Petersen-Dalum. Som forfatteren meget
godt får fremhævet, var Petersen-Dalum en eminent pædagog, hvad radioen
også fandt ud af. Hans månedlige land
brugsoversigt var et meget aflyttet pro
gram, og specielt i efterkrigsårene,
hvor landbruget ikke havde det alt for
godt med sit image i forhold til byer
hvervene, var Petersen-Dalum en me-,
get respekteret brobygger mellem land
og by.
I den brede befolkning blev Dalums
navn ellers slået fast i 1964, da Khrush
chev besøgte skolen. Det var ved den
lejlighed, han holdt sin berømte impro
viserede og lidenskabelige tale, hvor
han hævdede, at de sovjetiske land
brugsmetoder var det småkapitalistiske
landbrug langt overlegent, og at den
sovjetiske ko ville give mere mælk end
den danske, alene fordi koen var so
cialistisk.
Et af bogens sidste afsnit indeholder
en ret omfattende elev statistik. Den
viser klart de store ændringer som elev
massen har undergået i løbet af de sid
ste årtier. Medens kun 23 % i begyndel
sen af 70eme havde taget 9. eller 10.
klasse, er tallet nu 95%. Til gengæld
for de bedre skolekundskaber er høj
skolepræget helt ude. Kun 4 % har nu
været på højskole, hvor det i 60erne var
hver fjerde. I den aktuelle debat om
problemer med tilgang til landbrugser
hvervet er det mest interessante tal
nok, at det er proprietær- og gård
mandssønnerne, der svigter landbrugs
skolerne. I 60erne tegnede de sig for
ca. 70 % af eleverne på Dalum, nu ud
gør de kun godt en tredjedel, det sam
me som antallet af elever fra ikke-landbohjem. Den samme udvikling har fun
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det sted på alle andre landbrugsskoler.
Det understreget endnu engang over
for landbrugets folk, at de unges for
ventninger og krav til landbrugsarbej
det er under stærk ændring.
Festskrift-genren er en vanskelig
størrelse, men Knud J. V. Jespersen har
løst den stillede opgave på forbilledlig
vis. På en enkel og klar måde får vi
trukket forudsætningerne for skolens
oprettelse op, nemlig Koids skoletan
ker og et landbrug i forandring og deraf
øget behov for viden og vidensformid
ling. Skolens hundredårige historie bli
ver herefter behandlet overskueligt og
velskrevet - og meget forstående - og
henad vejen bliver der givet nogle gode
personkarakteristikker.
Det tjener skolen til ære, at den har
villet betale en faghistoriker for at skri
ve skolens fjerde jubilæumsbog. På
plussiden tæller også et person- og sted
register, en oversigt over litteratur og
kilder samt at bogen er velillustreret.
Flemming Just

Gerhardt Klindt: Baggårdsbarn i tyver
nes København. (Foreningen Dan
marks Folkeminder, 1983). 84 s.,
ill., 40,00 kr.
Med den foreliggende bog er erin
dringsserien »Folk fortæller« nået op
på 12 udgivelser. I et meget medriven
de, velskrevet og veldisponeret sprog
fortæller Gerhardt Klindt om sin barn
doms oplevelser i 1920ernes Køben
havn. Fremstillingen giver en meget in
tens beskrivelse af de forhold, hvorun
der livet blev levet på samfundets skyg
geside, og hvilke prøvelser et barn fra
et mindrebemidlet - for ikke at sige fat
tigt - hjem måtte gå igennem for at kla
re dagen og vejen. Men hele fremstil
lingen er præget af en optimisme og vil
je til hele tiden at få det bedste ud af
forholdene. Det foreliggende skrift gi-
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ver en meget fin beskrivelse af miljøet i
1920ernes København, og kan anbefa
les som sådan på det varmeste.
Henrik Vedel-Smith

J. Gram-Andersen (red.): Bornholms
militære domiciler. Udgivet af Østre
Landsdelskommando. (Ringsted,
1985). 430 s.

Bornholm adskiller sig som bekendt på
mange måder fra det øvrige Danmark.
Det er derfor ikke unaturligt, at redak
tionen af Østre Landsdelskommandos
store arbejde om »Den sjællandske øgruppes landmilitære domiciler«, hvis
publicering påbegyndtes i 1980 (anm. i
Historie, ny række XV,3 1984), har
valgt at lade Østersø-øen behandle i et
særligt bind.
Bogens domicilbeskrivelser følger
den samme håndfaste og klare disposi
tion som i de tidligere bind, men i mod
sætning til disse medtager Bomholms
bindet ikke blot landmilitære domici
ler, men også anlæg med tilknytning til
Søværnet og Flyvevåbnet. Det er der
god grund til, for også det bornholmske
forsvar har altid haft sit særpræg, og det
forhold er ikke blevet mindre markant i
dag, hvor »øen er placeret ca. 250 km
østligere end »jerntæppet««, som
Bomholms kommandant fastslår i sin
indledning om øens forsvarsforhold ef
ter 2. Verdenskrig.
Medtagelse af bl.a. Flyvevåbnets do
miciler skal dog ikke forlede nogen til
at tro, at bogen afgiver interessante op
lysninger om f.eks. det store Nato-radarvarslingsanlæg på Rytterknægten,
for dette etablissement hører tydeligvis
til de anlæg, der er »helt eller delvis
udeladt for at undgå kompromittering
af den militære sikkerhed«. Men domi
cilbeskrivelserne spænder vidt nok end
da: fra de gamle tilflugtsborge og »forsvarskirkeme« over egentlige fæstnings
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anlæg til de moderne kaserner og øvel
sesområder.
Lederen af Forsvarsmuseet på Born
holm, oberstløjtnant H. E. Skaarup, er
bindets hovedforfatter, og det skyldes i
høj grad hans omfattende bidrag, at bo
gen - trods sin tids- og emnemæssige
spændvidde - er kommet til at hænge
langt bedre sammen end de tidligere
bind.
Beskrivelsen af de store, velkendte
anlæg som f.eks. Hammershus og Christiansø Fæstning er udmærket, men
mere spændende er et lille afsnit om
den optiske telegraf og den fyldige gen
nemgang af de mere ydmyge kystskan
ser, hvoraf ca. 60 i dag er fredet. Dette
afsnit ledsages i øvrigt af nydelige gen
givelser af Charles Texier de Chabert’s
små skitser fra begyndelsen af forrige
århundrede. I det hele taget er bogens
kapitler udstyret med et stort kort- og
billedmateriale, og det gælder ikke
mindst kaptajn Ole Andersens instruk
tive redegørelse for de tyske og russiske
anlæg på øen fra perioden 1940-46.
Bogen, der er forsynet med gode
sted-, enheds- og navneregistre, giver
et tilfredsstillende helhedsbillede af det
bornholmske forsvar uden »kompro
mittering af den militære sikkerhed«.
Per Willemoes Jørgensen

