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‘Olavides’-fejden
Et kapitel af dansk idéhistorie
AfOle Stender-Petersen
Den danske hovedperson i den litterære »’Olavides’-fejde«, der
udspilledes for åbent tæppe 1779-80 med ivrig deltagelse af anony
me skribenter, var juristen og embedsmanden August Hennings
(1746-1826). Idémæssigt kunne han minde en hel del om den nogle
år i forvejen dekapiterede J. E Struensee, - deres ideologiske ud
gangspunkt var, som vi skal se, det samme, - og til tider synes
Hennings at have stillet sig selv det spørgsmål, om hans skæbne
skulle arte sig nogenlunde som den politiserende læges eller som
»‘Olavides’«, en samtidig spansk kollega, dømt som kætter 1778.
Værket Olavides nedkaldte fordømmelse fra anderledes tænkende,
og førsteministeren Ove Høegh Guldberg hævede uroligt pegefin
geren.

»... en ny Struensee...«
August Hennings fødtes i Pinneberg som søn af den danske amtsforvalter,
justitsråd Martin Nicolaus Hennings. Han stammede således fra samme
egne, hvor den ti år ældre J. E Struensee siden 1758 virkede som nybagt
læge som stadsfysikus i Altona og amtslæge i Pinneberg. Struensees far var
først, fra 1758, hovedpræst i Altona, siden, 1760, superintendent for Slesvig-Holsten. Han var allerede siden præsteårene i Halle pietist og antirationalist. Bispesønnen og amtsforvaltersønnen mindede om hinanden, og
deres veje skulle krydses på mærkværdig vis.
Begge havde deres baggrund i den tyske reception af oplysningsideerne,
og begge tilhørte middelstanden, den oplyste borgerstand, der ud af be
kendtskab med og inspiration fra kontinentets progressive åndsfrænder
følte at måtte kritisere tingenes tilstand i samfundet, om muligt reformere
og revolutionere dem til fordel for den opadstræbende 3. stand, der (end
nu) intet var, eller benytte sig af selve den monarkiske magt eller udnytte
interne modsætninger og forhold i absolutismen selv til at gennemføre, at
standen - og den fortrykte almue med - i al fald blev »noget«, fik en friere
stilling1.
1. Jvf. Joachim Hild: August Hennings, ein schleswig-holsteinischer Publizist um die Wende des 18. Jahrhunderts (Erlangen 1932), s. 7-11.
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Men der var naturlige forskelle mellem de to reformvenner» Johann
Friedrich måtte først rebellere mod sit eget antirationalistiske miljø, men
lagde sig til forskel fra August - under nævnte »fejde« - aldrig direkte ud
med nogen gejstlige, - faren selv var jo en sådan. Begge blev de deister2.
19 år gammel -1756 - var Struensee blevet medicinsk doktor med udmær
kelse. Han havde også snuset til filosofi og fulgt den kendte Chr. Wolffs,
Tysklands ledende oplysningsfilosofs, forelæsninger i Halle. August blev
ligeledes som 19-årig - 1766 - dr. jur. med udmærkelse, men fra kamera
lismens hovedsæde Göttingen, hvor han 1763-66 havde fulgt den avance
rede undervisning i statsvidenskab, nationaløkonomi og jura. Han var
således til forskel fra Struensee uddannet til statstjeneste. Historikeren
J. C. Gatterer havde indviet ham i Rousseaus ny idéverden, »Contrat
social« og »La nouvelle Heloise« var kommet 1761, »Emile« 1762. Rous
seau hævdede følelsens primat i en verden præget af forstandstænken og
negativ kritik og dogmatik. Særlig »Emile« var et naturens evangelium,
egentlig en opdragelsesroman og banebrydende i pædagogikken. G. Archenwall indviede Hennings i naturret, folke- og statsforfatningsret. Net
op under hans studieophold i Göttingen fandt Diderots og d’Alemberts
store franske »Encyclopédie« (1731-65) sin foreløbige afslutning. Deri
hævdedes naturrettens basis i uforanderlig fornuft og retfærdighed, og at
der var visse regler om retfærd og billighed, som den naturlige fornuft
alene har anordnet blandt mennesker eller Gud indskrevet i vore hjerter.
Diderot byggede på sin side naturretten på den ufejlbarlige samfundsvilje,
der spillede så stor en rolle for Rousseau, og ud af naturretten blev ufor
anderlige menneskerettigheder udledet3.
I Göttingen stiftede Hennings også bekendtskab med værker af Voltai
re4. Omtrent samtidig stiftede også Struensee bekendtskab med nævnte
oplysningsfilosofiers ideer5.
Hennings kom 1766 overanstrengt hjem til Pinneberg, hvor huslægen,
dr. J. F. Struensee, straks ordinerede en tid med absolut hvile og ro. Re
kreationen kom til at vare U4 år. Tiden benyttede Hennings til yderligere
fordybelse i studiet af oldtiden og af Montesquieu og John Locke foruden
2. Til oplysningerne om Struensee er benyttet Paul Barz: Doktor Struensee - rebel blandt
hofsnoge (dansk oversættelse 1986), sammenholdt med Egill Snorrason: Johann
Friedrich Struensee. Læge og Geheimestatsminister (1968) og Sv. Cedergreen Bech:
Struensee og hans tid (1972).
3. Paul Hennings: August Hennings' Ungdomsaar (Personalhist. Tidsskr. 9. r. IV, 1932),
s. 209 ff. Søren Holm: Oplysningstiden (1959), s. 155., jvf. Jørn Hansen: Fra Robes
pierre til Jaurés (Den jyske Historiker 38/39, 1986), s. 125 f.
4. Paul Hennings, s. 209 ff.
5. Paul Barz, s. 66 f.
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stadig af Voltaire og Rousseau. Åndsfrænder fandt han i søstrene Sophie
og Ulrike og i broderen Fritz, der ligeledes i Göttingen havde studeret
jura og som August forberedte sig til advokatvejen6. Man kan formode, at
også amtslægen og den nybagte dr.jur. virkede inspirerende på hinanden i
filosofisk henseende.
Næsten samtidig med nævnte læges tilknytning til det danske hof 1768/
69 indbød baron Ernst Schimmelmann, søn af den mægtige skatmester,
August til København efter at være blevet bekendt med den begavede
jurist gennem Augusts gamle huslærer L. F. Zagel, hvis myndling baronen
var under udlandsrejse 1767. I begyndelsen af 1768 introduceredes Hen
nings i det Schimmelmannske Palæ i Norgesgade og blev snart både skat
mesterens og Ernests økonomiske medhjælper7.
Af de to unge venners livlige korrespondance, der begyndte 1768, frem
går at de var sværmere å la Rousseau8. De udviklede sig begge til deister,
rationalister og tolerancetilhængere. Mere helhjertet end sine samtidige
berømmede Hennings Voltaire og Rousseau og citerede flittigt fra »La
nouvelle Heloise« og »Emile«. Selv Tyge Rothe var meget reserveret
overfor de to franske filosoffer, og P. F. Suhm tog afstand fra Voltaire som
historiker og fritænker, fra Rousseau grundet dennes formentlige udfald
mod videnskaben9. I sin positive bedømmelse af dem minder Hennings
atter om Struensee.
Som landmåler 10.2.1770-9.3.1771 ved de Antvorskovske og Vordingborgske domæners inddeling som led i bestræbelserne på at fremme bon
deselvejet lærte Hennings nærmere at kende bondeforhold, idet han en
månedstid 1770 boede i Vedbysønder hos »en meget vindskibelig Sogne
foged«, hvis livshistorie han fandt at være et sindbillede på bondestandens
hele ufrihed særlig efter salget af nævnte krongods 178410. Dette bekendt
skab var nok så vigtigt for Hennings’ åndelige udvikling som omgangs
kredsen i salonernes sluttede bureaukratiske kredse.
Struensee var også ivrig efter at bedre bondens kår, da han kom til
magten, men stiftede aldrig personligt kendskab til bondeforhold, sky som
han var for det jævne folk. Sjælen i hans reformarbejde var den tidligere
6. Paul Hennings, s. 210 f.
7. idem, s. 206 f., 211-18, 221.
8. Vekslede breve 1768-71 og 1779 i NkS111 (arkivsekretær J. Blochs Hamburg-transskriptioner og -oversættelser).
9. Edv. Holm: Om det Syn paa Kongemagt, Folk og borgerlig Frihed, der udviklede sig i
den dansk-norske Stat i Midten af 18de Aarhundrede (1746-1770) (1883), s. 30-34.
10. Hennings (i noterne forkortet H.): Til Forfatteren af Breve angaaende den danske
Proprietair og Bonde... (d.e. E. Fleischers anonyme skrift 1786) i »Minerva« II, 3,
febr. 1787, s. 185-88.
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Göttingen-elev, medicinsk professor G. C. Oeder, der 1770 gik ind for
bondestandens »frihed og ejendom«11. Hennings kunne kun fuldt ud billi
ge dette. Han mindedes år senere, at han blev beskyldt for at »blive en ny
Struensee«, hvilket han rigtigt fandt var den største forkætrelse for den
dengang rådende ånd efter Struensees fald, fordi han med Oeder ønskede
at skaffe bondestanden frihed og ejendom - dvs. stavnsbåndsløsning og
selveje, - en tanke, der ti år senere blev grebet af regeringen selv før de
store bondereformer12.
Det var under Struensee, at Hennings’ karriere i dansk statstjeneste
begyndte juni 1771 med ansættelse som arkivar i det nyoprettede Finans
kollegium, der efter Friedrich 2. af Prøjsens forbillede blev gjort til styrel
sens midtpunkt (men atter ophævet efter Struensees fald), og blandt hvis
fire deputerede Hennings’ beundrede reformven Oeder var. Ses bort fra
reformlinien var Hennings’ bedømmelse af Struensees styre negativt. Det
var givetvis styrets forvandling fra oplyst enevælde til en form for despoti
han ud fra Montesquieu måtte tage afstand fra13. År senere talte han om
Struensees forvirrede statsforvaltning, valg af mænd som A. S.
v. d. Osten til embeder, de ikke var voksne, den almene usædelighed og
krænkelse af al anstændighed14.
Allerede 1770 havde Hennings søgt at få Schimmelmann senior og ju
nior involveret i »intriger mod ministeriet«. Schimmelmann senior indså
virkelig nødvendigheden af at svække Struensees magt og rive kongen ud
af den omgivende kabale, men sluttelig trak skatmesteren sig ængstelig ud
af det hele15.
Hennings var medvider til en rebellion fastsat til 29.9.1771. År senere
skrev han, at der på Frederiksberg blev givet matroserne et gilde, men
hoffet undgik faren ved at forblive på Hirschholm, hvor alt var rede til
flugt til Helsingør, og rebellionens hovedmænd havde ikke mod og mands
hjerte til at marchere mod Hirschholm. Generalmajor S. O. Falkenskiold,
Struensees militære rådgiver, bebrejdede Hennings, at han ikke havde
advaret ham, men Hennings mente, at han var for lidt underrettet, og at
angiverrollen ikke lå til ham16. I selve kuppet 17.1.1772 deltog han ikke.
Han og Ernst blev endog oprørte over kupmagernes hårde fremgangsmå11. Hans Jensen: Dansk Jordpolitik 1757-1919 I (1936), s. 96 f.
12. H. til Ernst Schimmelmann, 23.9. 1800 (i L. Bobé (ed.): Efterladte Papirer fra den
Reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770-1827 IV (1900), s. 291).
13. Jvf. om embedsmændenes stemning Cedergreen Bech, s. 244, 214 f.
14. Optegnelse dateret 24.6. 1821 oversat af J. Bloch i Museum I, 1 (1891), s. 378.
15. H. til [Ernst], Hamburg ultimo 1770 (NkS 2667", hefte III, s. 119-23).
16. Afskrift af H.-optegnelse af 24.6.1821, meddelt af J. Bloch i Museum 1,1 (1891), s. 378.
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de, og over at også to venner, Falkenskiold og livlægen C. J. Berger, var
blevet fængslet. De søgte forgæves at advare og hjælpe Caroline Mathil
de17. Efter hendes forvisning til Celle stod Hennings i forbindelse med
nogle oppositionelle adelige, reformvennen Ferdinand Ahlefeldt og dron
ningens staldmester F. L. E. Bülow, der arbejdede på at genindsætte dron
ningen. Som kurér for kredsen rejste Hennings mellem København og
Hamburg. Men England ville ikke forstrække gruppen med penge. Kon
takten med England fortsatte dog efter at lederen af Departementet for
udenrigske Anliggender (indtil april 1773) v. d. Osten november 1772
havde sendt Hennings som chargé d’affaires til Berlin. Han aftalte en
hemmelig korrespondance med Ahlefeldt og kontaktede efter ankomsten
12.12. 1772 i Berlin den britiske gesandt James Harris (Lord Malmesbu
ry), men forhandlingerne havde ikke nået afslutningen før Caroline Ma
thildes død 177418.

En oppositionel blandt åndsfrænder
At Hennings’ forhold til Struensee og Caroline Mathilde var ambivalent,
forstår man, når det tages i betragtning, at han formentlig gennem sin
søster Sophie, der juni 1770 havde ægtet Hamburg-lægen Johann Albert
Reimarus, givetvis har erfaret, at Reimarus selv tilmed havde været Struensees gode ven, og at hans far, den rationalistiske teolog H. S. Reimarus
(d. 1768), havde haft afgørende indflydelse på lægen formentlig gennem
sit værk om den naturlige religion, der søgte at forbinde tro og fornuft19.
Det skuffede Hennings, at Struensees fald også havde gjort alle hans
forordninger, bondefriheden inklusive, til intet. Frimodig som han var,
gav han åbent udtryk derfor, men da anklagede det fremtrædende med
lem af den konservative godsejergruppe, der nu stod for bondepolitikken,
J. O. Schack-Rathlou, ham for at tænke som Struensee og at ville jage alle
godsejere bort, hvilket for Hennings betød så meget som, at godsejeren
ønskede ham til skafottet som kætter20. Nævnte ord udtalt oven i købet af
en statsminister kunne meget vel i den ophidsede stemning fortolkes som
en forborgen trussel.
17. H.s optegnelse fra 1821 m. tilføjelse fra 1823 (ibidem, s. 378 f. og note 2).
18. H.s optegnelse fra 1821 (ibidem, s. 379 f.).
19. Paul Barz, s. 69, 72-76. Den af K. Sieveking besørgede Johann Albert Heinrich Reimarus’ Lebensbeschreibung von ihm selbst aufgesetzt (Hamburg 1814) nævner ikke Struen
see, men ej heller Lessing eller Mendelssohn, men flere steder H.
20. H.s Bekentnisse (1786) i Blochs transskription/oversættelse ad s. 124 i hæfte III i NkS
2667.
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Af J. A. Reimarus, der stod i forbindelse med den berømte filosof Mo
ses Mendelssohn, fik Hennings en introduktionsskrivelse til denne. I Ber
lin besøgte han ham, de diskuterede filosofiske emner som den filosofiske
strid mellem Voltaire og Rousseau om jordskælvet i Lissabon 1755, der
også havde rystet den lærde verden. Også religionsfilosofi drøftede de og
selvmord, men var ikke enige i alt. Hennings var mere skeptisk end filo
soffen overfor gudsforestillingen, og han forkastede helt troen på sjælens
udødelighed. Derimod har Mendelssohn gjort ham til en endnu mere
overbevist tilhænger af religiøs og åndelig tolerance end før, filosoffen gik
helt ind for tolerancens sag, der nøje hang sammen med spørgsmålet om
jødernes emancipation, som han virkede for21. Venskabet med Mendels
sohn blev af den største åndelige betydning for Hennings22 ligesom ophol
det hos Reimarus og hans frisindede kreds i Hamburg på hjemrejsen fra
Berlin 1774/75. Kredsen var rationalistisk og grebet af frimureriets ver
densborgerånd. Alskens skønånder fra G. E. Lessing til Jens Baggesen
færdedes i dette kulturelle miljø. En fortsat brevveksling mellem Hen
nings og Reimarus’ søster Elise, kendt som Lessings og Mendelssohns
veninde, vidner om gensidig inspiration23.
1775-76 var Hennings chargé d’affaires ved det kursachiske hof i Dres
den og fik også tid til at omgås Dresdens bedre kredse. Han gjorde således
skønånden, den borgerlig fødte grevinde Christine (Tina) Briihls bekendt
skab i et selskab, hvor hun lidenskabeligt forsvarede René Descartes’
ideer. En nærmere forbindelse og korrespondance mellem de to filosofisk
anlagte mennesker fulgte24. Det viste sig, at komtessen hældede til den
form for cartesianisme, der var accepteret af kirken. Mens Hennings op
regnede mange argumenter mod religionen og benægtede at være kristen,
»jeg er menneske«, forsvarede hun religionen med næb og kør25. Hun
sværmede for den schweiziske lægedigter Albrecht v. Haller, vel at mærke
ikke den unge Haller, der havde prist fornuften i »Sur la Superstition«,