Jesper Gram-Andersen: Den kongelige
Livgarde, 325 år. Perioden 19581983. (Nyt Nordisk Forlag Arnold

Busck, 1983). 148 s., ill.
Jesper Gram-Andersen: Livgarden un
der 2. verdenskrig, 1939-1945. (For
svarskommandoen, 1985). 48 s., ill.
Jesper Gram-Andersen: Livgardens
Kaserne & Rosenborg Eksercerp
lads. 200 år, 1786-1986. Eller hvor

dan Lysthuset med de fire gyldne
Knapper og Orangeriet ved Rosen
borg blev til en prægtig kaserne for
68.000 gardere til fods. (Nyt Nor-
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disk Forlag Arnold Busck, 1986).
156 s., ill., 275 kr.
Der er tradition for, at der udsendes
jubilæumsskrifter i forbindelse med
Livgardens
runde
dage.
Siden
C. L. v. Lövenskiolds »Efterretninger
om Den kongelige Livgarde til Fods« så
dagens lys i 1858 i tilslutning til 200 års
jubilæet er der først med et halvt og
derefter med kvarte århundreders mel
lemrum publiceret sådanne skrifter senest i 1983 i forbindelse med Livgar
dens 325 års-dag.
Lederen af Livgardens historiske
Samling, Jesper Gram-Andersen, står
for denne sidste bog i rækken. Han har
- i mere end een forstand - valgt at
bygge på de tidligere publikationer, idet hans bog indledes med en ultrakort
oversigt over Livgardens første 300 år
for derefter helt at hellige sig perioden
1958-1983. Dette valg må absolut siges
at være fornuftigt, dels fordi en dæk
ning af samtlige 325 år nok ville have
været en opgave af et urimeligt omfang
så kort tid efter 300 års-skriftet (skønt
det ikke kan nægtes, at man af flere
grunde gerne havde set en afløser for
Th.Thaulows »Livgarden gennem 300
år«), dels fordi udviklingen efter 1958
rummer rigeligt stof til en selvstændig
bog.
Gram-Andersens redegørelse for pe
rioden følger en primært kronologisk,
sekundært tematisk disposition. Denne
struktur fungerer faktisk helt godt både
ved gennemlæsning af bogen, og når
den ved hjælp af den fyldige indholds
fortegnelse og de gode registre skal an
vendes som opslagsværk.
Forfatteren trækker i sin beskrivelse
på et righoldigt kildemateriale - herun
der dagsbefalinger, reglementer og ak
tivitetsoversigter, og han drager også
nytte af det omfattende og meget va
rierede billedmateriale i Livgardens hi
storiske Samling. Der er i det hele taget
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gjort meget ud af samspillet mellem
tekst og illustrationer, og det bidrager
til at give læseren et alsidigt indtryk af
Livgarden både i hverdag og fest.
De mange ændringer, som selv en
traditionsrig institution som Livgarden
har måttet gennemgå i perioden, gøres
der omhyggeligt rede for. Det gælder
både på personelområdet, hvor indfø
relse af stampersonel og talrige andre
lovændringer inden for personelsekto
ren har vendt op og ned på hævdvund
ne forestillinger, og på materielområ
det, hvor den teknologiske udvikling
har sat sit præg, ganske som det er sket
i det omgivende samfund.
Det personalhistoriske indslag er
fremtrædende i bogen, nogen vil mene
irriterende fremtrædende, men det hø
rer med i en publikation som denne, og
de fleste vil uden tvivl glæde sig over
det - ikke mindst i forbindelse med de
omfattende billedtekster.
40 års dagen for befrielsen i 1945 er
også blevet markeret af Livgarden ved
udsendelsen af et lille skrift om tiden
under besættelsen - også forfattet af
Jesper Gram-Andersen.
Publikationen består af 2 særskilte
dele: en gengivelse af »Livgardens æresrulle 1939-1945« omfattende 60 fald
ne og døde gardere/gamle gardere og
en redegørelse for Livgardens forhold
under krigen. Der er tale om en ganske
kortfattet, kronologisk beskrivelse, der
ikke indeholder overraskelser. GramAndersen focuserer på de velkendte,
dramatiske begivenheder i april 1940,
august 1943 og september 1944.1 sidste
tilfælde var det ganske vist politivagten
på Amalienborg, der kom i ilden, men
da denne vagt bestod af et betydeligt
antal gamle gardere, hører begivenhe
den bestemt også hjemme i Livgardens
annaler.
Det lille lejlighedsskrift krydres med
nogle centrale øjenvidneskildringer fra
kampene om Amalienborg i april 1940
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og på Sorgenfri i august 1943; desuden
giver forfatteren en kort, men instruk
tiv oversigt over gardernes integrering i
modstandskampen efter ophævelsen af
interneringen i oktober 1943.
1980erne har budt på endnu et jubi
læum, som Livgarden har fundet værd
at fejre med en publikation. Også her
er arbejdet naturligt nok blevet lagt i
hænderne på Jesper Gram-Andersen.
Det drejer sig denne gang om Livgar
dens Kaserne, som Gram-Andersen al
lerede har givet en kort beskrivelse af i
Østre Landsdelskommandos stort an
lagte serie om »Den sjællandske øgruppes landmilitære domiciler«, bd. I,
1980 (anmeldt i Historie, ny række
XV,3 1984). Bogens lange og malende
undertitel lader ingen i tvivl om, at om
rådet sydvest for Rosenborg Slot oprin
delig var bestemt for noget ganske an
det end Den kongelige Livgardes underbringelse. Det var faktisk først i
1786, at slottets gamle lysthus og oran
geri efter ombygning blev taget i brug
som kaserne. Indtil da havde Livgarden
som alle andre militærenheder været
henvist til enten fæstningsunderbringelse (Kastellet) eller privat indkvarte
ring.
Også ved udarbejdelsen af dette
skrift i anledning af 200 års-dagen for
kasernens etablering har Gram-Ander
sen draget nytte af sit indgående kend
skab til Livgardens historiske Samling.

Det er blevet til en ualmindelig smuk
bog (trods et par typografiske »svipse
re«), hvor det omfattende illustrations
materiale - udvalgt og gengivet med
stor omhu - og den velskrevne tekst
bogstavelig talt går op i en højere en
hed. Læseren har i Gram-Andersen en
særdeles kyndig vejleder, ikke blot når
det drejer sig om det bygningshistori
ske, men også når det gælder om at re
degøre for bygningernes brug og give et
indtryk af livet og atmosfæren.
Bogens centrale kapitel beskæftiger
sig med selve kasernebygningen, men
der er også blevet plads til korte afsnit
om Rosenborg og anlæggets forhisto
rie. Det gamle Eksercerhus, der lige
som kasernebygningens sydlige pavil
lon måtte vige for Gothersgades udvi
delse i 1930, får sit eget kapitel; og det
samme gør Rosenborg Eksercerplads,
der i tidens løb har dannet ramme om
mange forskellige arrangementer og
begivenheder af både militær og civil
karakter. Her fandt således ballonop
stigninger sted, her kørtes cykelløb og
spilledes cricketkampe, og her afhold
tes i 1880erne de første fodbold- og ten
nisturneringer.
Bogen afsluttes med en oversigt over
monumenter og mindesmærker samt
med et dækkende personregister og et
engelsk resumé.
Per Willemoes Jørgensen

KULTURHISTORIE
Annette Faye Jacobsen og Anne Løk
ke: Familieliv i Danmark 16001980erne. (Systime, Herning, 1986).
233 s., ill., 168,00 kr.
Harry Haue, Ellen Nørgaard, Vagn
Skovgaard-Petersen og Johnny
Thiedecke: Skolen i Danmark fra
1500-tallet til i dag. (Systime, Her