21. De sidste 12 sider af H.s ligeledes håndskrevne, upaginerede Observations Sur le Genie
et le Gouvernement du Roi de Prusse faites å Berlin en 1773 et revenue á Copenhague en
1776. par Auguste Hennings, dediceret Heinrich Schimmelmann, Berlin 1773, fortæller
om mødet med Mendelssohn.
22. Brevveksling i Nachlass bd. 22.
23. Breve fra Elise Reimarus til H. i Nachlass bd. 79, jvf. Bobé (ed.): Efterladte Papirer...
VI (1903), s. 562.
24. H.s håndskrevne Litterarische Nachricht vom Verfasser des Olavides i Nachlass bd. 22,
fol. 163 f. H.s samtidige afskrifter af brevene i Nachlass bd. 77, fol. 1-113 v, efterfulgt af
en bog, de drøftede, M.Thomas: Eloge de René Descartes. Discours..., Amsterdam
1756, andre breve i Nachlass bd. 60, fol. 68-101.
25. Udat. breve vekslede mellem H. og de Brühl i Nachlass bd. 77, fol. 11 f., udat. breve ib.
bd. 60, fol. 82 og 91 ff.
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som Hennings fremhævede, men den ældre Haller, der havde skrevet - ret
så mådelige efter Hennings’ og Mendelssohns mening - breve mod Voltai
re26. Med indignation forkastede Hennings Bibelen og stillede sig kritisk
overfor dens Kristus-figur27. Mens Bibelens Gud forekom ham at være et
højst partielt væsen behæftet med alle menneskelige svagheder og ikke et
universelt væsen, ønskede han netop at betragte Gud i universet og erken
de det evige i umådeligheden28. Hans filosofi tangerede baron Holbachs
ateisme og materialisme, selvom han ikke klart fremtræder som materia
list, men dog som tilhænger af materialismen i dens deistiske form29.
Forbindelsen og venskabet med Moses Mendelssohn var længerevaren
de og førte til, at filosoffen efter at have modtaget manuskript gennem
Elise Reimarus 1778 formidlede udgivelsen af Hennings’ Über die Vernunft på Chr. Fr. Voss’ forlag i Berlin30. Bogen er dediceret Hennings’
hengivne støtte Ernsts hustru Emilie (død febr. 1780). Med talrige ek
sempler fra antikken er bogen en lovprisning af fornuften og en heftig
kritik af fanatismen særlig i religiøse anliggender. Ernsts søster baronesse
Julie dedicerede han en nydelig lille bog Essai historique sur les arts et sur
leur progrés en Dannemarc, 1778 udgivet af kunst- og arkitekturakademiet
på Charlottenborg. I sit historiske essay lod Hennings et væld af tidens
store danske malere, billedhuggere og arkitekter passere revy31.
Hennings var på dette tidspunkt ansat i Kommercekollegiet. Hjemkom
met fra Dresden via Hamburg, hvor han atter besøgte Reimarus-kredsen i
oktober 1776, var han januar 1777 blevet kommitteret i kollegiet som
virkelig justitsråd under Heinrich Schimmelmann. 1778 blev han etatsråd.
Hans forhold til A. P. Bernstorff var aldrig godt, og han gjorde sig ikke
større forhåbninger om en diplomatisk karriere under ham32. Sagen var
den, at Bernstorff var en overbevist anti-voltairianer33, og at Hennings lå
26. Udat. breve ib. bd. 77, fol. 16 ff., 91 ff. 1776-80 udgaves på dansk Hallers Breve over
nogle endnu levende Fritænkeres Indvendinger imod Aabenbaringen (1775-77) direkte
rettede mod Voltaire.
27. Nachlass bd. 60, fol. 95-98.
28. ibid., fol. 89 v-90.
29. Brevvekslingen med madame de Brühl fortsatte en tid efter H.s hjemkomst til Køben
havn: H. til de Brühl, 14.1. 1777, de Brühl til H., 24.6. 1777 (Nachlass bd. 77, fol. 96108).
30. Mendelssohn til H., Berlin 24.1. og 28.3. 1778 (Nachlass bd. 22, fol. 7-8 v).
31. Bogen er benyttet i fremstillingen af dansk kunst i oversættelsen af Göttingen-professoren Dr. Anton Friedrich Büschings Historie om de tegnende skiønne Kunster (1783), s.
274-81, 298-306, 336 f.
32. H. til [Ernst], [Berlin] 23.8., 26.8. 1774; Hamburg 7.2. 1775 (RA. Schimmelm. Papirer
10).
33. A. P. Bernstorff til J. H. E. Bernstorff, Kbh. 1.11. 1768, i anledning af (forhastet) med
delelse om Voltaires død (Aage Friis (ed.): Bernstorffske Papirer I (1904), s. 567).

184

Ole Stender-Petersen

på en langt mere prøjsisk orienteret linie i udenrigspolitikken end han34.
Dertil kom at Hennings nærede vitterlig rebelske anskuelser. Overfor
Ernst Schimmelmann udtrykte han sympati for tidligere danske bondeop
stande og skrev i nogle betragtninger over opstanden mod Knud den
Hellige 1086, at hine tider endog måtte komme igen, når kongen ville
bruge andre midler end mildhed til at regere bonden og ville være tyran
frem for far35. Naturrettens modstandsret var her anerkendt. Ligesom
Hennings og Ernst 1769 havde sværmet for korsikanernes frihedskamp
under Pasquale Paoli36, bedømte Hennings ti år senere amerikanernes
anvendelse af modstandsretten (i frihedskrigen mod England) højst posi
tivt - iøvrigt i modsætning til Bernstorff, men i overensstemmelse med
stemningen i ungdommen - og overvejede endog en overgang selv at
drage til Amerika for at kæmpe på rebellernes side37.
Bidende kunne Hennings’ kritik af kollegiesystemet med dets sekretær
videnskab og formalitetskundskab være38, og hård kritik rettede han mod
den Schimmelmann ’ske merkantilisme med dens told og forbud og andre
protektionistiske foranstaltninger, den slette møntkurs og den voksende
statsgæld. Han fandt, at den danske politik i mangt og meget fortabte sig i
petitesser og fordrede en dristigere politik med indsættelse af eskadrer og
konvojer overfor de britiske opbringninger af danske handelsskibe og
prisesager39.1 sin økonomikritik repræsenterede Hennings en videreførel
se af den liberale, kapitalprogressive linie fra Struensees tid.

Olavides - til nytte og fromme
Med bidende ironi beskrev Hennings i et brev til Ernst Schimmelmann det
bedre selskab40:
De står dér med deres blå og hvide bånd og deres pomponer. For Gud ikke ét
ærligt træk deri! og du, verdenskloge, behøver blot at tage båndene og pomponerne af dem, og du vil ikke længer vide, hvem der er herre, hvem knægt.
Udat. PM af H. om dansk neutralitet i RA. Priv.ark. 6285, Pk. 31 b.
H. til [Ernst], Kokkedal 22.10. 1779 (NkS 2667).
[Ernst] til H., Stockholm 26.6. [1769]; H. til [Ernst], 1.7. 1769 (ibid.).
A. P. Bernstorff til Ditlev Reventlow, [Kbh.] 22.10. 1776 (Aage Friis (ed.): Bernstorffske Papirer III (1913), s. 498). H. til [Ernst], [Kbh.] 1.8. 1778 (RA. Priv.ark. 6285, Pk.
31 a), Kolding 18.11. 1779 (NkS 2667).
38. H. til [Emilie Schimmelmann], Moesgård 21.9. 1779 (ibid.).
39. H. til [Ernst], Randers 7.11., Ålborg 16.10. 1779 (RA. Priv.ark. 6285, Pk. 31 a).
40. H. til [Ernst], Kolding 18.11. 1779 (NkS 2667).

34.
35.
36.
37.
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Daglig konstaterede han de almindelige fordomme i dette selskab. Af
egen bitter erfaring mente han at kende de skinkristnes hjertehårdhed og
fordømmelsessyge, selv var han blevet opfattet som intolerant religions
foragter af dem. For at modvirke den rådende stemning og slå et slag for
den fornuft og tolerance, han i så høj grad savnede i det bedre selskab, var
det, han skrev værket Olavides^.
Den direkte inspiration var formentlig en artikel, dateret »Aus Spani
en« 12.12. 1778 i »Staats- und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen
unpartheyischen Correspondenten« for 13.1.1779 om den formelt hemme
lige auto dé fe i Madrid 24.11. 1778 mod den spanske oplysnings- og
embedsmand Pablo de Olavide (1725-1803) - velbevandret ud i Montes
quieu, Voltaire, abbé Raynal, Rousseau og d’Alembert. Der er smuk
overensstemmelse mellem »Zeitung«s oplysninger om retshandlingen og
dommen og Hennings’ i det vældige værk Olavides (226 oktavsider), som
han foråret 1779 udsendte på egen bekostning på kgl. universitetsbogtryk
ker A. H. Godiches enkes forlag42. Den smukt trykte og udstyrede bog
indledes med et digt på titelbladet fra Klopstocks »Messias«. Et vældigt
hexameterdigt om hovedpersonen og rummende opgør med trosfanatis
men fylder de første 60 sider. Det var intet tilfælde, at Hennings skrev
netop om Olavide. Hans skæbne og Inkvisitionens hårde dom over ham
som evig æreløs kætter og hans indespærring for 8 år i et fjernt liggende
kloster havde vakt den største opsigt og indignation i Europas oplyste
kredse. Diderot skrev en lille Olavide-biografi, der dog forblev utrykt til
181343. Frederik den Store af Prøjsen havde allerede februar 1777 fordømt
arrestationen af Olavide (november 1776) i et brev til d’Alembert, og
Katharina 2. af Rusland blev oplyst om sagen af F. M. v. Grimm meget
grebet af den spanske åndsfrændes hårde skæbne og tilbød 1783 pekuniær
støtte til ham44. Olavides var således et i høj grad relevant stykke samtids
historie, og i betragtning af, at Hennings skrev ganske kort efter de virke
lig stedfundne begivenheder, er det bemærkelsesværdigt, at kun få fakti
ske fejl er løbet ham i pennen.
Olavide fremstilles af Hennings som et offer for den religiøse fanatisme,

41. H.s Beantwortung (1780), s. 35 f. H.s Litterarische Nachricht vom Verfasser des Olavi
des, skrevet kort efter Olavides-fejden (Nachlass bd. 22, fol. 166-69). Olavides, s. 66.
42. Den fulde titel lød: Olavides. Herausgegeben und mit einigen Anmerkungen über Duldung und Vorurteile begleitet von August Hennings. Pris: 4 mark. [Elise Reimarus] til
H., Hamburg 26.3., 28.3. 1779, 11.1. 1780 (Nachlass bd. 79, fol. 115-16, 195).
43. Marcelin Defoumeaux: Pablo de Olavide ou L’Afrancesado (1725-1803) (disputats Pa
ris 1959), appendix I s. 471-75.
44. Defourneaux, s. 367, 371 f., 404-07. Olavide flygtede 1780 til Paris.
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der ses som det store uhyre, der bringer ulykke både over Peru, hvor
Olavide først virkede som dommer i Lima, og Spanien: maurernes fordri
velse 1611, derpå jødernes til skade for økonomien (s. 54-58, 85-88). Det
er ikke helt korrekt, at Olavide (s. 84) allerede i Lima blev forfulgt af
præsteskabet, hvorfor han måtte rejse til Spanien45. I Spanien lagde han
sig efter videnskaberne46. Præsidenten for Kastiliens råd grev d’Aranda
anerkendte Olavides fortjenester og udnævnte ham under opgøret med
jesuiterne til politpræfekt i Madrid, siden til intendant i Sevilla47. Ligele
des korrekt i hovedtrækkene er Hennings’ fremstilling af det af Olavide
ledede store koloniseringsarbejde fra 1767 på Sierra Morenas højsletter i
Andalusien (s. 85-90) ved tyske kolonister hvervede til formålet af en tysk
officer ved navn Thürrigel; de var protestanter, og Olavide skal med
hoffets tilladelse have tilstået dem fri religionsudøvelse48. Særlig i hexameterdigtet (s. 9-18) udsmykkede Hennings oplysningerne i den lidt tørre
avisartikel i sin omtale af den idelige lykke og velstand, der skal have
rådet i »las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena« (de nye bosættelser på
Sierra Morena). I bogens følgende Erlåuterungen bringes nærmere enkelt
heder om foretagendet.
Olavides uenighed med kieresiet føres (s. 89 f.) tilbage til flytningen
med hoffets samtykke af et gammelt kloster i nabolaget. Munkene blev
besat af dødeligt had til Olavide, så alt, hvad han gjorde for dyd og frihed,
blev lagt ham til last som en forbrydelse49. Hennings vidste, at Olavides
fald hang sammen med afsættelsen af Aranda og en anden reform ven,
statssekretæren Grimaldi, »to støtter af menneskeheden«, der blev ofre
for fanatismen i skikkelse af kongens skriftefar50. Hennings vidste også, at
talrige vidner under processen aflagde vidnesbyrd om Olavides uskyld,
men alligevel dømte Inkvisitionen ham til indespærring i franciskanerklo
steret Saapio de Saagun på en vild klippe. Dette var en fejltagelse: kloste
ret var benediktinerklosteret de Sahagún51.
45. Defourneaux, s. 36 f. Olavide rejste grundet en arvesag 1752 til Spanien.
46. Som Defourneaux, s. 8 f. Domsreferatet i »Hamburgische unpartheyische Correspondenten«s nr. 8 for 13.1. 1779 svarer i det store og hele til referat på basis af originalen
hos Defourneaux, s. 361 f. I senere pjece, Beantwortung (1780), aftrykte H. in extenso
selve domshandlingen og inkvisitionstribunalets dom.
47. Olavide udnævntes 1766 til politipræfekt i Madrid, 1767 i Sevilla (Defourneaux, s. 89 f.,
102, 251 ff. m. noter).
48. Der er tale om den bayerske æventyrer Gaspard de Thurriegel; faktisk var alle de tyske
(og flamske) 6000 hvervede kolonister katolikker (Defourneaux, s. 175-78).
49. Det var den lokale, tyske kapucinergejstlighed, Olavide lagde sig ud med i en strid
mellem den verdslige og gejstlige magt og i sine bestræbelser på at gøre livet mere
muntert (Defourneaux, s. 220).
50. Joaquin Eleta, medlem af Madrid-inkvisitionen.
51. Defourneaux, s. 376.
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Erläuterungen udmærker sig (s. 67-80) ved en skildring af Perus historie
og Pizarros blodige erobring af landet (fra 1532). Derpå følger en gen
nemgang af den europæiske kolonisations historie i Amerika. Kilden er
abbé G.-Th. Raynals »Histoire philosophique et politique Des etablisse
ments & de commerce des Europeens dans les deux Indes« (Haag 1774),
III (s. 151-68, 198-205). Abbedens syn på »de vilde« var forbavsende
forstående og moderne, og han havde et skarpt blik for den vestlige kolo
nisations negative følger for deres liv. Hennings skelnede mellem den
franske koloniseringspolitik præget af manglende tolerance og den engel
ske relativt tolerante holdning, der havde befordret de engelske kolonise
ringer (s. 114-23). Han havde utvivlsomt her fat i noget rigtigt. Rigtig var
også fremhævelsen (s. 104-14) af jesuitermissionens store arbejde i Syd
amerika præget af godhed og mildhed mod de indfødte i »jesuiterstaten« i
Paraguays jungle (1609-1759). Hennings betragtede »de vilde« med stør
re forståelse end selv Raynal. Med stor veneration skrev han (s. 132 f.) om
de canadiske eskimoers animisme som udtryk for en ren, naturlig Gudser
kendelse, her møder man en forståelse, der var enestående i rationalis
mens tidsalder. Udfra Raynal skildres (s. 123 ff.) den puritanske, engelske
kolonisering af Ny England præget af manglende tolerance, selvom de
presbyterianske kolonister dog af religiøs intolerance var blevet fordrevet
fra hjemlandet, - Hennings har formentlig særlig Massachusetts med Sa
lem hekseprocessen 1692 i tankerne. Men fuld af lovord var han i sin
skildring af de engelske kolonier, der takket være frihed og tolerance
oplevede en økonomisk og kulturel blomstring: New York, især kvæker
nes Pennsylvanien, men også Virginia, Maryland og Georgia (s. 127-43).
Som følge af en alment rådende tolerance i religiøs henseende havde
Englands kolonier udvidet sig mere end de andre europæiske magters
kolonier, både hvad angik omfang og folketal, konstaterede Hennings (s.
143). Især fremhævede han forfulgte europæiske dissidenters optagelse i
amerikanske kolonier.
Hennings ønskede at uddrage nyttige lærer af historien til gavn for
»det almene bedste« - fx at nå til erkendelse af intolerancens skadelighed
udfra verdenshistorien, - så statsmændene handlede i overensstemmelse
med fornuften og trodsede fordomme og forældede maksimer (s. 146 ff.),
ansvaret for alle onder placerede han hos regenterne, ikke hos naturen (s.
113). Den europæiske kolonisations historie på den vestlige hemisfære
skulle være et skoleeksempel for statsmændene i deres praktiske politik,
så de indså, at en mild tolerant politik også gavnede koloniseringen selv.
At dansk kolonipolitik her skulle følge det britiske eksempel lå lige for.
Dog var tolerance alene ikke tilstrækkelig for menneskehedens lykke, den
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måtte forenes med Adam Smiths ny liberalistiske grundsætninger fremsat
i hans (samme år til dansk oversatte) »Undersøgelse om National-Vel
stands Natur og Aarsag« (s. 144 f.).
De sidste sider af Erläuterungen rummede en bekendelse til sandheds
prøvelse af meninger og til fornuften i modsætning til troen udfra John
Locke, der hævdedes at have udtænkt de ædleste tanker i nogen menne
skesjæl (s. 154). Ingen kunne forpligtes til at antage en mening, som ikke
hans/hendes fornuft og forstand anerkendte (s. 156-59). Hennings kræve
de respekt for fornuftens brug og virkninger, den største gudsbespotter
var den, der ville foreskrive fornuften love og underkaste den vilkårlige
lærer (s. 155). Tolerance (‘Duldung’) satte Hennings i højsædet som den
for den almene sikkerhed mest nødvendige dyd, der holdt forfølgelsesånd
og fanatisme i ave og sikrede menneskenes liv og frihed, så længe de ikke
brød den almene ro og udbredte oprørske lærer mod helstatens vel (s. 64).
End ikke intolerance mod klart beviste fordomme ville han anbefale, da
fordomme kunne være en trøst for den, der skyede sandheden, og intole
rance besad en repressiv funktion (s. 152). I stedet anbefalede han med
John Locke oplysning og gensidig kærlighed og fordragelighed (s. 163 f.,
160,157 f.). Var der endelig svage sjæle, der fandt Dalai-Lamas møg mere
guddommeligt end den ophøjede natur, ville »vi ikke voldeligt berøve
dem noget«, men afvente, at de selv med foragt kastede det fra sig (s. 164).
Hennings understregede, at sandheden ikke kan afgøres ved en regerings
magtsprog, men alene ved forskning af naturen og altet og ved komparati
ve historiske undersøgelser. Når en sag eller mening fik offentligt stempel,
var følgen, at alle andre derfra afvigende opfattelser blev fordømt som
forfalskede, og derudaf opostod atter forfølgelse og borgerkrig, eller en
uskyldig Jan Hus blev brændt eller en Jean Calas52 myrdet (s. 101 f.).
Bogens sidste afsnit behandlede »ikke anerkendte dyder« (s. 165-226):
mod - særlig til frit at tænke og sige, hvad man tænker, frihed på det
økonomiske og på tænkningens område, så fri tænken var at tillade uden
begrænsninger, hvis staten ikke ville være despoti, og endelig ære, der
skulle findes, hvor de to andre borgerlige dyder var til stede. Det var
Hennings’ mening, at sand ære var lige så sjælden som mod og frihed. Sine
moralfilosofiske udsagn søgte han at finde belæg for i den antikke historie,
som han var særlig velbevandret udi, og han sluttede med en spirituel
samtale mellem Sokrates og Alkibiades om udødelighed, hvori man klart
nemmer den sokratiske tone og argumenteringsmåde.
52. Fransk huguenot, henrettet 1762, Voltaire skrev 1763 som forsvar for ham Traite sur la
tolerance, der iøvrigt fandtes i Struensees bogsamling (Cedergreen Bech, s. 37).
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løvrigt vendte Hennings sig (s. 193) mod ateisme og materialisme som
formelige laster, der skulle have præget despotismens Frankrig på reli
gionskrigenes tid, dog opfattede han dem snarere i overført betydning, og
han tog ikke direkte afstand fra encyclopædisternes ateistiske materialis
me, som han som før nævnt selv var en hel del påvirket af. Men visse
teologiske lærer betragtede han som hævet over diskussion, da en formelig
benægtelse efter hans mening ville bane vej for lasterne: læren om Gud,
om forsynet og om dydens belønning. Alle andre religiøse lærer fandt han
ligegyldige for den borgerlige forfatning, da de var uden indflydelse på det
praktiske liv (s. 65). Hans betoning af tolerancen var nyttepræget og hang
sammen med ønsket om at fremme industri og vindskibelighed, besad
altså et materialistisk perspektiv.