ning, 1986). s. 224, ill., kr. 168,00
kr.
Forlaget Systime har for nogle år siden
startet denne fine serie med kilder og
tekst til de lange linier i Danmarkshi
storien, og hver bog har sit emne - nor
malt fra dagligdagen - som omdrej-
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ningspunkt. Målgruppen er skoleele
ver, der skal lære at se deres tilværelse i
historisk perspektiv. Det er et glimren
de initiativ, og jeg håber, der kommer
mange flere af slagsen.
At beskrive og illustrere knap 400 års
familieliv og et halvtårtusinds skolehi
storie er ikke så lille et vovestykke. Og
det er lykkedes vel.
Bøgerne er stramt strukturerede og
falder i to dele, et deskriptivt og et dob
belt så stort kildeafsnit. Der er klar
korrespondens i periodiseringen og em
neinddelingen mellem de to afsnit, der
gør bøgerne meget overskuelig og
praktisk anvendelige. Begge bøger af
sluttes med arbejdsopgaver.
I Familieliv i Danmark har forfatter
ne valgt at dele det historiske forløb i
tre hovedperioder: 1600-1850, den
gamle eller feudale samfunds tid,
2. 1850-1950, hvor kapitalismen satte
sit præg på familielivet og det sidste,
hvor den nye industrialisering igen for
andrer familielivet. Man har valgt at
strukturere de store bidder efter de for
skellige samfundsklasser, bortset fra
den sidste nutidsperiode. Det er meget
fornuftigt, siden familietyper før i tiden
var noget forskellig i de forskellige lag,
mens denne differentiering nu ikke
længere er så markant.
I de mange forskellige samfundslag
har familien som type haft mange an
sigter, derfor valgte forfatterne at defi
nere familien som en husholdning, og
heri kan både indgå plejebørn, bedste
forældre eller tjenestefolk, også enlige
med deres børn danner dermed en fa
milie. Det virker meget hensigtsmæs
sigt.
Det kan ikke undgås, at der i den
komprimerede fremstilling indsniger
sig fejl og i særdeleshed, at stoffet får
en noget generel og ureflekteret be
handling. Et enkelt eksempel: Der for
tælles om, at børn - det er adelsbørn - i
gamle dage allerede i en tidlig alder
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blev sendt hjemmefra, for det skulle
være en udbredt opfattelse i samtiden,
at børn havde godt af det. Uformidlet
fortælles, at af 640 adelsbøm, som man
kender noget til fra perioden 15301660, havde de 191 været hos slægtnin
ge (s. 18). Det vil sige knap en trediedel. Oplysningen er taget fra Birthe
Andersens bog om adelige børn i denne
periode, og står dér i sammenhæng
med en del forbehold. Det drejer sig
for det meste om børn fra den højere
adel, der i embedsmedfør tit var på
længere udenlandsophold, og derfor
var nødt til at »parkere« børnene hos
familie. Om de lidt mere almindelige
adelsbøm ved vi ikke ret meget. Selv
om denne trediedel af »plejebørn«
passer fint sammen med Aries’ i
1960erne allerede lancerede ukærlige
forældreadfærd, behøver den jo ikke ureflekteret overtages i en gennemgang
af hovedtræk i familiehistorie.
Kildeudvælgelsen virker meget kyn
dig og relevant, den er også meget va
rieret mhp. kildetyper og vil nok vække
megen interesse hos målgruppen, kun
savner jeg det humoristiske glimt som
udmærker skolebogen.
Alt i alt en spændende til tider dog
for groft generaliserende bog, den er
rigt illustreret og imponerende i sit rig
holdige kildeudvalg.
I Skolen i Danmark har forfatterne
valgt at periodisere udfra skolelovgiv
ningen og -reformer. 1. Kirkeskolerne
til 1814, 2. tiden mellem de to store
skolekommissioner til 1920, 3. tiden til
1958, hvor de Radikales og Socialde
mokratiets synspunkter fandt indpas,
og 4. den sidste tid, hvor den 2. indu
strielle revolutions krav til større speci
alisering søges tilgodeset. Bogens de
skriptive del prøver i hvert tidsafsnit at
sætte skolelovgivningen i den sam
fundsmæssige sammenhæng og ser så
på de følgende tre yderligere skolefor
hold: skolens indhold, lærer-elever,
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samt hvad skolen kvalificerde til. Kil
deafdelingen er mere nuanceret i sit
emnevalg, som dog følger de nævnte
hovedemner. Vi får en differentiering
efter skoletyper for tiden 1814 til 1920,
for eksempel landsby- og byskole, la
tinskolen, friskolen. Et af nøglepunk
terne i præsentationen af kilderne er fa
get historie, som jo også er oplagt i
denne sammenhæng, og det giver nogle
virkelig gode perspektiver.
Også dette forfatterkvartet kan kun
bevæge sig på det generelle plan i den
deskriptive del, og fejl er da heller ikke
undgået dem. Eeks. når det fortælles,
at der i byerne efter 1814 oprettedes en
slags overbygning, nemlig realskolerne
(s. 19). Det er vist langt fra generelt, og
en del af de oprettede blev hurtigt ned
lagt igen. Hovedvægten i bogen er lagt
på kilderne, der enten er hentet direkte
fra arkiverne eller citeret fra ældre
fremstillinger. Nøjagtig redegørelse for
deres ophav samt kort introduktion
sætter hver kilde i den rette sammen
hæng. Forfatterne har haft sans for hu
mor som gør hele bogen ekstra læse
værdig. F.eks. Lærereksamen i 1758:
Skoleholderen skal besvare 17 spørgs
mål, 16 af dem er af religiøs karakter,
som ved denne smagsprøve:
Hvad forstås ved menneskenes frie
vilje?
Når de ikke holder sig Guds lov og ret
tesnor efterrettelig, men sætter alle
ting til side for at drages og føres
ved egen hjertes onde tilbøjelighed
Til de 16 religiøse spørgsmål føjedes en
regneopgave:
En alen klæde koster 2 rigsdaler, 3
mark, 8 skilling, hvad da 12/2 alen?
Facit: 32 rigsdaler, 1 mark og 12
skilling.

Det hele bliver yderligere krydret med

masser af gode illustrationer, det har
virkelig været en fornøjelse at arbejde
med bogen, og det skulle forbavse me
get, hvis ikke målgruppen vil synes det
samme.
Gerda Bonderup

Tereza Burmeister m.fl.: Heks, hore,
ærbar kone. Kvindeliv på landet i
1800-tallet. (Chr. Erichsen, 1987).

162 s., ill., 225,00 kr.

Bogen er et omarbejdet speciale fra
Roskilde Universitetscenter fra 1982.
Og dermed er hele bogens problematik
allerede berørt: Hvis bogen var ud
kommet for fem år siden, ville den have
været ganske fin, lidt feministisk enøjet
måske, lidt for udfordrende, men med
en række nytænkninger. Som det er nu,
er den næsten (håbløs) forældet.
Intentionen er nemlig, at vise magt
kampen mellem kønnene - altså den
snart gamle patriarkatdebat. Dertil vil
man »med åbent sind og åbne øjne«
søge at finde nye kilder, andet end de
traditionelle »snævert definerede hi
storiske samlinger« (s. 22f.). Man finder
sagn og folkemindeforskningens store
indsamlinger fra for hundrede og for
halvtreds år siden. Man vil også tilegne
sig etnologernes og andre fags meto
der. Det er mentalitetshistorien i støbe
skeen, men siden har den jo vokset sig
stor, den er forlængst kommet for at
blive en del af vores brede historiefags
horisont.
Det er simpelthen synd, at et for få år
siden avantgardistisk speciale allerede
virker kummerligt forældet, men det
bliver højaktuelle emner jo let, når de
beskrives med et kraftigt stænk fra fa
natismens forvrængende pensel.
Når det generelle emne og de an
vendte indfaldsvinkler og metoder ikke
er revolutionerende længere, så er un
dersøgelsesgenstanden, nemlig de fatti-
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ge landarbejderkoner, det stadig, og
om dem hører vi en del detaljer, som vi
ikke kendte før. Det hele bliver blot så
tragisk af, at mange af bogens delem
ner som f.eks. kvindefællesskaber, un
ge horer, gamle hekse, enlige mødre
m.fl. i løbet af de sidste fem år har fået
lignende beskrivelser og vurderinger i
andre antologier.
Gerda Bonderup

Tine Vammen: Rent og urent. Hoved
stadens piger og fruer 1880-1920.

(Gyldendal, 1986). 296 s., ill.,
248,00 kr.

Denne bog er et led i et samarbejde
mellem nordiske (kvinde)historikere
om tidligere generationers kvindear
bejde. Forskellige nationale og nordi
ske fonde har støttet projektet, og en
hel række værker er allerede udkom
met eller er lige på trapperne.
Formålet med bogen er at belyse bå
de herskabskvindernes og tjenestepi
gernes forhold hver for sig, og at sam
menkoble dem ved hjælp af ideer om
herskabs- og magtstrukturer. Bogen er
spændende disponeret, startende fra
det mindste mikro- og endende med et
ganske stort makrokosmos. Den lægger
ud med en beskrivelse af en udvalgt
herskabsejendom i flere etager i Sølv
gade i København og af dens beboere,
der var generaler, andre topembeds
mænd og f.eks. maleren Viggo Johan
sen. De fleste af familierne har efter
ladt sig breve, dagbøger og maleren de
skønneste interiørbilleder fra sit hjem det var jo også tiden, hvor disse kilde
typer var yndede udtryksformer. Efter
redegørelsen af herskabskvinders fami
lieforhold og rollefordelingen i dette
ses på tjenestepigens situation, hendes
geografiske og sociale oprindelse, hen
des arbejdsområde m.m. Mikroplanbe
skrivelsen afløses med horisontudvidel

ser i form af analyser af interne og ek
sterne magtstrukturer - med et par
svinkeærinder forbi »det ugifte tjene
stepigemoderskab« - helt frem til fore
ningsarbejde, mere filantropisk præget
på fruesiden og ganske fagpolitisk på
pigesiden.
Bogen imponerer på grund af sin velforståede tværfaglighed med benyttelse
og analyse af alskens kildetyper. Den
har mange gode indfaldsvinkler, der
munder ud i glimrende synteser. Det
hele bliver kronet af og fremført i en
særdeles veloplagt stil. Titlen refererer til den britiske so
cialantropolog Mary Douglas’ teorier
om det renes og urenes symbolske be
tydning. Uden at komme nærmere ind
på det, synes jeg, at det var en skam at
vælge denne lidt enøjede titel til en så
stor og vidtspændende analyse.
Jeg savner i bogens store tværfaglig
hed dog et aspekt, som de seneste års
familieforskning har fremdraget, nem
lig tjenestepigernes betydningfulde rol
le som børnenes socialiseringsagent.
Forældrene havde knap nok tid (eller
lyst) til at passe børnene, og derfor blev
den nye generation overladt til tyendet,
der kom fra socialt lavere klasser og an
derledes kulturer. Det har i lange pe
rioder præget børnene meget mere end
det fine borgerlige miljø.
Bortset fra disse kritiserede punkter,
er bogen et imponerende, fascineren
de, inspirerende arbejde, der oven i kø
bet stilistisk set er en fryd for sindet.
Gerda Bonderup

Ole Højrup:

Dampskibsmatros og
kvartermester. Søens Folk 3. Beret
ninger fra århundredskiftet. (Natio

nalmuseet, 1986). 224 s., 348,00 kr.
Med dette bind fortsættes Nationalmu
seets store serie Søens Folk. Med 3.
bind er vi nået højere op i hierarkiet
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om bord; men fortsat er det søfolkenes
beretninger, der står i centrum, kun re
digerede og lejlighedsvis kommenteret
i en efterfølgende kursiv.
I dampskibene var matrosernes ar
bejde et andet end i sejlskibene, og der
var færre om bord. Med de nye skibe
blev stadig flere søfolk opganiserede,
og den faglige organisation berettes der
da også om i et særligt afsnit.
Sidste del af bindet berører sømændenes forhold til kvinderne: mødre, ko
ner og de lette damer.
Det er fortsat en nydelig udgivelse,
som det er en fornøjelse ikke blot at
læse, men også at have i hånden, og så
støttes teksten af et ypperligt billedma
teriale.
Henrik Fode

Knud Lundberg: Dansk Fodbold, bd.
I. (Forlaget Rhodos, 1986). 228 s.,
248,00 kr. (i abonn.), 270,00 kr. (i
løssalg).
Det står ikke helt klart, hvad det
egentlig er for en bogudgivelse, der er
tale om her. Af titelbladet fremgår det,
at bogen udsendes »i samarbejde med
Dansk Boldspil Union«, hvad der så lig
ger i det. Det fremgår ligeledes, at bo
gen udsendes med støtte fra Carlsbergs
Mindelegat for brygger J. C. Jacobsen.
Forlagsomtalen blander derimod over
hovedet ikke Unionen, der har 100 års
jubilæum 1989, ind i sagen. På bag
grund af ovenstående må det nærmest
opfattes, som om affæren er Knud
Lundbergs egen, og at Unionen reelt
ikke har penge i den. Spørgsmålet er
ikke ligegyldigt, for af en officiel jubi
læumspublikation skulle man kunne
vente en noget bedre kvalitet, end der
her er tale om.
Bindet er angiveligt det første af fire,
der skal skildre dansk fodbolds historie
i de sidste 50 år. På et seriøst plan ville
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det være en krævende opgave rent re
searchmæssigt; Knud Lundberg hen
holder sig imidlertid til sine erindrin
ger, og man mangler udenomsmiljø og
referenceramme. Hermed være ikke
sagt, at forfatteren burde skildre det
kedsommelige organisations- og admi
nistrationsapparat i DBU; men f.eks.
nok eventuelle holdninger til de lands
kampe, vi spillede mod tyskerne under
krigen, forhold, der her nærmest fejes
ind under gulvtæppet.
Bogen er rodet i sin struktur og til
det ulidelige belastet af gentagelser. I
sine kontrafaktiske hypoteser nærmer
den sig nostalgisk værtshussnak: Med
et andet backpar kunne vi have vundet
guld i London 1948, en bestemt spiller
fra Frem fik for mange bajere, trebacksystemet var svært at køre ind, osv.
Lundberg anvender bl.a. tegnede si
tuationsfremstillinger fra kampene,
men de er delvis fiktive, erkendes det.
På titelbladet er Ivan Jensen angivet
som historisk konsulent, hvad han så
har lavet. Forhåbentlig ikke den historisk-statistiske fremstilling af Dan
marksturneringen 1937-48. Det er en
opfotograferet (gammel retskrivning!)
fremstilling af ukendt herkomst.
Det positive, der trods alt er at finde,
består i Lundbergs karakterisering af
spillere, som han - som få - har kendt.
Det er muligt, at ingen af vore
sportshistorikere kunne tilgodese de
populære krav, der må stilles til et så
dant værk - men en perspektivrig, kva
lificeret og spændende fremstilling kun
ne være skrevet af - Per Høyer Hansen.
Ib Gejl