Olavides - kritik og antikritik
I juni modtog Hennings en bedømmelse af dette mægtige værk fra Men
delssohn, der mente, at han havde skildret Olavides skæbne udmærket, og
at bogen var så uforskammet god både stilistisk og indholdsmæssigt, at
han vel kunne fortjene lidt forfølgelse derfor. Dog fandt filosoffen mindre
behag i det vældige hexameterdigt, men tilføjede afvæbnende, at man
måske i hans alder havde mistet sansen for poesi, endog Lessings »Nat
han der Weise« ville han finde bedre, hvis den havde været prosa. Hen
nings skulle blot fortsætte med at så den gode sæd i den kreds, han befandt
sig i53. Samtidig tilrådede han Hennings en forsigtighed, der særlig var på
sin plads, hvor det drejede sig om den praktiske statsmand, der ikke i for
høj grad burde afsløre sine grundsætninger, og han mente, Hennings’ iltre
gemyt mere behøvede tøjlen end sporen54.
De første danske anmeldelser var positive. Redaktøren af Det kgl.
Adresse-Contoirs ærværdige »Nye Kritiske Journal«, Jakob Baden, skrev
en anmeldelse, der næsten fyldte et helt dobbeltnummer55, og rummede
fyldige uddrag af både epos og tekst. Forfatteren blev rost for at gå i
brechen for borgerlig og moralsk frihed, for tankens frihed med en varme,
der ikke ville anbefale ham hos despotiets tjenere. Også hexameterdigtet
blev fremhævet for sin poetiske rigdom, dog fandt Baden det mindre
53. Mendelssohn til H., Strelitz 29.6. 1779 (Nachlass, bd. 79, fol. 145-46).
54. Mendelssohn til H., Berlin 20.9. 1779; til Elise Reimarus, Berlin 20.9. 1779 (ibid. bd.
22, fol. 18 og 20 v f.).
55. »Nye Kritiske Journal for Aar 1779« nr. 31-32, sp. 234-44, forfatternavn anført sp.
[116].
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interessant end selve essayet (Erläuterungeri). Påvisningen af sammen
hængen mellem fremgang og graden af religiøs tolerance i de europæiske
kolonier i Amerika fandt Baden særlig vigtig, og han betegnede afsnittet
om tolerance og fordomme som en filosof værdig.
Også de af forlæggeren Søren Gyldendal redigerede »Kiøbenhavnske
Nye Efterretninger om lærde Sager« roste i nr. 52 for 24.12. 177956 Olavi
des, specielt Hennings’ mål at vække afsky for fanatisme og religionsfor
følgelser og hans forsvar for tanke- og meningsfrihed.
Den tredie danske anmeldelse blev bragt i den af forlæggeren
Chr. Gottlob Proft udgivne »Almindelig Dansk Litteratur-Journal« for 4.
kvartal 177957. Den blev udsendt i Det danske Litteratur Selskabs regi.
Det bestod mestendels af embedsmænd og udmærkede sig ikke synderlig
ved tolerance overfor de ny oplysningsideer. Således fik hofpræsten
J. C. Schønheyder oktober 1779 vedtaget, at selskabet udsatte en pris for
det digt, der bedst kunne afsløre »det usande« i Lessings tolerancebegreb
i »Nathan der Wise«58, der var et sindbillede på Mendelssohn, der just
havde haft en mindre pennestrid med den senere anti-rationalist og Hen
nings’ åndelige modstander præsten Caspar Lavater, der havde søgt at
omvende Mendelssohn59. Den anonyme anmeldelse i litteraturjournalen
var mærkeligt indflettet i en kritisk recension af Tyge Rothes »Om
Hierarkiet og Pavemagten« (1778-79), ligesom den anonyme anmelder
ejheller direkte navngav Hennings, hans mål var, betonede han, at Olavi
des ikke ville blive bekendt og aldrig mere ville blive omtalt. Recensenten
anførte stedse spottende »Edler Aganippos« - nævnt i bogens »dedika
tion«, skrevet »Ved Atlas’ fod i 1779«, som forfatter. Hans bitterhed
skyldtes, at Hennings som ætling af fransk oplysningsfilosofi skulle håne al
kristendom og blande den sammen med papistisk fanatisme, fordom,
overtro, løgn og inkvisition. Af Hennings’ omtalte breve til grevinde
Brühl 1776 fremgår rigtig nok, at han fandt, at (Hallers) kritik af katolicis
men lod sig anvende på al religion60.1 anmeldelsen blev han også beskyldt
for at undgå møjsommelig læsning og granskning, selvom anmelderen
søgte at påvise de steder hos den papistiske, om end flittige handelshistori
ker Raynal, Hennings havde benyttet, og anmelderen måtte medgive, at
bogen vidnede om stor belæsthed i antik litteratur. Hennings blev også
56. S. 817-21.
57. 1. årgang, s. 466-74.
58. F. Rönning: Rationalismens tidsalder. Sidste halvdel af 18. århundrede II (1890), s. 453
n.
59. M.Friediger: Jødernes Historie (1934), s. 285 ff.
60. Nachlass bd. 77, fol. 91 f.; bd. 60, fol. 76-78.
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bebrejdet manglende teologisk indsigt, selvom han dog var jurist og ikke
teolog. At recensenten selv var det, forstod man klart. Udfra religiøse
meningsfæler som tyskerne J.F.W. Jerusalem, C. F. Gellert, G. Less og
G. F. Seiler søgte han da at undervise Hennings i troen og bringe ham ud
af hans deistisk-materialistiske vildfarelse, samtidig med at han angreb
hans efterabning af »Tydsklands i Pennen stærke Mænd« uden dog at
nævne andre end den ukendte satiriker Peter Kraft og den kendte digter
greve F. L. Stolberg, hvis svulstige germanske odepoesi iøvrigt var Hen
nings en pestilens, ligesom recensenten i hexameterdigtet fandt »Lapper
ne af den klopostockske Epopees Dragt«.
Hennings ville have anmelderens identitet frem i lyset, og det lykkedes.
Det viste sig at være allerede nævnte hofpræst Schønheyder. I brev af 9.2.
1780 til ham anklagede Hennings ham for at have søgt at bringe forfølgel
se over ham og for at have anmodet statsmænd om at lade Hennings’
skrifter granske af det teologiske fakultet (som han derved tilkendte en
fordums censoropgave) og drage Hennings selv til ansvar. Derpå havde
han affattet sin anonyme opsats, som Tyge Rothe - medlem af litteratur
selskabet som recensenten selv - overfor denne selv skulle have fremhæ
vet det udsvævende i; præsten skulle også være løbet om ved hoffet og på
lav intrigantvis søgt at udbrede den opfattelse, at Hennings ville omstøde
religionen. Brevet var svar på en skriftlig opfordring fra Schønheyder til et
afklarende møde, som Hennings under de foreliggende omstændigheder
måtte afvise61. Det er vigtigt at kende Schønheyders baggrund. Sammen
med sine embedsbrødre N. E. Balle, biskop L. Harboe og B. Münter hav
de han stået i stærk modsætning til Struensee og hoffet. De tilhørte den
såkaldte supranaturalisme, der særlig betonede åbenbaringens og forso
ningens betydning modsat tilhængerne af »den naturlige religion«, der var
et barn af oplysningstiden. Blandt de lærde var supranaturalismen så småt
ved at blive opgivet, allerede Ludvig Holberg havde foretaget et opgør
med den, men både under Struensee og Ove Høegh Guldberg havde den
stadig en stærk teologisk position62.

61. J. C. Schønheyder til H., Diensttag d. 8. januar [d.e. februar] 1780; H. til Schønheyder,
9.2. 1780 (Nachlass bd. 10, fol. 254 f.); brevene lod H. trykke som tillæg til Beantwortung (1780), s. 61-67. Ifl. Professor L. Smiths Selvbiografi, skrevet 1788 (meddelt af
J. H. Bang i »Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Sorø Akademis Skole i Juli
1874«, s. 38) kendte N. E. Balle manus til Schønheyders recension og foranledigede den
omskrevet, hvorved den dog blev »endnu værre end den anden«, »og Hennings blev
bindegal [og] ... skrev en liderlig Piece mod Schønheyder...«
62. Hal Koch/Bjøm Kornerup (red.): Den danske Kirkes Historie N (1951), s. 331-34, 346,
470. Søren Holm, s. 213 f., 265 f.
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Hennings var i svar tvivl om, hvorvidt han skulle svare Schønheyder
eller bevare en fornem tavshed. Lige så lidt som med sine to tidligere
skrifter havde han med Olavides tilsigtet at vække opsigt udenfor den
snævre kreds, han omgikkes63. Under alle omstændigheder sendte han
manuskriptet til Høegh Guldberg til »den strengeste dom«64, der må
opfattes som en art frivillig »selvcensur«, der atter må ses på baggrund af
Guldberg-styrets reaktionære trykkefrihedspolitik og censurerende tilbø
jeligheder, der hensatte litteraterne i en vis utryghed65. Men dertil kom at
Hennings stod Høegh Guldberg meget nær trods den reaktionære bonde
politik, han førte, og hans teologiske position, der siden 1760 nærmest
havde været supranaturalistisk med stærk afstandtagen fra ateister og dei
ster og fra »den naturlige religion«. På den anden side søgte Guldberg på
en måde at forene åbenbaringstro og fornuft, ligesom han ikke kunne
hævdes at være religiøs intolerant66. Det var også under Guldberg, at
Hennings’ karriere tog fart, og statsministeren var ikke uenig med ham i,
at frihandel var til nytte for et land, om end han ikke kunne dele alle
Hennings’ økonomiske maksimer67. Da denne lige før »OZav/des-fejden«
fremsatte sin kritik af Heinrich Schimmelmanns protektionistiske merkan
tilisme, betroede han sig også til Guldberg og advarede ham mod skatme
steren68; på en inspektionsrejse i Jylland november 1779 skrev han nogle
betragtninger til Guldberg med forslag om bedring af møntkursen og om
økonomisk opmuntring af textilfabrikanterne i Christiansfeld, hvilket ind
bragte ham Guldbergs ros69. Endnu vigtigere for Hennings’ positive be
dømmelse af ham var, at Guldberg i juli havde hjulpet Mendelssohn, da
han blev heftigt angrebet af overrabbineren i Altona R. Cohn for sin
oversættelse af Pentateuchen, endnu før oversættelsen forelå. På opfor
dring fra Hennings - atter efter forslag fra Mendelssohn - havde Guldberg
fået kongen og arveprinsen til at tegne sig som prænumeranter på oversæt
telsen, ligesom statsministeren også selv tegnede sig dog først efter at have

63. H.s Litterarische Nachricht vom Verfasser des Olavides (Nachlass bd. 22, fol. 166 v-70).
H. til Mendelssohn, Kbh. 5.5. 1780 (H.s afskrift, ibid., fol. 25 ff.).
64. H. til Guldberg, udat. koncept (RA. Hennings’ Arkiv).
65. P. F. Suhms kortfattede Danmarkshistorie (1776) blev i manuskript af Guldberg mildt
bebrejdende kritiseret for at være borgerlig og antiaristokratisk, og Guldberg censure
rede faktisk værket (Jørgen Stigel: Den nationale patriotisme (i »Dansk litteraturhisto
rie« 4 (1983)), s. 306).
66. Hal Koch/Bjøm Komerup (red.), s. 370 f., 266-71.
67. Guldberg til H., 28.9. 1778; Christiansborg 13.11 1779 (RA. Hennings’ Arkiv).
68. H. til [Ernst Schimmelmann], Randers 7.11. 1779 (RA. Priv.ark. 6285, Pk. 31 a).
69. Observations qu je communiquerai au Sécretaire d’Etat\ Guldberg til H., 21.12. 1779
(RA. Hennings’ Arkiv).
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sikret sig, at oversættelsen intet forargeligt rummede70. Under »Olavides-fejden« fremhævede Hennings dette som et fornemt eksempel på en
tolerant stats politik71.
Guldbergs kommenterende brev til Hennings’ antikritik mod Schønheyder i manuskriptet, Beantwortung71, er dateret 7.1. 1780. Guldberg
bebrejdede ham for stor iver, for stor mistænksomhed og bad ham finde
kammertonen, da »man« ikke ville tolerere den mindste opsætsighed
mod de hellige, autoriserede dogmer73. Guldberg var også inde på, at
Hennings droppede hele sagen, om end han intet religionsanstødeligt kun
ne finde i pjecen; men man ville aldrig antage Hennings’ påstand, at der
kun var tre dogmer af betydning for det borgerlige liv74. Han tilsluttede sig
her Schønheyder, der havde anket over, at Hennings bortset fra de tre
hoveddogmer ikke havde nævnt dogmerne om »Bibelens Aabenbaring,
om Redningen fra Synden, om Gienløseren«. I Berlin var Mendelssohn fyr
og flamme efter at erfare, hvorledes hans danske åndsfælle ville gøre sig
som polemiker75. Hennings bekvemmede sig til at svare Schønheyder,
som han fandt skyldig i en ond gerning76.
I Beantwortung hævdede han (s. 8 ff.), at han i Olavides nøje havde
skelnet mellem fanatisme og den evangeliske kristendoms tolerance. I al
fald må det siges, at han stedse fremhævede mildhed og tolerance, uanset
hvilket trossamfund der var tale om, kvækerne, jesuitterne eller indvand
rede dissidenter/puritanere. To tolerancebegreber stod overfor hinanden
i »O/avides-striden«: Hennings’ modpart opfattede tolerance som krist
nes indbyrdes fordragelighed i lærestridigheder. Hennings derimod ville
lade alle uden religions forskel, ja, ikke-kristne nyde godt af en tolerant
stats tålsomhed (s. 22 f., 29 ff.), hvilket Schønheyder opfattede som blot
»det almindelige Kierligheds Sindelav«.
Hennings befrygtede, at Schønheyders opgør med statens ligegyldighed
overfor sine undersåtters og embedsmænds bekendelser ville føre til sam-

70. Mendelssohn til H., Berlin 13.7., 29.7., 20.9. 1779 (Nachlass bd. 22, fol. 13-15 v, 19 v20). Guldberg til H., Fredensborg 19.7., 24.8. 1779 (RA. Hennings’ Arkiv). H. til
Guldberg, udat. svarkoncept (Nachlass 79, fol. 147-48). Jvf. Julius Salomon/Josef Fi
scher: Mindeskrift i Anledning af Hundredeaarsdagen for Anordningen af 29. Marts
1814 (1914), s. 35 f.).
71. Beantwortung, s. 35.
72. August Hennings Beantwortung der im allgemeinen dänischen Litteratur Jurjljnal vom
Jahre 1779. Seite 446. gegen ihn gerichteten Recension [Kbh.] 1780).
73. Guldberg til H., Christiansborg 7.1. 1780 (RA. Hennings’ Arkiv).
74. Guldberg til H., 28.2. 1780 (ibid.).
75. Mendelssohn til H., Berlin 14.3. 1780 (Nachlass bd. 22, fol. 21-22).
76. H. til Guldberg, udat. koncept, svar på brev af 28.2. 1780 (RA. Hennings’ Arkiv).
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vittighedstvang, og at selve recensionen ville føre til statens forfølgelse af
ham, Hennings (s. 40 ff.). I Danmark så regeringen dog ifølge Hennings
(s. 34 f.) lykkeligvis alene på dygtighed og ikke på tro eller tænkemåde.
Han forkastede (s. 18) den af Schønheyder anbefalede tros-underviser,
Erlangen-teologen Seiler, fordi han opererede med umiddelbar åbenba
ring fra uidentificerbar kilde og gik videre, end fornuften tillod77. Denne
kritik af Seiler havde Guldberg bedt Hennings slette78.
Det var selve litteraturjournalens udgiver professor i filosofi Lars
Smith, der havde overtalt Schønheyder til at skrive den famøse recension
af Olavides, Han følte sig derfor nu forpligtet til at støtte ham, så meget
desto mere som præsten i den grad ærgrede sig, at hans liv stod i fare, han
blev nemlig fordømt af det store publikum79. Men tillige fandt det, at
Hennings ikke burde have svaret80. »Almindelig Dansk Litteratur-Jour
nal« bragte da i sit nummer for 1. kvartal 1780 (s. 113-17) en anmeldelse af
Beantwortung ved Lars Smith, ligesom anmeldelsen blev udgivet som sær
tryk i kun 30 eksemplarer fra M. Hallagers trykkeri med titlen Betænknin
ger^. Smith erklærede sig på basis af en halv snes udpluk fra Olavides enig
med Schønheyder i, at begreber i bogen ikke stemte overens med den
danske evangeliske kirkes antagelser. At Smith argumenterede ikke som
filosof, men som teolog, - han var selv teolog og forsvarede den åbenbare
de religion, - Hennings derimod som filosof, og at Smith oversatte hans
udtryk »Willkiihrliche Glaube« og »vilkaarlige Lærdomme« som ‘kondi
tionere), hypotetisk(e)’ (tro, lærdomme, »hvis Sandhed beroer paa
denne eller hiin Forudsætning«) - ikke som det var Hennings’ mening som
noget, der efter forgodtbefindende, subjektivt kan antages eller forkastes,
- bidrog til uoverensstemmelsen og uforsonligheden. Udfra denne forker
te oversættelse kunne Smith drage den vidtgående konklusion: at for Hen
nings var »hver og en fra Moses af indtil Johannes den Evangelist« gudsbespottere og »den christelige Religion ... kun Fordom«, ja, skadelig for
stat som for borgere! {Betænkninger, s. 10-18) I sin nogle år senere skrev
ne selvbiografi mente Smith at kunne hævde, at det var lykkedes ham at
77. Seiler var supranaturalist. Ansporet af H.s »høist ubillige« dom over ham »forlangte«
en anonym provinsboer en dansk oversættelse af et værk af Seiler. Den udgik 1780 fra
Hallagers trykkeri: Christendommens Forsvar, der drejer sig om en omvendt fritænker,
et tema, Guldberg selv havde behandlet 1760.
78. Guldberg til H., 28.2. 1780 (RA. Hennings’ Arkiv).
79. L. Smiths Selvbiografi, s. 38.
80. H. til Mendelssohn, Kbh. 5.5. 1780 (Nachlass bd. 22, fol. 25 ff.).
81. L. Smith: Betænkninger over hvad Dr. Schønheyder og Etatsraad Hennings have sagt i
Anledning af Bogen Olavides, der under Smiths påvirkning af Tyge Rothe var fuld af
»Rothianismer« (som n. 79, s. 38 f.)
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vende opinionen, så Hennings blev fordømt og Schønheyder frikendt for
den titel af dominikansk inkvisitor og frenetisk fanatiker, Hennings havde
tillagt ham82.
Hennings tog fat på et nyt modskrift, Antwort83, med en dedikation
dateret 15.4. 1780 til »Lieber Aganippüs!«, hvori han søgte at udrede de
sproglige misforståelser. Angående Smiths påstand om kristendomsstri
dende udsagn i Olavides hævdede han (s. 26 f.), at en sætning ikke var
falsk, fordi den stred mod kristendommen, men at dens falskhed medfør
te, at den gjorde det, hvorfor kristendommen ikke kunne anføres som
sandhedsbevis for/mod en sætning. Også dennegang forelagde han Guld
berg sit manuskript. Guldberg kunne intet usandfærdigt finde i det, men
advarede ham mod de mange chikaner, han kunne imødese fra kieresiet,
og regeringen selv ville ikke kunne tolerere, at han således såede tvivl om
den herskende religion. Vel blev den tankefrihed tolereret, som Hennings
allerede i Beantwortung (s. 9 f.) havde håbet aldrig ville blive begrænset i
Danmark, skønt den ifølge David Hume var skæbnesvanger for præste
magten. Men de lovbefæstede grænser for hin frihed ville ingensinde kun
ne overskrides, derfor burde Hennings ikke appellere til styret om at
udvide tankefriheden84. Han hentydede her til Hennings’ kritik i Antwort
(s. 44-55) af, at regenten overhovedet skulle bestemme grænsen for tole
rance, da dette blot ville fremme intolerance og inkvisition, ligesom Hen
nings også hævdede, at der af regentens tolerance ikke kunne flyde tål
somhed overfor intolerance.
Hennings må af Lessings bedømmelse, at Beantwortung var skrevet
med varme og værdighed85, være blevet opmuntret til også at lade Antwort
udgå fra trykken. På de sidste otte sider nåede han at svare på et nyt
indlæg af Schønheyder, forlagt af Gyldendal: Det endnu Fornødne om
Bogen Olavides, 30 sider. Schønheyder lod til at være ved godt mod, men
gav udtryk for at være blevet dybt krænket af sætninger i Olavides mod
den åbenbarede religion og bogens filosoferen over Gud i naturen, dens
panteisme. Han forsikrede, at han ingenlunde agtede at lyse Hennings i
band. Denne tillagde påny modparten fanatisme og forfølgelsesånd, øn82. L. Smiths Selvbiografi, s. 38.
83. August Hennings Antwort auf das Bedenken des Herrn Professor der Philosophie Lars
Smith, 107 oktavsider. I sin Selvbiografi fra 1788 omtaler Smith (s. 39) denne pjece
således: H. »blev bindegal [i anledning af Smiths ny recension], og lod al sin Aands
Bitterhed vendes fra Schønheyder til mig«, hvorpå han »skrev en 7 Ark fuld af allehaande Galimathias og erklærede jeg var en Hund af en Philosoph...«
84. Guldberg til H., Fredensborg 30.5. 1780 (RA. Hennings’ Arkiv). I et svarbrev, dat.
Kbh. 1.6. 1780 forsvarede H. sine synspunkter (Nachlass bd. 22, fol. 38-43).
85. [Elise Reimarus] til H., Hamburg 28.4. 1780 (Nachlass bd. 79, fol. 226 f.).
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sket om skafot for ham eller forkætrelse af ham. Hennings forkortede dog
stærkt dette afsnit i et nyt oplag af pjecen og begrundede det med, at han
ikke ønskede at fremstå som hævnlysten eller pirrelig polemiker86.

Fejdens betydning
»Olavides-fejden« vakte også interesse i de højere, ja, højeste kredse. Vi
har set, at Guldberg under hånden deltog med formaninger til begge
parter og søgte at dæmpe gemytterne. Lars Smiths Betænkninger vakte
interesse hos biskop Harboe, Otto Thott og Adam Moltke, og Guldberg
frarådede ham at strides med Hennings. Og en dag kom journalens for
lægger Chr. Gottlob Proft hæsblæsende til Smith og bedyrede ham, at han
nu var dødens regiments kvartermester: Hendes Majestæt Juliane Marie
havde pålagt ham ikke mere at bringe sligt tøjeri og returneret ham jour
nalen, formentlig velvilligt tilsendt af ham selv eller Smith. Nogle hoffolk
havde gennem overhovmesterinden v. d. Lühe virket mod »den Hunde
Journal« hos dronningen. Smith fik hende dog gennem kronprinsens infor
mator B. G. Sporon og Otto Thott formildet87. Man kan dog næppe for
tænke majestæten i således at desavouere professor Smith i betragtning af
hans lidt ublu, i al fald åbne opfordring i pjecen (s. 21 ff.) til fyrsten om at
leve op til håndhævelse og beskyttelse af religionen mod forhånelser (un
derforstået fra Hennings) i stedet for at hævde en tolerance, der mentes at
føre til gudsbespottelse og ateisme.
Begge parter har søgt at influere på de højere kredse. Schønheyder
hævdede åbent88, at han vel kendte Guldbergs venneråd til Hennings, og
påberåbte sig et brev fra Guldberg, der havde kendt ham i 16 år, men
afviste bestemt at have virket mod Hennings hos »min egentlige Øvrig
hed, eller hos høie Embedsmænd« endsige da hos hoffet, dog havde han
ikke skjult sin bekymring - ej heller for statsmænd - over den virkning,
skrifter som Olavides ville have på den store mængde89. Ved konfirma
tionsfesten i Christiansborg Slotskirke 5.4. 1780 advarede biskop Balle i

86. 2. oplag af Antwort var på kun 85 sider, den bærer så lidt som H.s Beantwortung
forlæggerangivelse. Nyt forord med begrundelsen s. 3 f. samt s. 12 og 85 ff.
87. Lars Smiths Selvbiografi, s. 46 f.
88. Det endnu Fornødne..., s. 23 f. og 29.
89. I sin Litterarische Nachricht... (Nachlass bd. 22, fol. 169) fastholdt H., at Schønheyders
recension »med dygtighed« var blevet udbredt ved hoffet; men kaster iøvrigt intet lys
over Smiths oplysning at han selv via hoffolk havde virket mod Smiths recension hos
Juliane Marie i »den Hunde Journal«.
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hele hoffets nærvær mod visse, dog ikke nærmere definerede forføreriske
grundsætninger, og hans prædiken blev udgivet af Gyldendal som parts
indlæg i »fejden«90. Den blev også anført med tilslutning af en anonym
skribent i en pamflet udgået fra Sanders og Schrøders trykkeri91. Hen
nings hævdede i brev til Mendelssohn, at Balle, Schønheyder og provst
Hviid ved flere lejligheder prædikede mod ham92.
Både i palæer og knejper gik snakken om Olavides således vidt og
bredt93. Ialt tre anonyme skribenter blandede sig i maj i polemikken. De
tilsluttede sig mere eller mindre helhjertet Hennings’ modstandere,
egentligt nyt tilførte de ikke debatten, nyt var det dog, at en af dem noget misvisende - anførte Hennings’ tyskhed som noget belastende i
modsætning til den gode danske mand Schønheyders danskhed. Pjecen
blev udgivet af Gyldendal94, og Søren selv skiftede linie og optog en
teologs rosende recension i »Kiøbenhavnske Nye Efterretninger om lær
de Sager« for 5. maj. Mindre humørforladt var en tredie pjece95 - i formen
en brevveksling mellem en københavner og en slesvigsk lærd dame, der
kritisk bedømte Hennings’ forfatterskab. Københavneren fandt hans
hexameterdigt gebrækkeligt, men tilkendte ham et vist mod som den kæt
ter, han var. Han tog dog afstand fra hans udfald mod Schønheyder, men
tillige fra pjeceforfatterens udtryk om Hennings: »en opblæst Tydsker«.
Han fandt, at forlæggeren Gyldendal måtte have tjent helt godt på hele
»denne Hanekamp«. Nævnte teologiske recensent i den Gyldendal’ske
journal bemærkede på sin side med slet skjult misundelse, at omtalen af
Olavides som farlig havde medført, at man overalt efterspurgte den96. Og i
betragtning af tidens små oplag på skrifter gik salget da også helt godt, i
hertugdømmerne og Tyskland og fra foråret 1780 også i København97.
Proft udsendte i juli alle stridsskrifterne oversat til tysk i en Sammlung*. Heri var optaget et helt nyt bidrag af Smith (s. 173-228). Denne