Olaf Pedersen: Niels Stensens videnska
belige liv. (Foreningen Videnskabs
historisk Museums Venner, Aarhus
Universitet, 1987). 48 s.

Anmelderen er - som menigt medlem
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af den udgivende forening - næsten in
habil til at påskønne initiativet til den
nydelige skriftserie, der efterhånden
omfatter en halv snes hæfter, som om
handler en række forskellige emner,
der ofte ligger i grænseområdet mellem
naturvidenskabens teori og praksis:
kartografi, tiden som filosofisk begreb,
vektorer, perspektivet i malerkunsten,
Tycho Brahe, sandsynlighedsregning,
det periodiske system og nu Niels Sten
sen (1638-86), også kendt som Steno.
Ofte præsenteres i denne serie dele af
helt original forskning i specialområ
der, mens forfatteren til dette hæfte
dog udtrykkeligt fremhæver, at der her
ikke er tale om noget originalt tilskud
til Stensen-forskningen - der herhjem
me indledtes af A. D. Jørgensen - men
om en bearbejdning af et foredrag af
holdt ved den 300-års mindefest i Kø
benhavn 15/11 1986, som den katolske
biskop Martensen tog initiativet til.
Derfor skal nævnes, at hæftet i overens
stemmelse med titlen kun perifert berø
rer Stensens konversion, men derimod
nok behandler spørgsmålet om forhol
det mellem tro og viden. De sidste år af
Stensens liv falder derfor stort set uden
for hæftets begrænsning, og mindeda
gens karakteristik af Stensen som »en
indtagende kristen personlighed« (s. 3)
kan vel nok finde støtte i de spredte
teologisk-filosofiske bemærkninger i
Stensens værker, mens sjælehyrderne i
Münster og andetsteds måske dog sna
rere ville anse den ældre Stensen som
apostolisk vikar for at være en besvær
lig og nidkær person. Væsentligere er
det dog, at Stensens indsats på de for
skellige specialområder, anatomi, geo
logi, krystallografi, her præsenteres
med det store overblik fra beslægtede
videnskaber, således at det også bliver
klart, hvori f.eks. Stensens opgør med
Descartes og dennes spekulative kon
struktioner bestod - og at dette opgør
genfindes også i små forsigtige vendin
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ger spredt omkring i Stensens produk
tion. Trods forfatterens forbehold be
handles også de mere sjældent studere
de sider af Stensens forskning (som
f.eks. studiet af musklerne), og be
handlingen bygger her alene på henvis
ninger til Stensens egne værker. Dette
hæfte giver derfor en glimrende intro
duktion til såvel større værker om Niels
Stensen som begyndende studier i de
forsømte områder. I øvrigt er trykfejl
sjældne; én ud af seks forklaringer til
figuren s. 35 mangler dog vist (uden at
den er særlig påkrævet).
Søren Balle