90. Pjecen var på 30 sider og kostede nogle skilling.
91. Promemoria i Anledning af Bogen Olavides, 15 oktavsider.
92. H. til Mendelssohn, udat. koncept (Nachlass bd. 22, fol. 30). Provst Hviid er formentlig
den liberale teolog A. C. Hviid.
93. H.: Litterarische Nachricht... (Nachlass bd. 22, fol. 170 v.).
94. Min Meening om Stridighederne angaaende Bogen Olavides af »-?-«, 15 s., kostede 4
sk.
95. Noget om Bogen Olavides og dens Skiebne, 23 s., udgået fra A. F. Steins trykkeri.
96. »Kiøbenhavnske Nye Efterretninger om lærde Sager« nr. 18 for 5.5. 1780, s. 278 f.
97. [Elise Reimarus] til H., Hamburg 31.3. og 4.4. 1780 (Nachlass bd. 79, fol. 218 v-19,22122).
98. Sammlung aller Streitschriften, so das Buch Olavides in Danemark verursacht hat, 228
oktavsider.
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havde beklaget", at udlandet gennem Hennings’ skrifter, der jo var affat
tet på tysk, måtte få et skævt indtryk af danske teologers tænkemåde. Men
i hans ny skrift, Erläuterungen über das Buck Olavides™, blev et tysk
publikum grundigt informeret i al fald om Smiths tænkemåde101, selvom
han, hvad »willkiirlich(e)« angik, snakkede udenom og modsat Hennings
fortsat afgjorde sætningers sandhed ud fra overensstemmelse med kristen
dommen og iøvrigt gentog sine angreb på det brede tolerancebegreb.
Hennings selv fandt, at Sammlung var en hoben anonyme grovheder,
udgivet af Proft af profithensyn102, og helt fejlfri var den da ejheller103.
Hennings brændte efter atter at give sit besyv med. Selvom Fr. Nicolais og
Mendelssohns solide »Allgemeine deutsche Bibliothek« i det hele havde
anmeldt Olavides rosende104, og »Staats- und Gelehrte Zeitung...« i
Hamburg i sin omtale af hans svarpjecer havde betegnet ham som forsva
rer af menneskehedens rettigheder og frihed105, nagede det ham desto
mere, at »Bibliothek« i en anmeldelse af Sammlung i sommeren 178O106
bebrejdede begge parter uforsonlighed og uklogskab.
Så talte det mindre for Hennings, at samme »Bibliothek« i en anmel
delse var ret positivt indstillet overfor hans to forsvarsskrifter og bebrejde
de Lars Smith at have søgt at sætte regeringen op mod ham, dog fandt den
anonyme recensent, at Hennings havde gjort bedst i at tie, og at han
havde været alt for hidsig og uovervejet og syntes at sammenblande men
neskehedens sag med sin egen107. Han følte sig derfor kaldet til atter at
deltage i »fejden«. Overfor Guldberg må han have omtalt et nyt arbejde,
men i brev af 16.9. 1780 advarede ministeren ham mod hoffets uvilje ved
at få at vide, at Danmark ikke skulle være lige så tolerant, som det burde
være (noget, det ny arbejde åbenbart har drejet sig om). Guldberg ind-

99. Betænkninger, s. 31 f.
100. Erläuterungen über das was in den Streitigkeiten über das Buch Olavides noch dunkel
oder zweideutig seyn möchte.
101. Til Smiths tilfredshed anmeldtes Sammlung i »Göttingische Anzeigen von gelehrten
Sachen« for 23.4. 1781 (50. stk., s. 401 ff.) af en anonym teolog, der varmt forsvarede
sine danske kolleger. Det var C. W. Walch (L. Smiths Selvbiografi, s. 40), mens H. så
en formelig »kabale« bag anmeldelsen (Litterarische Nachricht..., Nachlass bd. 22, fol.
170 v).
102. Litterarische Nachricht... (ibid., fol. 170).
103. Grundig og kritisk anmeldelse i »Kiøbenhavnske Nye Efterretninger om lærde Sager«
nr. 30 for 21.7. 1780, s. 465-72.
104. I bind 39, 2, Berlin foråret 1780, s. 483-86.
105. »Staats- und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten«, bilag til nr. 85 for 27.5. 1780.
106. »Allgemeine deutsche Bibliothek«, bd. 43, 2, Berlin 1780, s. 606-09.
107. »Allgemeine deutsche Bibliothek« bd. 42, 1, Berlin august 1780, s. 260 ff.
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rømmede, at hans råd dennegang havde lighed med et absolut forbud108.1
juni havde Hennings Ueber DuldungiW vakt ministerens mishag ved sit
vidtgående krav om ytrings- og tankefrihed, fuldstændig tolerance og sam
vittighedsfrihed (s. 7 f., 25, 31, 87 ff.) og om alle religioners ligestilling (s.
89-93). Han gik skarpt irette med skribenten og forsvarede forbud mod
»skandaløse« og ufromme bøger samt »vor lyksalige ensartethed« over
for »syndfloden af disse dumheder sydfra« og Lockes og Benjamin Frank
lins skønne syner110.
Guldbergs »absolutte forbud« vidner om tidens karrige kår for sam
fundskritikere og stærke begrænsning af fri meningsbrydning om »brand
farlige« emner. I »O/av/des-fejden« stod Hennings som eneren - »hin
enkelte« - i opposition til det kirkelige og (delvis) til det statslige etablisse
ment. Givetvis havde han ret i at tale om en almen angst for at udtale sig
åbent, den store interesse for Olavides til trods; det smertede ham, at
ingen af hans gamle venner tog til orde for ham111, selvom opinionen i al
fald i begyndelsen var for ham. I Kommercekollegiet var stemningen ham
imod grundet Olavidesin, og ved »systemskiftet« 1784, der knæsatte den
reformlinie, just han repræsenterede, blev han udgrænset - nøjagtigt lige
som systemkritikeren N. D. Riegels113 - af sin ven Ernst Schimelmann og
forsat som kammerintendent for hertugdømmerne til Altona. Olavides
var ikke glemt. Det var den ejheller andetsteds. Bogen havde den betyd
ning, at udlandet blev opmærksom på, at der også i helstaten foregik
noget på oplysningsfilosofiens og samfundskritikkens område. Endnu
1791 mindedes gesandten i St. Petersborg 1778-84 den borgerlige
P. C. Schumacher i brev til Guldberg selv, at Olavides havde cirkuleret i
den russiske hovedstad, hvor også Katharina 2. havde fået et eksemplar
og meget talt derom og moret sig over »den danske inkvisition«s angreb
på Hennings114.
Faktisk indledte Olavides 1780ernes og 90ernes ret brede debat om
ytringsfriheden og dens grænser, om enevældens karakter og hele sam
fundskritikken. Da blev også Hennings’ krav om ubegrænset tanke- og
108. Guldberg til H., Fredensborg 16.9. 1780 (RA. Hennings’ Arkiv).
109. Fortalen dat. Kbh. 9.5. 1780, skriftet er et afsnit om »Toleranz« fra H.s Philosophische
Versuche I (Kbh. 1780), s. 183-368: II er dediceret Moses Mendelssohn.
110. Guldberg til H., Fredensborg 19.6. 1780 (RA. Hennings’ Arkiv).
111. Litterarische Nachricht... (Nachlass bd. 22, fol. 170 v).
112. Ernst Schimmelmann til H., Kbh. 20.11. 1779 (Nachlass bd. 10, fol. 107).
113. Henrik Horstbøll: Enevælde, opinion og opposition (Historie n.r. 17, I (1987), s. 47).
114. Schumacher til Guldberg, [Fåborg, febr. 1791] (O. Bro Jørgensen: Ove Høegh Guld
berg og arveprins Frederiks brevveksling med Peter Christian Schumacher 1778-1807
(1972), s. 496 f.).

200

Ole Stender-Petersen

ytringsfrihed ikke mindst om religiøse emner mere og mere anerkendt115.
Hennings forfægtede en statslig tolerance, den fra statsmagtens side
voksende liberalitet overfor indvandrede minoriteter fra andre trosretnin
ger end den evangelisk-lutherske kirke, sådan som denne liberalitet fra
sidst i 17. århundrede var kommet til udtryk overfor jøder - dog ikke uden
senere omvendelsesforsøg fra kirkelig side - og reformerte med tilståelse
af fri religionsudøvelse. Denne tolerance havde stadig mødt stærk mod
stand fra den evangeliske kirkes side. Den statslige liberalitet eller tole
rance var betinget af en økonomisk interesse i at ophjælpe erhvervslivet,
hvilket indvandrerne mentes at kunne. Det var intet tilfælde, at Kommercekollegiet 1672 havde foreslået at åbne grænserne for kristne af alle
trosretninger og for jøder. Just modstand fra kirkens side havde fået
forslaget til at falde. Udviklingen hen mod større tolerance skete på trods
af kirken og i strid med enevældens egne teoretiske principper og var ikke
retliniet, men præget af op- og nedgange som 1676 og 1688 (afvisende
holdning overfor katolikker)116. Men alt i alt gik udviklingen i retning af
større religiøs tolerance fra den verdslige statsmagts side overfor religiøse
afvigelser fra den danske statskirkes grundsætninger og overfor andre
trosretninger.
Hennings lå helt på denne udviklingslinie, men han gik langt videre end
dens hidtidige praktisering. Han var derved i høj grad med til at fremme
større religiøs tolerance eller liberalitet i helstaten.

115. Jvf. den ansete jurist C. U. D. Eggers: Bestaaer vor Trykkefrihed alleene deri, at Censu
ren er ophævet (Minerva 7. årg. 10, oktober 1791, s. 107-46) i polemik mod anonymt
skrift af Lars Smith, der havde påstået noget sligt og iøvrigt aldrig blev nogen ven af
ytringsfriheden.
116. Guldberg var nærmest himmelfalden, da H. i Ueber Duldung, s. 97 f., udredede,
hvorledes en stadig mere fremskreden tolerance i oplyste lande også ville give katolik
ker religionsfrihed som fx i Berlin. (Guldberg til H., Fredensborg 19.6. 1780 (RA.
Hennings’ Arkiv)). Svend Erik Stybe: Fra folkevcekkelse til enevælde af Guds nåde
(1975), s. 152 ff., 168 f.
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Nachlass: August v. Hennings’ Nachlass bd. 1-79. Staats- und Universitätsbibliothek Ham
burg. Carl von Ossietzky.
NkS 2667'. Ny kgl. Samlinger. NkS1 rummer arkivsekretær J. Blochs franske transskriptioner
af brevne i Nachlass bd. 74: »Lettres de deux amis en Dannemarc (Hennings und Ernst
Schimmelmann) 1768-71. Compilées å Copenhague juin 1772 par Hennings« og i bd. 14:
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Kommentar [von Hennings]« af 1786. NkS11 rummer Blochs oversættelser af nævnte breve
1768-71 samt af breve fra Hennings’ Jyllandsrejse 1779 til Ernst og Emilie Schimmelmann
i Nachlass bd. 43 og af enkelte svarbreve fra disse (i bd. 10). Det kgl. Bibliotek.
RA. Hennings" Arkiv: Private Arkiver 5608. August Hennings’ Arkiv. Rigsarkivet.
RA. Schimmelm. Papirer 10: De Schimmelmannske Papirer 10. Breve til Ernst Schimmel
mann, hans Hustru og Sekretærer... 1766-1840. Rigsarkivet.
RA. Priv.arkiver. 6285, Pk. 31 a: Privatarkiver 6285. Schimmelmannske Papirer. Pk. 31 a.
Breve til Grev H. Ernst Schimmelmann fra Kammerherre, Amtmand August Hennings
1775-1807. Rigsarkivet.
RA. Priv. ark. 6285, Pk. 31 b: Privatarkiver 6285. Schimmelmannske Papirer. Pk. 31 b.
Diverse Kammerherre August Hennings vedkommende Papirer. Rigsarkivet.

De tyske staters udenrigspolitik
1859-1864 og Slesvig-Holsten
En fodnote til »Helstatens Fald«
Af Niels Amstrup
Det slesvig-holstenske spørgsmål var fra 1857 dominerende i dansk
udenrigspolitik. For de tyske stater var Slesvig-Holsten derimod
kun ét af flere problemer. I modsætningen mellem Preussen og
Østrig var to andre spørgsmål væsentlige. Det første var Det tyske
Forbund, hvor Preussen krævede ligeberettigelse med Østrig, og
det andet Zollverein, som Østrig ønskede at blive medlem af.
Preussens handelstraktat 2. august 1862 med Frankrig var i den
forbindelse et afgørende skridt. Artiklen beskriver striden omkring
disse to spørgsmål og dens indflydelse på holdningerne til det slesvig-holstenske spørgsmål.

Erik Møller behandler i Helstatens Fald meget detaljeret udviklingen af
det slesvig-holstenske spørgsmål fra 1851/52 til 1864. »Parterne« i dette
spørgsmål var på den ene side Danmark og på den anden side Preussen,
Østrig og Det tyske Forbund. For Danmark var Slesvig-Holsten naturlig
vis det helt dominerende problem, men hvilken rolle spillede dette spørgs
mål i de tyske staters udenrigspolitik? Det beskæftiger Erik Møller sig
ikke - eller kun meget lidt - med, og han kommer derfor ikke nærmere
ind på, hvilke andre problemer der kan have påvirket deres holdning i det
slesvig-holstenske spørgsmål.
Allerede en ganske lille sag vidner herom. Spørgsmålet om de holsten
ske stænders ret til udtalelse vedrørende fællesforfatningen af 2. oktober
1855 var i oktober 1857 af Preussen og Østrig blevet forelagt Det tyske
Forbund, der i en beslutning af 11. februar 1858 som sin opfattelse havde
fastslået ugyldigheden af fællesforfatningen for Holstens vedkommende.
Den danske svarnote af 26. marts behandledes i Forbundsforsamlingen d.
29. april. Erik Møller oplyser1, at der forelå en flertals- og en mindretals
indstilling fra det udvalg, der havde forbehandlet spørgsmålet. Han ser
1. Erik Møller: Helstatens Fald. 1, Kbh. 1958, s. 259. Reprint Kbh. 1974. Erik Møllers
fremstilling har trods sit omfang ikke ganske erstattet Neergaards ældre redegørelse.
Niels Neergaard: Under Junigrundloven. 2, 1-2, Kbh. 1916. Reprint Kbh. 1973.
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det mere aggressive eller kritiske mindretalsforslag som et udtryk for, at
»Popularitetsjagten (var) begyndt i Tyskland«.
Derimod fortæller han ikke, at Østrig var leder af flertallets ret modera
te indstilling, mens mindretallets leder var Preussen. Årsagen til Preus
sens mere stejle holdning fremgår klart af indberetningerne fra Preussens
delegerede ved Forbundsforsamlingen, som i øvrigt var Otto von Bis
marck. Han mente, at der var en forhåndsforståelse mellem den østrigske
og danske regering, og at den østrigske regering med andre ord havde en
meget tvetydig holdning i spørgsmålet. Han kom også ind på den offentli
ge mening, men uden antydning af »popularitetsjagt«, idet han anbefa
lede2,
dass wir uns nämlich der Holsteinschen Sache nur insofern annehmen, als die
Rücksicht auf die öffentliche Meinung und das Bedürfniss, der anderen Grossmacht keinen Vorsprung in derselben zu lassen, es gebieterisch verlangen.

Preussens stilling var således mindre bestemt af det holstenske spørgsmål
som sådant end af rent forbundspolitiske hensyn, specielt forholdet til
Østrig.
Formålet med denne artikel er at belyse de udenrigspolitiske proble
mer, der stod på de tyske staters »dagsorden«. De kan opdeles i to
grupper, nemlig for det første de inter-tyske problemer og for det andet de
tyske staters forhold til andre europæiske stater. Opdelingen er rent ana
lytisk, idet der selvsagt er en nær sammenhæng mellem dem.
Med hensyn til de inter-tyske problemer er modsætningen mellem
Preussen og Østrig det helt dominerende. Den kommer til udtryk på to
forskellige »scener«, nemlig for det første Det tyske Forbund og for det
andet Zollverein.
Hvad angår forholdet til andre europæiske magter er Napoleon 3.s
Frankrig nok den vigtigste faktor. Standardværket er stadig et arbejde af
W. E. Mosse fra 1958, der dog netop med hensyn til Frankrig måske ikke
er helt dækkende3. På dansk er de europæiske problemer for nogle år
2. Indberetning 11.4.58. R. von Poschinger: Preussen im Bundestag 1851 bis 1859. 3, Leip
zig 1882, nr. 142. »At vi kun går ind i det holstenske spørgsmål så langt, som hensynet
til den offentlige mening og nødvendigheden af ikke at give den anden stormagt (d.e.
Østrig) et fortrin i denne sag gør det absolut nødvendigt«. Som her gives der også i det
følgende en oversættelse af fremmedsprogede citater i de tilhørende noter.
3. W. E. Mosse: The European Powers and the German Question 1848-71, with special
Reference to England and Russia. Cambridge 1958. Frankrigs rolle er behandlet i Rudolf
Buchner: Die deutsch-französische Tragödie 1848-1864. Politische Beziehungen und psychologisches Verhältnis. Würzburg 1965.
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siden blevet udførligt behandlet af Poul von Linstow i en artikel i Histo
risk Tidsskrift4, »Bismarck, Europa og Slesvig-Holsten 1862-1866«. Som
titlen angiver tager Linstow udgangspunkt i året 1862, øjensynlig ud fra
den antagelse, at Bismarcks overtagelse af ministerpræsident-posten i
Preussen (og kort efter også posten som udenrigsminister) betegnede et
brud med den tidligere politik. Det spørgsmål bliver der anledning til at
komme ind på senere. Derimod kommer Linstow mindre ind på de intertyske problemer, og han udelader explicit de handelspolitiske spørgsmål.
Disse inter-tyske problemer vil blive taget op her, mens til gengæld de
europæiske problemer vil få en mere beskeden plads.
Nogle bemærkninger om kildegrundlaget for den efterfølgende fremstil
ling er nødvendig. Der findes to grundlæggende kildeudgaver. Den første,
udgivet af Heinrich von Srbik, omhandler Østrigs tyske politik fra 1859 til
18665. Srbik gør udtrykkelig opmærksom på, at han i sit kildeudvalg ikke
har kunnet tage større hensyn til det slesvig-holstenske spørgsmål før i
1863. Han har også udeladt spørgsmålet om Østrig og Zollverein, og han
henviser her til et grundlæggende værk af Eugen Franz, der omtales ne
denfor. Srbiks udgivelse dækker i øvrigt, som titlen angiver, kun Østrigs
tyske politik og ikke forholdet til andre stater.
Den anden kildeudgave omhandler Preussens udenrigspolitik fra 1858
til 18716. Det er en udgave med meget ambitiøse mål, idet den medtager
dokumenter fra andre staters arkiver, hvad der er nyttigt, men på den
anden side ikke letter benyttelsen. Udgivelsen påbegyndtes 1932 af Historische Reichskommission, og blev efter den nazistiske magtovertagelse
overdraget Walter Frank’s Reichsinstitut für Geschichte des neuen
Deutschlands. Bortset fra fraser om Bismarcks betydning har dette dog
næppe påvirket udgivelseskriterierne. Men udgivelsen har ikke samme en
hedspræg som Srbiks kildeudgivelse, dels fordi der er forskellige redaktø
rer på de enkelte bind, og dels fordi udgivelsen strakte sig over mange år
(for perioden 1858-1864 således fra 1932 til 1945) og i øvrigt stadig ikke er
afsluttet. Også i denne kildeudgave udelades stort set de handelspolitiske
problemer, igen med henvisning til Eugen Franz’ værk.
Udgaven af Bismarcks samlede værker er kun blevet benyttet i meget