Paul Hammerich: Lysmageren. En krø
nike om Poul Henningsen. (Gylden
dal, 1986). 485 s., ill., hft. 300,00
kr., ib. 360,00 kr.
I betragtning af Poul Henningsens posi
tion som sin generations på én gang
mest kontroversielle og indflydelsesrige
kulturkritiker er det et dristigt og væ
sentligt projekt at klarlægge hans vidt
spændende aktiviteter inden for ram
merne af en biografi. Det gælder både
de historiske frontlinier og kamptema
er i PHs demokratisk-humanistiske
samfundsengagement og de særlige di
mensioner heraf, der realiseredes som
kunstnerisk praksis. Først og fremmest
hans satirisk-lyriske fornyelse af den
folkelige revy tradition og den livslange,
internationalt berømmede systemud
vikling af PHlampen fra 1925/26, den
første funktionalistiske klassiker i
dansk industridesign.
Hammerichs værk om PH er som
biografi usædvanlig ved ikke at give læ
seren mange muligheder for at projice
re sit ego ind i den »store historiske
skikkelse«, og som krønike er den en
form for historisk reportageskrivning,
der optager elementer af det dramado
kumentariske, og dermed også giver
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fiktionen et vist spillerum. Med Hammerichs eminente fortælleteknik har
det muliggjort en medrivende fremstil
ling på basis af meget omfattende re
search. Således har mere end 200 per
soner, der kendte PH, givet oplysnin
ger til forfatteren, der foruden de man
geartede andre kildetyper, som studiet
i PH må involvere, naturligvis også
bygger på den hidtil publicerede littera
tur; dels den biograferedes egen enor
me produktion, dels det endnu ret be
grænsede, som er skrevet af andre om
PH.
Opgaven fra Gyldendal lød på »et
portræt af hele mennesket fra undfan
gelse til hjertestop«, og med et retro
spektivt fortællegreb, der dynamiserer
den kronologiske form og sætter focus
på hovedbegivenhederne, udfolder
Hammerich PH mellem 1894 og 1967.
Generelt er der rigeligt familiestof, ik
ke mindst i skildringen af livsfasen frem
til PHs offentlige fremtræden i årene
omkring 1920 med hans debut som
kunstkritiker, hans journalistiske arki
tektur- og byplankritik og de første lys
eksperimenter og tidligste bygnings
værker. Efter PH-lampen og Kritisk
Revy’s »regeringstid« 1926-28 følger
Hammerich herefter PH i rampelysene,
men også bag scenerne gennem de fire
årtier, han prægede dansk kulturliv og
-debat.
Arbejdet med PH-revyerne i 30erne
giver Hammerich et meget værdifuldt
billede af, og centralt i dette tiår står i
øvrigt Danmarksfilmen (1935) og PHs
aktiviteter og samlende funktion i den
antifascistiske kulturkamp. Som arki
tekt for Tivoli fik PHs faible for ‘alvor
ligt sjov’ udløb med bl.a. Muslingeskal
len, inden han i 1943 flygtede til Sveri
ge. Hans kritik af retsopgøret efter kri
gen bragte PH i en marginaliseret stil
ling, og først med afviklingen af den
kolde krig og velfærdsstatens frem
vækst fik han atter en fremskudt posi
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tion i den offentlige debat. Underhold
ningsindustrien og forbrugerisme blev
nu i PHs sidste ti år de primære an
grebsmål i hans skribent- og foredrags
virksomhed. Disse linier i PHs biografi
udbygger Hammerich med sproglig
flair og øje for nye sammenhænge.
Nogle forekommer dog søgte, og det
anekdotiske bliver i høj grad styrende
for fremstillingen, ligesom perifere de
taljer ikke sjældent får lige gyldighed
som væsentlige forhold. Alligevel frem
kommer forfatteren med meget nyt
stof, der sætter lys på områder, der ind
til nu kun har været kendt i konturerne.
PH-krøniken blev ved sin fremkomst
øjeblikkets »succesbog«, men også for
fremtidig PH-forskning vil den være et
meget anvendeligt og stimulerende
standardværk. Den har både det pano
rerende overblik, de mange rammende
karakteristikker og dertil vigtige klar
læggelser inden for det kronologiske
forløb. PH er selvsagt bogens »helt«,
hvilket sine steder næsten uundgåeligt
må medføre synsvinkler og vurderin
ger, der for éntydigt bliver i hans favør.
Dette vil utvivlsomt blive modsagt og
nuanceret, ligesom der endnu er uaf
klarede forhold inden for det store em
piriske stof, som Hammerich enten går
for let henover eller utilsigtet fejlinfor
merer om. PHs stålmøbler strejfes såle
des kun en passant, og et møde med
PH i konfrontation med »en masse ho
noratiores«, angiveligt arrangeret af
Statens Filmcentral med henblik på en
kortfilm om København, omtales ud
førligt s. 397, men har næppe fundet
sted. Som helhed virker Hammerichs
forhold til kilderne dog pålideligt, men
selv om et noteapparat vil være et uri
meligt krav til en fremstilling af denne
art, er det for den videre forskning en
afgjort svaghed, at der ikke oplyses
konkret om kilderne ud over en over
sigt over de vigtigste bøger af og om
PH. Og netop på grund af det noget
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impressionistiske efterbillede, der trods
alt bliver tilbage hos læseren, ville
fremstillingen klart have været styrket,
hvis Hammerich havde taget det sidste
kraftspring med et afsluttende kapitel,
der gav et samlet bud på Poul Henningsen, betydningen af hans indsats på
hovedfelterne, såvel som »hele men
nesket«.
Lars Dybdahl

Povl Eller: Industriens mænd - et male
ri af P. S. Krøyer 1903-04. (Fr. G.
Knudtzons Bogtrykkeri A/S, 1984).
43 s., 85,40 kr.

P. S. Krøyers sidste repræsentationsbil
lede er malet på bestilling af ingeniør
og fabrikant G. A. Hagemann. Det
hænger i dag på Frederiksborg, og det
forestiller københavnske repræsen
tanter fra de tekniske fag, samlet i det
dengang nye Østre Elektricitetsværks
maskinhal. Situationen er naturligvis
fiktiv, men modellerne har rent faktisk
været indkaldt til korte samvær i ma
skinhallen gruppevis samt til enkelte
atelierbesøg. Det er Hagemann, der
står for udvalget af personligheder og
deres placering, og Povl Ellers skarp
sindige analyse peger på Dansk Inge
niørforening som nøgle til forståelse af
billedet. Der er nemlig påfaldende
mange personer med fra de offentlige
værker, mens vigtige dele af industrien
ikke er repræsenteret. I alt optræder
der 53 mænd på billedet, som Povl El
ler kalder et sejrsmonument, udført før
slaget er kommet rigtigt i gang; et frem
syn på elektricitetens vegne. Billedets
gåde, påpeger forfatteren, er den cen
trale placering af Københavns overpræ
sident, V. Oldenburg, der var jurist.
Bogen er et fint lille studie og bygger på
et foredrag i Videnskabernes Selskab.
Ib Gejl

Povl Christiansen: Fyrretyve år med
Snedkerlaugets

Møbeludstillinger.

(G. E. C. Gad, 1986). 198,00 kr.