4. Poul von Linstow: Bismarck, Europa og Slesvig-Holsten 1862-1866. - Historisk Tids
skrift, 78, 1978, s. 389-436.
5. Heinrich von Srbik: Quellen zur deutschen Politik Österreichs. 1-5, Oldenburg 1934-38.
Reprint Osnabrück 1967. I det følgende forkortet SrQ.
6. Die auswärtige Politik Preussens 1858-1871. Diplomatische Aktenstücke. Her er benyttet
bd. 1-4, udg. af E. Brandenburg, A. O. Meyer m.fl., Oldenburg 1932-1945.1 det følgen
de anvendes forkortelsen APP.
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begrænset omfang. Grunden hertil er, at alene de samtidige breve, in
struktioner og noter fra Bismarck som ministerpræsident og udenrigsmini
ster er anvendt, og dette materiale er i stor udstrækning også trykt i
kildeudgaven om preussisk udenrigspolitik.
Om de handelspolitiske spørgsmål henvises man som nævnt til at benyt
te Eugen Franz7. På sin side fremhæver denne i sit forord, at der her og
der måske kan tilføjes noget til hans fremstilling, men at der dog næppe
kan siges væsentligt mere om emnet. Ud fra et formelt kildekritisk syns
punkt er det selvfølgelig betænkeligt at anvende en historisk analyse som
kildegrundlag. Der er i det følgende - som en delvis løsning på problemet
- søgt en sondring mellem Franz som kilde og Franz som analytiker, men
sondringen er sommetider lidt kunstig og derfor ikke opretholdt hele
vejen igennem.
Endelig skal det nævnes, at en række i samtiden offentliggjorte aktstyk
ker er udgivet i Das Staatsarchiv, som begyndte at udkomme i 18618.
Derudover er der publiceret en mængde undersøgelser, strækkende sig
fra Heinrich von Sy bel: Die Begründung des Deutschen Reiches durch
Wilhelm I, 1-7, 1889-1894 til dagen i dag. Dette uhyre omfattende materi
ale er kun i beskedent omfang benyttet i denne artikel, der som titlen
angiver, er en slags »fodnote«, hvor nogle problemer, som Erik Møller
ikke rigtig er kommet ind på, skal trækkes frem. Enkelte synspunkter
vedrørende forskningssituationen skal dog nævnes.
Allerførst må det påpeges, at den periode, som vi her beskæftiger os
med, er en del af »Reichsgriindung« og herunder som et afgørende pro
blem har Otto von Bismarcks rolle som preussisk ministerpræsident og
udenrigsminister fra efteråret 1862. Studiet af det andet tyske kejserriges
grundlæggelse var meget længe helt domineret af preussiske synspunkter,
det var om man vil »sejrherren«, der skrev historien. Det er interessant at
bemærke, at selv da der i Den tyske Forbundsrepublik fremkom en om
vurdering af Bismarck’s betydning, fastholdtes det berettigede i Preussens
reaktion mod østrigske »trusler« og pressioner. Dette er således meget
tydeligt i Helmut Böhmes værk fra 1966, som ellers er stærkt kritisk over
for Bismarck9.
7. Eugen Franz: Der Entscheidungskampf um die wirtschaftspolitische Führung Deutschlands (1856-1867). (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte, 12). München
1933. Reprint Aalen 1973. I det følgende forkortet Franz.
8. Das Staatsarchiv. Sammlung der officiellen Actenstücke zur Geschichte der Gegenwart.
Herausgegeben von Ludwig Karl Aegidi und Alfred Klauhold. 1861 ff. Her er benyttet
bd. 1-9, Hamburg 1861-1865.
9. Helmut Böhme: Deutschlands Weg zur Grossmacht. Studien zum Verhältnis von Wirtschaft und Staat während der Reichsgriindungszeit 1848-1881. Köln und Berlin 1966.
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Fra østrigsk side blev et første, mere omfattende »svar« på den lille
tyske forskning et stort værk af Srbik10. I sin noget svulstige, stortyske
eller altyske stil er værket i dag ikke indbydende læsning, og P. R. Sweet
har vel ret i, at11
his synthesis interests us not so much for its intrinsic validity - which is dubious but rather because it expresses a significant point of view from an important period
of German history.

Et tidligt, lille »pip« om, at den lilletyske løsning på det tyske problem
ikke havde været så at sige den eneste mulige, var en artikel af Enno
E. Kraehe i 195112, men nøjere forsøg på at forklare den østrigske politik uafhængigt af von Srbik - er først fremkommet inden for de seneste ti år
med bidrag fra bl.a. Derndarsky og Austesen13. En iagttagelse af den
sidstnævnte fortjener at blive fremhævet:
In their (i.e. Austrian statesmen) attempts to thwart Prussia’s ambitions and to
persuade her to join with Austria instead, they tried every tactic that a weak,
conservative, status quo power might dare to use. It was not a successful policy,
but the alternatives were even worse.

Selv »WUrzburger-koalitionen«, som vil blive omtalt i det følgende, har
fået sin forsvarer, om end argumenterne her forekommer en smule
søgte14.
10. Heinrich von Srbik: Deutsche Einheit. Idee und Wirklichkeit vom Heiligen Reich bis
Königgrätz. 1-4, München 1935-42. Reprint Darmstadt 1963.
11. Paul R. Sweet: The Historical Writing of Heinrich von Srbik. - History and Theory 9,
1970, s. 37-58. Her s. 49. »Hans (d.e. Srbiks) fortolkning interesserer os ikke så meget
for sit eget værd - som er tvivlsom - men mere, fordi den udtrykker et karakteristisk
synspunkt fra en vigtig periode i tysk historie«.
12. Enno E. Kraehe: Austria and the Problem of Reform in the German Confederation,
1851-1863. - The American Historical Review, 56, 1951, s. 276-294.
13. Michael Demdarsky: Österreich und der deutsche Bund 1815-1866. Anmerkungen zur
deutschen Frage zwischen dem Wiener Kongress und Königgrätz. - Heinrich Lutz und
Helmut Rumpier (Hrsg.): Österreich und die deutsche Frage im 19. und 20. Jahrhundert.
Probleme der politisch-staatlichen und soziokulturellen Differenzierung im deutschen Mitteleuropa. München 1982, s. 92-116. Roy A. Austesen: Austria and the »Struggle for
Supremacy in Germany, 1848-1864«. - Journal of Modern History, 52, 1980, s. 195-225.
Det efterfølgende citat er fra s. 211. »I deres (d.e. østrigske statsmænds) bestræbelser
på at dæmpe Preussens ambitioner og på at overtale det til i stedet at samarbejde med
Østrig prøvede de alle de midler, som en svag, konservativ status-quo magt overhovedet
turde bruge. Det blev ikke nogen succesrig politik, men alternativerne var endnu værre«.
14. Wolf D. Gruner: Die Würzburger Konferenzen der Mittelstaaten in den Jahren 1859-
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Forskningsdiskussionen har mindre været en uenighed om, hvad der
egentlig fandt sted end om fortolkning af begivenhederne med henblik på
en placering af ansvar eller »skyld« for resultatet. Hele spørgsmålet er
tydeligvis - endnu mere end et århundrede senere - ganske følelsesladet.
Men før vi nu bevæger os ind i det minefelt, som de inter-ty ske spørgs
mål mellem 1859 og 1864 er, vil det måske være nyttigt at gøre et forsøg på
at præcisere de større tyske staters udenrigspolitiske mål.
Østrig ønskede Det tyske Forbund bevaret, herunder opretholdelse af
sin stilling som Præsidentialmagt (Forbundsakten af 8. juni 1815 § 5:
Oesterreich hat bey der Bundesversammlung den Vorsitz), formentlig
først og fremmest til sikring af, at det ikke blev trængt ud af forbundet.
Militært havde Østrig efter den østrig-sardiniske krig 1859 det problem, at
dets italienske besiddelser, som ikke omfattedes af Forbundsakten, var
udsat for en voksende trussel fra Frankrig og Italien. En militær sikring
herimod kunne kun opnås ved en aftale med Preussen. Økonomisk var
det Østrigs mål at blive medlem af Zollverein eller i det mindste få en
særaftale. Et vagt løfte om forhandlinger herom var blevet givet ved en
aftale i februar 1853, men også her var en forståelse med Preussen central.
I 1857 var der yderligere indgået en møntkonvention mellem Østrig og
Zollverein. Ildevarslende for Østrig var det dog, at den i konventionen
forudsatte indløselighed af den østrigske guiden til sølv efter krigen i 1859
ikke kunne gennemføres.
Preussen vidste, at det efter den østrig-sardiniske krig havde opnået en
stærkere og friere stilling generelt og i Det tyske Forbund i særdeleshed.
Målet var at udnytte denne situation til at opnå en ligestilling med Østrig i
forbundet og herunder en deling i et Nord- og Sydtyskland med hver sin
hegemonimagt. Eller med andre ord at genoplive planen fra 9. maj 1849
om en tysk union, bestående af to dele, nemlig en tysk forbundsstat og det
østrigske monarki15. Økonomisk var det Preussens mål at holde Østrig
uden for Zollverein og dermed bevare ledelsen af denne sammenslutning.
Hvis man derefter ser på de såkaldte mellemstaters mål, er det mest
slående nok målenes forskellighed bortset fra ønsket om egen uafhæn
gighed og handlefrihed. Mellemstaterne var således ikke nogen »blok« i
Det tyske Forbund - eller for den sags skyld i Zollverein - som den ene
eller anden af de to tyske stormagter kunne støtte sig til. På den anden

1861 und die Bestrebungen zur Reform des Deutschen Bundes. - Zeitschrift fór bayerische Landesgeschichte, 36, 1973, s. 181-253.
15. Emst Rudolf Huber: Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte. 2, Stuttgart 1964,
s. 425f.

208

Niels Amstrup

side var det både for Preussen og Østrig hensigtsmæssigt at sikre sig en
rimelig tilslutning fra mellemstaternes side. Mellemstaternes forskellige
mål kan belyses ved nogle eksempler fra de mest indflydelsesrige.
Bayern havde både sikkerhedsmæssigt og økonomisk interesser, som lå
tæt op ad Østrigs, og det følte sig stærkt nok til ikke at frygte en østrigsk
dominans. Dets mål var ikke en ændring af forbundets forfatning, men en
forståelse mellem Østrig og Preussen. Samtidig fandt Bayern det betænke
ligt at samarbejde alt for tæt med de øvrige mellemstater, fordi som det
blev sagt i et notat 6. oktober 185916: »Die anderen Mittelstaaten exi
stieren eigentlich nur durch den Bund; Bayern kann ohne den Bund bestehen.« Derudover havde Bayern det problem, at bayersk Pfalz som det
mest industrialiserede område i modsætning til det øvrige Bayern gik
stærkt ind for frihandel. Eugen Franz lægger nogen vægt herpå17, men det
er svært at se, om dette hensyn spillede nogen afgørende rolle for Bayerns
regering.
Sachsen var i modsætning til Bayern temmelig afhængig af den ene af de
tyske stormagter, nemlig Preussen. Sachsen så derfor mulighed for under
en konflikt mellem de to store magter i forbundet at få en forbundsre
form, der ville styrke mellemstaterne - en såkaldt Trias-løsning. Afhæn
gigheden af Preussen satte imidlertid klare grænser for Sachsens manøvre
muligheder.
Blandt de øvrige stater er der måske grund til at nævne Hannover, som
var i en alvorlig indrepolitisk konflikt og af den grund var interesseret i en
»stærk« forbundspolitik. Samtidig var Hannovers handlefrihed dog be
grænset ved det såkaldte Præcipuung, der havde givet det nogle særlige
fordele ved dets tilslutning til Zollverein i 185118.
Når man ud fra disse betragtninger om de tyske staters mål vil give en
beskrivelse af udviklingen frem til 1864, kan et passende udgangspunkt
være afslutningen af den østrig-sardiniske krig 1859. Efter Villafrancafreden 11. juli var forholdet mellem de to tyske stormagter yderst køligt.
Der var i Østrig en dyb bitterhed over, at Preussen havde opretholdt en
streng neutralitet. I den situation tog Sachsen initiativ til et møde med
repræsentanter for de tyske mellemstater. Mødet fandt sted i Würzburg i
november 1859, og den sachsiske hensigt var at få drøftet Det tyske For-

16. Gruner (note 14), s. 202. »De øvrige mellemstater eksisterer i virkeligheden kun i kraft
af forbundet; Bayern kan bestå uden forbundet«.
17. Franz, s. 272.
18. Fredy Koster: Hannover und die Grundlegung der preussischen Suprematie in Deutsch
land 1862-1864. Hildesheim 1978, s. 82, note 264.
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bunds sikkerhedsproblemer samt at samle mellemstaterne imod tyske en
hedsbestræbelser, som de navnlig var kommet til udtryk ved dannelsen af
Deutsche Nationalverein i september samme år19.
Dette møde blev det første af tre Würzburger konferencer, som afhold
tes frem til maj 1861, som nævnt udførligt behandlet af W.D. Gruner.
Stort set blev disse konferencer uden betydning, og der kan angives tre
grunde hertil. Den første er, at langt fra alle mellemstater deltog, og den
anden, at der var dybe forskelle mellem de deltagende staters mål. Navn
lig fremtrådte en klar modsætning mellem de to førende stater, Bayern og
Sachsen, og det var en modsætning der kom til at gøre sig gældende også i
andre spørgsmål i de følgende år, særlig på det handelspolitiske område.
Den tredje grund var de to tyske stormagters holdning. Mens Preussen var
uinteresseret i mellemstaternes initiativ, hilste Østrig den første Würzburgkonference velkommen, men i ret uforpligtende vendinger20. Og alle
rede en måned senere »svigtede« Østrig mellemstaterne ved at foreslå
Preussen et forsvarsforbund mod angreb på enhver del af de to staters
besiddelser21.
Den udvikling viser to ting, nemlig for det første Østrigs fundamentale
dilemma mellem pres på Preussen og samarbejde med Preussen. Det
andet er, at mellemstaterne ikke havde nogen politisk gennemslagskraft
uafhængig af de to stormagter. Begge disse problemer er karakteristiske i
den efterfølgende udvikling.
I januar 1860 fremsatte Preussen i Forbundets militærkommission et
forslag om en todelt ledelse af forbundshæren i et nord- og sydtysk kontin
gent22. Herved markerede Preussen sit krav på ligestilling, og samtidig
skabte forslaget splittelse blandt mellemstaterne. Hærledelsesproblemet
blev i øvrigt aldrig løst, og det var måske netop et formål med det preussi
ske forslag.
Endelig skete der i samme januar måned også noget afgørende på det
handelspolitiske område, idet Frankrig umiddelbart efter afslutningen 23.
januar 1860 af handelsaftalen med England (Cobden-aftalen) antydede
19. I det følgende vil vægten blive lagt på den politiske funktion i forslagene om handelsfor
hold og forbundsreform. Enkeltheder i de konkrete forslag er fortrinligt beskrevet i
Ernst Rudolf Huber: Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. 3. Stuttgart 1963. I til
knytning til dette værk er udgivet en dokumentsamling, jfr. note 15. Mere parentetisk
kan tilføjes, at Huber (f. 1903) trods ubetinget og stærk støtte til Det tredje Rige (således
i bogen Verfassungsrecht des Grossdeutschen Reiches. Hamburg 1939) fortsatte sin aka
demiske karriere i Forbundsrepublikken til emeriting i 1968 fra universitetet i Göttingen.
20. Rechberg 24.12.59. SrQ 1, nr. 39.
21. Rechberg 26.1.60. SrQ 1, nr. 66.
22. Gruner (note 14), s. 218f.
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interesse i en fransk-preussisk handelsaftale23. Det var frihandelsprincippeme, der hermed bankede på døren hos Preussen og Zollverein.
Som tidligere nævnt var det Preussens mål at holde Østrig uden for
Zollverein, og her ville en handelsaftale med Frankrig være et nyttigt
redskab, navnlig fordi Østrig af interne økonomiske grunde ville få van
skeligt ved at følge med i en liberalisering af handelen. Det skulle blive
Østrigs akilleshæl i de følgende år, at et politisk motiveret ønske om
samarbejde med Zollverein blev vanskeliggjort af interne krav om toldbe
skyttelse.
På den anden side var et samarbejde med Frankrig en betænkelig sag
for Preussen. Kunne man overhovedet stole på Napoleons 3.s Frankrig?
Og kunne man få Zollverein’s medlemmer med sig? Hvad med forholdet
til Østrig?
Spørgsmålene om Frankrig og Østrig drøftedes ved en preussisk Kronratsitzung 26. marts I86024. Udenrigsminister A. von Schleinitz anbefale
de, ganske vist med betydelig forsigtighed, et samarbejde med Østrig,
men stort set alle øvrige gik imod dette, i hvert fald hvis det skulle indebæ
re et forsvarsforbund. Derimod ville de anbefale den størst mulige imøde
kommenhed over for Frankrig. På mødet berørtes i øvrigt også det hol
stenske spørgsmål:
Die holsteinische Frage wurde dabei als ein vorzugsweise dazu geeignetes Mittel
bezeichnet, die deutschen Regierungen zu einem den nationalen Sympatien entsprechenden Beschlusse zu vereinigen und für Preussen die Gelegenkeit zu einer
diese Sympatien befriedigenden Tat herbeizuführen.