I 1927 befandt de københavnske møbelsnedkerfirmaer sig i en alvorlig kri
se. Det blev stadig sværere at klare sig
overfor den fremvoksende møbelindu
stri, og stilmæssigt havde man meget
vanskeligt ved at finde nye veje. Det
blev ikke bedre af, at importen af tyske
møbler i disse år var stor.
For at vise flaget tog Københavns
Snedkerlaug derfor initiativ til en årlig
udstilling, der skulle vise, hvad møbel
snedkerne kunne præstere. De første år
var udstillingerne lidt famlende, men
efterhånden begyndte flere og flere
håndværkere at samarbejde med arki
tekter om udformningen af møblerne.
Derved blev Snedkerlaugets Møbelud
stillinger rugekasse for en hel genera
tion af arkitekter. De senere store nav
ne Hans Wegener, Finn Juhl, Børge
Mogensen og Arne Jacobsen havde her
mulighed for at vise deres talent.
Uden samarbejdet mellem håndvær
kerne og arkitekterne havde danske
møbler næppe nået den internationale
position, de kom til at indtage efter 2.
Verdenskrig. Man ser her klart, hvad et
aktivt og vågent miljø betød. Det tog
faktisk mange år at få et talent til at
springe ud i fuldt flor. Hans Wegener
debuterede således i 1937, vandt en
række præmier i årene derefter, men
først i 1949 frembragte han det sub
lime.
Forfatteren er selv møbelsnedker, og
ledede udstillingerne fra 1958 til 1966,
hvor de københavnske snedkermestre
ikke længere selv magtede at stå for ud
stillingerne. Forinden havde han i man
ge år været med i udstillingskomiteen.
Om nogen kender Povl Christiansen
altså forholdene indefra. Han øser be
redvilligt af sin store viden, og støtter
sig på møbelprotokoller og de fyldige
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anmeldelser, udstillingerne fik. Des
uden skildrer han med selvironi og ve
mod snedkermestrenes håbløse kamp
mod en industri, der begyndte med at
fremstille møbler af tvivlsom kvalitet,
men endte med at bruge den fornyelse,
håndværkerne leverede, i deres eget
regi.
Det er derfor ikke blot et værk om 40
års møbeludstillinger. Bogen rummer
også beskrivelsen af en ubarmhjertig og
forudsigelig kamp mellem håndværk og
industri, og indeholder derved langt
mere end titlen lover. Christiansen har

ramt hovedet på sømmet ved i en an
den publikation at hævde, at bogen fra
Snedkerlaugets Møbeludstillingers 25
års jubilæum ikke burde hedde
»Håndværket viser vejen«, men
»Håndværkerne viste vejen«. For det
var det, der var tilfældet, og det doku
menterer Christiansen tydeligt i sin nye
bog.
Endelig skal det nævnes, at det er en
smuk bog, enkelt og logisk tilrettelagt
af Erik Ellegaard Frederiksen.
Carl Erik Andresen

NORDEN
Anders Norberg m.fl.: Tvåkammar
riksdagen 1867-1970. Ledamöter
och valkretsar, Band 3. Blekinge

län, Kristianstads Län, Malmöhus
Län. (Sveriges Riksdag og Almqvist
& Wiksell, 1986). 316 s.
Sverige har mærkværdigvis ikke tidlige
re haft et egentligt politisk-biografisk
opslagsværk, og det er dette savn, den
svenske rigsdag nu har rådet bod på.
Man har valgt at starte med tokammerrigsdagens periode (1867-1970), og
man har også valgt at inddele værket
länsvis, dvs. at bruge den valgkredsind
deling, der har været gældende siden
forholdstalsvalgmåden blev gennem
ført. Det giver en del fordele, men også
visse ulemper - for eksempel med hen
syn til personsøgningen, så længe der
ikke findes et nationalt personregister.
Men koncentrationen om de enkelte
län - hvoraf dette bind omhandler hen
holdsvis Blekinge, Kristianstads og
Malmöhus län - giver en god anledning
til at bringe en indledende kort frem
stilling af sociale og politiske udvik
lingstræk i hvert af disse län i perioden
1867-1970. Da bindet også har en ind

ledning om den generelle udvikling af
periodens svenske partisystem (ligele
des forfattet af professor Sten Carls
son), giver det også væsentlige dele af
en almindelig politisk historie og der
med også andet og mere end politiker
biografierne.
Selv om indledningerne ikke går
dybt, knytter værket sig alligevel her
ved til de nyere parlamentsbiografier,
der også indeholder analyser osv. i til
knytning til den egentlige biografidel.
Men der er altså ikke tale om analyser
af rigsdagsmændenes sociale og politi
ske karriere, således som biografierne
vel egentlig lægger op til?
Biografierne af de mange rigsdagsmænd er søgt gjort så objektive og fak
tuelle som muligt, og det virker, som
om det er lykkedes godt. Prisen er en
vis opremsende stil, og da der af plads
hensyn er en udstrakt brug af forkortel
ser, er der først og fremmest tale om et
faktuelt opslagsværk - og ikke et værk
med biografier med selvstændig litterær
og politisk-analytisk værdi.
Det kan også fremhæves, at biogra
fierne systematisk opregner en række
opgaver og indsatser i forbindelse med
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de pågældendes gerning i Riksdagen,
hvad der naturligvis er yderst hensigts
mæssigt. Det ses imidlertid sjældent
gennemført så systematisk og konse
kvent om her.
I det hele taget giver værket - og an
dre tilsvarende - anledning til at spør
ge, om tiden mon skulle være inde til at
begynde at overveje en fortsættelse af
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den danske pendant med rigsdagsmændene 1848-1948 (Elberling og Elberling, 1949-50)? Også her i landet er der
vel behov for et velredigeret og syste
matisk parlamentarisk-biografisk op
slagsværk, der dækker også de seneste
årtier?
Jørgen Elklit