Fra begyndelsen af 1861 skærpedes problemerne. Forhandlingerne om et
østrig-preussisk forsvarsforbund påbegyndtes i januar i Berlin, men det
var fra begyndelsen klart, at Preussen ville kræve store politiske indrøm
melser i form af ligeberettigelse og handlefrihed i Nordtyskland, herunder
i øvrigt også i det slesvig-holstenske spørgsmål. I et preussisk promemoria
af 25. januar25 hed det:

23. Franz, s. 41, jfr. APP 2, 1, nr. 26.
24. APP 2, 1, nr. 116. »Det holstenske spørgsmål blev i den sammenhæng fremhævet som
et specielt velegnet middel til dels at forene de tyske regeringer i beslutninger, der svarer
til de nationale sympatier og dels at fremkalde en lejlighed for Preussen til handling i
overensstemmelse med disse sympatier«.
25. APP 2, 2, nr. 327. »Østrig skal endelig i tilfælde af krig bistå med at føre det slesvigholstenske spørgsmål frem til en løsning, der er i overensstemmelse med Preussens
territorielle interesser«.
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Österreich soli endlich die schleswig-holsteinische Frage nach der Eventualität
eines Krieges in einer dem preussischen Territorialinteresse entsprechenden Wei
se zum Austrag fiihren helfen.

De endelige preussiske krav var indeholdt i et aftaleudkast, som blev
fremlagt 31. marts, og det blev forkastet af Østrig. Trods det diplomatiske
nederlag søgte Østrig at fremhæve de fortsat nære og venskabelige relatio
ner til Preussen26. For situationen var, at Østrig ikke havde andet valg.
Samtidig var de fransk-preussiske handelsforhandlinger begyndt i janu
ar 1861 i Berlin, og denne første fase varede til juli. Meget groft sagt var
økonomiske mål ledende for de franske forhandlere i denne fase, mens de
politiske mål spillede en væsentlig rolle for Preussen. Dette sidste havde
allerede vist sig forud for forhandlingerne, da man fra fransk side foreslog
deltagelse af repræsentanter fra andre medlemmer i Zollverein i Berlinforhandlingerne, hvad der blev meget skarpt afvist fra Preussen27. For
Preussen drejede det sig om at holde forhandlingerne rent bilateralt.
Preussens politiske mål kommer frem i et notat af 7. august 1861 fra den
preussiske hovedforhandler R. von Delbriick, hvori han fremhævede, at
når Preussen var gået længere i indrømmelser end umiddelbare handels
mæssige interesser måske havde nødvendiggjort, skyldtes det, at handels
aftalen ville gøre det muligt at få en samlet omvurdering af toldsatserne i
Zollverein28, hvorved en østrigsk tilslutning jo ville blive yderligere van
skeliggjort.
Heller ikke Østrig var i tvivl om de politiske konsekvenser, men valgte i
foråret 1861 at se tiden an ud fra den - som det skulle vise sig fejlagtige antagelse, at mellemstaterne ikke ville acceptere en løsning til ugunst for
Østrig. Så først i et memorandum af 8. september 186129 kom Østrig med
en tilkendegivelse, hvori det detaljeret blev påpeget, at en handelsaftale
med Frankrig ville gøre en videreudvikling af samarbejdet mellem Østrig
og Zollverein nærmest umuligt. Ja netop, kunne man fristes til at sige.
Det østrigske memorandum var holdt i meget moderate vendinger, og
hertil var der to gode grunde. For det første havde mellemstaternes reak
tion på de fransk-preussiske forhandlinger langt fra været så afvisende,
som Østrig havde håbet. Navnlig støttede Sachsen, som ellers i forbunds
politiske spørgsmål lå nær Østrig, varmt handelsaftalen af den grund, at

26.
27.
28.
29.

Rechberg, 18.4.61. SrQ 1, nr. 419.
Franz, s. 23.
Ibid., s. 109.
Staatsarchiv 3, nr. 424.
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det franske marked for Sachsen var langt vigtigere end det østrigske30.
Også en række af de øvrige mellemstater var, ud fra temmelig forskellige
motiver, positive.
Den anden grund var Østrigs stadig uløste sikkerhedsproblem, og her
med er vi tilbage på den forbundspolitiske scene, hvad der også kronolo
gisk kan være berettiget ud fra det synspunkt, at de fransk-preussiske
handelsforhandlinger først blev genoptaget i november 1861.
Inden da var nemlig Sachsen i oktober 1861 fremkommet med et forslag
til en forbundsreform, måske fordi Sachsen fandt det nødvendigt efter sin
ubetingede tilslutning til den preussiske holdning i handelsforhandlinger
ne at markere sig mere selvstændigt på det forbundspolitiske område.
Indholdet af det sachsiske forslag er i sig selv uinteressant allerede af den
grund, at hverken Østrig eller Preussen var indstillet på at støtte det. Det
var derimod interessant ved, at begge stormagter gav et svar. I Østrigs
svar31 fremhævedes det, at en forudsætning for et alternerende forsæde i
Forbundsdagen mellem Østrig og Preussen ville være, at Det tyske For
bund garanterede Østrigs ikke-tyske områder. En sådan forudsætning an
så den østrigske regering imidlertid for uopfyldelig, og det afviste at give
afkald på sin rang som den første magt i Tyskland.
Det preussiske svar var mere principielt og - kan man tilføje - mere
aggressivt32. Der skelnedes nemlig heri mellem Staatenbund og Bundesstaat, og det blev hævdet, at Det tyske Forbund ikke kunne blive et
statsforbund, mens der på den anden side godt kunne dannes et statsfor
bund inden for en forbundsstat. Med andre ord foreslog Preussen et snæv
rere »statsforbund« (med udeladelse af Østrig og under preussisk ledel
se), forbundet med en større »forbundsstat«. Som tidligere nævnt var
dette en gammel preussisk idé, og den var helt uacceptabel for Østrig.
Den preussiske udenrigsminister, som siden oktober 1861 var Albrecht
von Bernstorff, havde i øvrigt kort forinden over for den østrigske gesandt
understreget, at Østrig måtte give betydelige indrømmelser til Preussen
for at få løst det tyske problem, men så til gengæld måske kunne forvente
en forbundsgaranti også for sine ikke-tyske besiddelser33. Det østrigske
svar blev præsenteret kort efter. Med nogen bitterhed vurderedes Preus
sens holdning derhen, at Østrig var forpligtet til at støtte forsvaret ved

30.
31.
32.
33.

Franz, s. 127.
5.11.61. Staatsarchiv 2, nr. 223.
20.12.61. Staatsarchiv 2, nr. 177.
14.12.61. SrQ 2, nr. 553.
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Rhinen, mens Preussen ikke var forpligtet til at støtte Østrig i Italien - og
derfor skulle have politiske indrømmelser for en forsvarsgaranti her34.
Det preussiske unionsforslag medførte en stærk diplomatisk aktivitet
fra Østrigs side. Afgørende var mellemstaternes og især Bayerns stilling.
Ved en fortrolig protokol af 22. januar 186235 udtrykte de to lande enig
hed om varetagelse af Østrigs stilling og af Bayerns og de øvrige større
regeringers ligeberettigelse i Forbundet. Østrig skulle indkalde en mini
sterkonference til behandling af bl.a. forslag om medvirken af delegerede
fra de enkelte staters repræsentationer (Landesvertretungen) i fællestysk
lovgivning og forslag om udvidelse af Forbundets forsvarsforpligtelser til
Østrigs og Preussens ikke-tyske områder.
En række andre stater, og ikke blot i Sydtyskland, tilsluttede sig proto
kollen, og 2. februar overrakte Østrig, Bayern, Hannover, Württemberg,
storhertugdømmet Hessen og Nassau såkaldt identiske noter i Berlin, som
også Sachsen tilsluttede sig36. Noternes hovedindhold var en afvisning af
unionsplanen og et ønske om forbundsreform. Preussen svarede 14. fe
bruar, at det fandt reformforslagene farlige for forbundet, men i øvrigt
forbeholdt sig sin stilling, indtil konkrete forslag blev fremlagt (velviden
de, at netop her lå svagheden for »note«-staterne). Forbundsproblemer
ne syntes hermed låst helt fast.
Den diplomatiske aktivitet omkring forbundsproblemerne havde imid
lertid virkninger på de fransk-preussiske handelsforhandlinger, som var
blevet genoptaget i november 1861. Afstanden mellem parterne var stor,
men den politiske interesse i at opnå en forståelse var også betydelig for
begge lande. Det passede Frankrig meget dårligt, at Preussen over for
Østrig havde antydet muligheden af en forbundsgaranti for dets ikketyske områder, og med handelsaftalen kunne Frankrig drive en kile ind
mellem Preussen og Østrig37. Forhandlingerne førte i hvert fald hurtigt,
nemlig allerede 29. marts 1862, til en aftale, og det betød med Franz’ ord
»Eröffnung des Kampfes auf den ganzen Linie«38.
I den »kamp«, som nu udviklede sig, stod Østrig ikke helt dårligt. Indtil
1860 havde Østrig haft et enevældigt styre og dermed ikke efterlevet
artikel 13 i Forbundsakten af 1815, hvori det meget kort hed: »In allen
34. 28.12.61. SrQ 2, nr. 559.
35. SrQ 2, nr. 593, Beilage. Forhandlingerne om protokollen havde dog været overordentlig
vanskelige, jfr. SrQ 2, nr. 571-74.
36. Staatsarchiv 2, nr. 229-30. Preussens svar af 14. februar, ibid., nr. 231.
37; Buchner (note 3), s. 102f. Jfr. også APP 2, 1, nr. 443, ann. 5.
38. Franz, s. 154. »Åbning af kampen over hele fronten«.
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Bundesstaaten wird eine Landständische Verfassung statt finden« (dvs. at
alle medlemmer af forbundet skulle have en stænderforfatning, hvad der
var en bestemmelse, som det danske monarki jo havde mærket). Ved
Oktoberdiplomet af 20. oktober 1860 havde de enkelte provinsers landda
ge fået indflydelse på lovgivning vedrørende deres eget område og ved
Februarpatentet af 26. februar 1861 var rigsrådet blevet erstattet af et to
kammersystem, hvor andetkammeret bestod af repræsentanter valgt af de
enkelte landdage. Det er af flere blevet fremhævet, at disse forfatningsre
former var forudsætningen for en mere aktiv østrigsk politik i forbundsan
liggender39. Samtidig hermed tog forfatningskampen i Preussen sin begyn
delse, som vel kan sættes allerede ved valget 6. december 1861 til andet
kammeret, hvor de konservative fik et stort nederlag. Hvor stor indflydel
se disse indenrigspolitiske forhold fik, er det imidlertid svært at vurdere ud
fra det diplomatiske materiale, som er grundlaget for denne undersøgelse.
Men tydeligt er det i hvert fald, at den østrigsk-mellemstatslige gruppe
kun var enig i at modsætte sig preussisk dominans. »Diese Negation ist
das Merkmal der grossdeutschen Wirtschaftspolitik«, siger Franz40, og
denne negation gælder også forbundspolitikken. Den stortyske gruppe
kunne derimod ikke blive enig om positive modforslag, dels fordi nogle
mellemstater ikke ønskede en konfrontation med Preussen, og dels fordi
Østrig selv var i tvivl om det hensigtsmæssige i denne kontrontation.
Det sidste kommer frem igen og igen. På det forbundspolitiske plan
allerede i en østrigsk rundskrivelse af 17. marts 1862 til de »allierede«41.
Heri støttede Østrig ganske vist tanken om en rådgivende forsamling af
delegerede ved forbundet, men det anså den ministerkonference, som var
forudset i de identiske noter, som et for demonstrativt skridt og ønskede i
stedet et møde på gesandtniveau. Over for Preussen var det hensigtsmæs
sigt »der Entwicklung der dortigen Dinge (forfatningsstriden) zwar in
festen, aber nicht in herausfordernder Haltung abzuwarten«.
En tilsvarende holdning ses, næsten samtidig, på det handelspolitiske
område, hvor den østrigske udenrigsminister i april 1862 påpegede, at
preussiske trusler om en sprængning af Zollverein nok ikke skulle tages
alvorligt, fordi Preussen derved ville miste et grundlag for indflydelse i
Tyskland42. Udtalelsen er et udmærket eksempel på, hvorledes en politi39. Kraehe (note 12), s. 282. Huber (note 19), s. 382.
40. Franz, s. 154. »Denne enighed om at sige nej er selve kendetegnet ved den stortyske
økonomiske politik«.
41. SrQ 2, nr. 717. »At afvente udviklingen af begivenhederne der (d.e. den preussiske
forfatningsstrid) med en fast, men ikke udfordrende holdning«.
42. Franz, s. 186.
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ker kan se situationen mere, som han ønsker at se den end som den faktisk
er.
På den anden side var Østrig i en tvangssituation derved, at de øvrige
stater med voksende utålmodighed afventede et østrigsk initiativ. Og 10.
juli fremkom Østrig da omsider med et forslag til en ordning af de han
delspolitiske forhold mellem Østrig og Zollverein43. Forslaget var detalje
ret og vel gennemarbejdet, for det østrigske bureaukrati arbejdede nok
uhyre langsomt, men også solidt. Og det delikate spørgsmål om de meget
forskellige toldsatser kom man uden om ved blot at sige, at »spätere
Berathungen zu den allseits förderlichen Aenderungen derselben führen
werden«.
Forslaget vakte stor tilslutning fra en række mellemstater, men en me
get skarp afvisning i Preussen. Den preussiske udenrigsminister sagde til
den østrigske gesandt i en samtale 14. juli, at hvis disse spørgsmål var en
livssag for Østrig, så var de det også for Preussen, og »so werde es Lebensfrage gegen Lebensfrage - einem Kampf auf Leben und Tod
geben«44.
Preussiske reaktioner fremkom da også hurtigt. Anerkendelsen af kon
geriget Italien fandt sted 21. juli og kan klart ses som en skærpelse af
forholdet til Østrig. Og kort efter, nemlig 2. august, fulgte den endelige
undertegnelse i Berlin af den fransk-preussiske handelstraktat. Preussen
var ikke indstillet på at vige.
Men Preussen havde jo imidlertid formelt forhandlet med Frankrig på
Zollverein’s vegne, og det måtte have de øvrige medlemslandes tilslutning
for at få aftalen ratificeret. Derfor anmodede Preussen 5. august om til
kendegivelse af tilslutning45. Bernstorff havde allerede i juni over for
Bayerns gesandt udtalt, at hvis Bayern og andre stater opretholdt deres
afvisning af handelsaftalen, kunne konsekvensen blive en opløsning af
Zollverein46. Alligevel svarede Bayern 8. august nej til Preussens anmod
ning, og andre stater fulgte efter. For et stykke tid blev herefter uenighe
den på det handelspolitiske område blot bestående.
I det forbundspolitiske spørgsmål kom der - også i august måned - et
udspil fra Østrig og mellemstaterne. 14. august fremlagde disse i forbunds
forsamlingen deres forslag om en forsamling af delegerede fra medlem-

43) Staatsarchiv 3, nr. 430. »Senere forhandlinger vil føre frem til de hensigtsmæssige
ændringer heri« (dvs. i toldsatserne).
44. Franz, s. 220. »Så vil det - med livssag imod livssag - ende med en kamp på liv og død«.
45. Preussens note og svar fra Bayern og andre stater er trykt i Staatsarchiv 3, nr. 434 ff.
46. Franz, s. 212.
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mernes stænderforsamlinger til rådgivning om visse lovforslag47. Omend
forslaget ikke forekommer særlig vidtrækkende, var det dog et første,
konkret forslag om en forbundsreform. Preussens svar var en omfattende
og meget kraftig afvisning med begrundelse i, at selv en udvalgsbehand
ling af forslaget krævede énstemmighed i forsamlingen og ikke kun flertal.
Preussen truede endda med at ville trække sig ud af forbundet. Med andre
ord følte Preussen sig øjensynlig stærk nok til at udfordre ikke blot Østrig,
men hele Det tyske Forbund.
Men det øvrige Forbund - eller det øvrige Tyskland om man vil - tog
udfordringen op og lod sig ikke intimidere af Preussen. Derved blev
spørgsmålet om en delegeretforsamling, som i sig selv måske ikke var så
særlig væsentligt, et vigtigt symbol i modsætningen mellem Østrig og
Preussen og derudover vel også et symbol på Forbundets egen eksistens
berettigelse som en politisk faktor. Efteråret 1862 var derfor præget af en
stærkt voksende spænding mellem Preussen og Østrug.
Afstemningen i forbundsdagen om en delegeretforsamling fandt sted
22. januar 1863 og resulterede i, at forslaget blev forkastet med ni stem
mer imod syv48. Det var en vigtig forbundspolitisk sejr for Preussen og
samtidig også et reelt punktum for en østrigsk-inspireret forbundsreform.
Østrig fremkom ganske vist i juli 1863 med et samlet forslag til en for
bundsreform, som blev behandlet på en fyrstekongres i Franfurt i august.
Heinrich von Srbik havde nok sit hjerte lidt for meget med, da han om
kongressen skrev:49
Er ist der letzte, von Emst und echten Tragik erfüllte grossdeutschen, von Öster
reich geleitete Versuch, dem alten Bund neue Lebenssäfte einzuflössen, wenn
irgend möglich mit Preussen, wenn sich Preussen versagt, ohne die zweite deutsche Grossmacht.

Reelt havde Østrig imidlertid »tabt« kampen om en forbundsreform alle
rede et halvt år forinden.
Til gengæld var situationen inden for Zollverein fortsat uafklaret. Her
havde navnlig Bayern’s nej til Preussen 8. august været en bremse. I
47. Staatsarchiv 3, nr. 416, hvor også Preussens skarpe svar findes gengivet.
48. Staatsarchiv 8, nr. 1750 med »stemmeforklaringer«. En detaljeret redegørelse for det
dramatiske forløb af afstemningen giver Kraehe (note 12), s. 291-94.
49. H.von Srbik (note 10), 4, s. 39. »Det er det sidste stortyske, østrigsk ledede forsøg,
præget af alvor og ægte tragik, på at indgive det gamle forbund ny livskraft, sammen med
Preussen så vidt det overhovedet var muligt og ellers, hvis Preussen vægrede sig, uden
denne anden tyske stormagt«.
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Preussen havde Andetkammeret 5. september accepteret handelsaftalen.
Den første opgave på det handelspolitiske område for den 23. september
udnævnte ministerpræsident Otto von Bismarck (fra 8. oktober også
udenrigsminister) blev at få en vedtagelse igennem også i Førstekamme
ret, Herrenhaus. Det skete temmelig udramatisk 2. oktober, men kunne
jo ikke i sig selv påvirke de sydtyske mellemstaters holdning.
Vigtigere var, at Bayern 7. november 1862 indkaldte til den 15. general
konference i Zollverein i marts 1863. Bayern havde hidtil ønsket konfe
rencen udsat, men fandt nu en afklaring nødvendig, og Preussen accepte
rede, ganske vist med nogle forbehold50.
Samtidig rørte Frankrig på sig, bekymret ved mellemstaternes mod
stand, og forlangte 17. december over for Preussen en præcisering i han
delsaftalen:51
Il est entendu que toutes les stipulations des traités et conventions signé å Berlin le
2 aout 1862 ... recevront une entiére application tant en France qu’en Prusse et
dans les etats de l’Allemagne, liés avec cette derniére puissance par un traité
d’Union Douaniére.

Frankrig var blevet utålmodig og måske usikker på det hensigtsmæssige i
en forståelse alene med Preussen.
Forholdet mellem de to stater blev yderligere anspændt ved opstanden i
Polen, der begyndte 22. januar 1863. Preussen støttede Rusland, og stik
imod sin hidtidige politik søgte Frankrig nu en tilnærmelse til Østrig.
Men en forståelse med Frankrig var netop da en umulighed for Østrig,
hvad Rechberg, den østrigske udenrigsminister, 21. marts meddelte sin
gesandt i Paris52. Østrig behøvede først og fremmest ro, og det kunne ikke
styrte sig ud i »eine Politik der Abenteuer« og prisgive sine konservative
traditioner. På den anden side var det Rechbergs frygt, at Frankrig så ville
vende sig til Preussen, og derfor skulle et klart nej gerne formuleres som
et halvt ja. Igen stod Østrig i et uløseligt, ja næsten tragisk dilemma
imellem, hvad det gerne ville og hvad det var tvunget til.
Frankrigs positive indstilling over for Preussens modstandere i Tyskland
kom i øvrigt også klart frem i dets holdning til Zollverein-konferencen53,
50. Franz, s. 255f, 253. Preussens svar i Staatsarchiv 3, nr. 461.
51. Franz, s. 260f. »Det er en forudsætning, at alle bestemmelserne i de traktater og aftaler,
som blev underskrevet i Berlin 2. august 1862 ... får fuld gyldighed såvel i Frankrig som i
Preussen og de tyske stater, der er knyttet til den sidstnævnte stat ved en toldunion«.
52. Refereret hos Rudolf Buchner (note 3), s. 130.
53. Staatsarchiv 5, nr. 959. »Men herved er det (d.e. Frankrig) samtidig besluttet på kun at
anvende midler, som er forenelige med de hensyn, som det skylder de uafhængige
stater«.
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der begyndte i München 24. marts. Frankrig tilkendegav, at det selvsagt
var indstillet på at overholde traktaten af 2. august 1862 med Preussen,
mais il (Frankrig) est également résolu å n’admettre pour atteindre ce resultat que
l’emploi de moyens compatibles avec les égards qu’il doit å des États indépendants.

Den ændrede franske politik over for Preussen påvirkede også det preussisk-østrigske forhold. Endnu i begyndelsen af december 1862 havde Bis
marck, sikker på fransk støtte, holdt et af sine karakteristiske, både belæ
rende og truende foredrag for Kårolyi, Østrigs gesandt i Berlin, om
Østrigs begrænsede valgmuligheder, og senere i samme måned om Preus
sens holdning til forslaget om en delegeretforsamling i Det tyske Forbund
sagt den ofte citerede trussel »Nous croiseront les bayonnettes«54.
Men nu blev tonen uden fransk støtte en anden, for det var afgørende
for Preussen ikke at få en konfrontation med både Frankrig og Østrig55.
Derfor slog Bismarck ind på en langt mere forsonlig linie, og han blev
herved naturligvis hjulpet ved, at det kontroversielle forslag om en dele
geretforsamling netop var blevet ryddet af vejen. Hjulpet blev han vel
også af Wien-gesandtens iagttagelse af 11. marts om, at man i Wien ikke
var særlig interesseret i en alliance med Frankrig56. I et par noter påpege
de Bismarck, at uenighed på det handelspolitiske område og sågar det
forbundspolitiske ikke burde være en hindring for gensidig forståelse på
andre områder57.
Men det var dog ikke sådan, at Østrig uden videre - hvis man tillader
udtrykket - ville hoppe på den limpind. Tværtimod var der den yderste
mistro over for Preussen58. Problemet var - som så ofte før - at Østrig ikke
rigtig kunne finde noget alternativ. Så situationen blev indtil videre den,
at både Preussen og Østrig, omend af meget forskellige grunde, valgte at
forholde sig afventende. Ikke mindst Frankrigs noget uigennemsigtlige
holdning medvirkede hertil. Hvornår snakkede Napoleon 3. politik, og
hvornår trak han blot streger på det europæiske landkort? Også for efter
tiden har det været temmelig svært at finde ud af59.
54. Kårolyis indberetninger 5.12.62 og 27.12.62. SrQ 2, nr. 932 og 980. »Vi fælder gevær!«
55. Synspunktet præsenteres ganske klart i Bismarcks omfattende note af 24.2.63 til gesand
ten i Paris. APP 3, nr. 237.
56. APP 3, nr. 328.
57. Bismarck 9.4.63 og 28.4.63. APP 3, nr. 395 og 461.
58. Rechberg 2.3.63 og 4.5.63. SrQ 3, nr. 1098 og 1131.
59. Selv den kyndige Pierre Renouvin har vanskeligheder ved at give en politisk karakteri-
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Samtidig med disse begivenheder var generalkonferencen i Zollverein,
som nævnt, begyndt 24. marts 1863 i München. Den blev en konfrontation
mellem Bayern og Preussen (idet Østrig jo ikke deltog). Bayern forlangte
i sit notat af 25. april forhandling mellem Zollverein og Østrig og antyde
de muligheden af dannelse af et særligt sydtysk toldforbund i nært samar
bejde med Østrig. Heroverfor stod Preussen med sit dobbelte krav om, at
handelsaftalen skulle vedtages af de øvrige medlemmer i Zollverein og at
der skulle opnås enighed om forlængelse af Zollverein-aftalen, før der
kunne påbegyndes forhandlinger med Østrig60.
Det var dermed fra begge sider antydet, at Zollverein kunne blive
sprængt, og dette blev endnu tydeligere ved Bayerns note 18. juni og
Preussens helt klare afvisning 8. juli61. Den preussiske tone var blevet
stærkt skærpet, og det skyldtes utvivlsomt især, at Frankrig i sin lidt uran
sagelige udenrigspolitik påny havde ændret signaler. I en note af 19. maj
til Preussen påpegedes fra fransk side62, at
du moment ou les exigences des États dissidents allaient jusqu’å remettre en
question les grands principes engagés dans le Traité du 2 aoüt, nous devions nous
refuser d’une maniere absolue a rouvrir une discussion devenue sans objet et sans
utilité.

Kort efter, 8. juni, fulgte en skarp fransk note til Bayern. Det var nu klart,
at i konflikten inden for Zollverein stod Frankrig igen på preussisk side.
Allerede denne franske holdning styrkede naturligvis Preussens stilling
stærkt. Hertil kom, at flere mellemstater var i tvivl om det hensigtsmæs
sige i Bayerns politik. Det gjaldt ikke mindst Kurhessen63, og netop denne
stat var for Preussen væsentlig, fordi den sikrede forbindelsen mellem
Øst- og Vest-Preussen og dermed isolerede Hannover64.
Men selv om Preussen således stod stærkere ved toldkonferencens af
slutning i juli 1863 end det havde gjort ved dens begyndelse i marts, var

60.
61.
62.

63.
64.

stik. Pierre Renouvin (ed.): Histoire des relations internationales, 5: Pierre Renouvin: Le
XIX*siécle. Premiére partie: De 1815 å 1871. Paris 1954, s. 268-73.
Franz, s. 295f. og 308f.
Staatsarchiv 9, nr. 1990 og 1991.
Staatsarchiv 5, nr. 960. »Når de uenige staters krav ligefrem drager de store principper
fra traktaten af 2. august i tvivl, må vi ( Frankrig) kategorisk nægte at genoptage for
handlinger, som derved er blevet uden mål og uden nytte«. Den efterfølgende note til
Bayern 8. juni, ibid., nr. 961.
Hans-Werner Hahn: Wirtschaftlige Integration im 19. Jahrhundert. Die hessischen
Staaten und der Deutsche Zollverein. Göttingen 1982, s. 295f.
Otto von Bismarck: Die gesammelten Werke. 4, Berlin 1927, nr. 33, Nachschrift.
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resultatet alligevel nærmest uafgjort mellem Preussen og Bayern, og den
østrigske regering havde for så vidt al grund til at være tilfreds med den
stejle bayerske holdning65.
Kort efter afslutningen af toldkonferencen kom et større østrigsk udspil
i det forbundspolitiske problem. Den østrigske regering havde i al hem
melighed udarbejdet et samlet forslag til en forbundsreform, og 31. juli
indkaldte den østrigske kejser til et fyrstemøde i Frankfurt, allerede 16.
august. Mødet blev som tidligere nævnt resultatløst, først og fremmest
fordi den preussiske konge afslog at deltage66.
Når fyrstemødet er værd at nævne i denne sammenhæng, skyldes det, at
det måske påvirkede Frankrigs holdning til de tyske stater. For det første
var det polske oprørs første, internationale fase ved at ebbe ud, og Fran
krigs interesse i et samarbejde med Østrig derfor også svindende. For det
andet brød man sig i Paris aldeles ikke om den centralisering og styrkelse
af Det tyske Forbund, som lå i det østrigske forslag. Og navnlig frygtede
Frankrig, at Østrig ville søge at få sin ikke-tyske besiddelser omfattet af
Forbundets garantier og at Østrig dermed ville få styrket sin militære
sikkerhed til ugunst for Frankrig67. Endelig pegede de handelspolitiske
problemer jo igen i retning af fransk samarbejde med Preussen.
Toldkonferencen i München var som nævnt endt uden resultat og 28.
september indkaldte Preussen derfor til en ekstraordinær konference i
november med henblik på en vedtagelse af den fransk-preussiske handels
aftale og - i forbindelse hermed - behandling af spørgsmålet om Zollverein’s fremtid. Sagen var, at Zollverein-traktaten udløb med udgangen af
1865, men at der senest to år før, altså inden udgangen af 1863, skulle
tages stilling til en eventuel forlængelse.
Samtidig, faktisk den samme 28. september, indkaldte den bayerske
regering til et stortysk formøde i München til fastlæggelse af en fælles linie
i de toldpolitiske forhandlinger. Bayern var øjensynlig ikke længere ind
stillet på alene at forsvare stortyske (eller rettere østrigske) synspunkter
og ønskede Østrig mere direkte inddraget. Mødet fandt sted fra 6. til 12.
oktober og viste klart to ting. Den første var, at den anti-preussiske front
inden for Zollverein var dybt splittet. Den anden, at det østrigske forslag
om toldtariffer var helt utilfredsstillende, selv for den anti-preussiske
65. Østrigsk notat uden dato, men før 18. juli. SrQ 3, nr. 1166.
66. Staatsarchiv 8, nr. 1755. Fyrstemødets forslag af 1.9.63 til en forbundsreform, ibid., nr.
1760.
67. Goltz, preussisk ambassadør i Paris, 15.8.63, APP 3, nr. 645. At Østrig i forbindelse med
en forbundsreform også ønskede at styrke forsvaret af sine ikke-tyske områder bekræftes
tydeligt i de interne overvejelser i Wien, således notat af 12.3.63. SrQ 3, nr. 1106.
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front. Oplysninger herom nåede, trods østrigske forsøg på hemmelighol
delse, øjeblikkeligt frem til Berlin68. Det var således fra begyndelsen ikke
nogen stærk og navnlig ikke nogen enig modstand, der kunne mønstres
imod Preussen ved toldkonferencen i Berlin, som begyndte 5. november
1863. Egentlig havde Preussens modstandere kun ét instrument, nemlig at
forhale drøftelserne ud over 31. december 1863, da Preussen efter denne
dato ikke lovligt kunne opsige Zollverein-traktaten. Dette sidste vidste
man naturligvis også i Berlin.
Toldkonferencen blev stort set en march på stedet, men ved konferen
cens afslutning 15. december kom Preussens næste træk, opsigelse af Zollvereintraktaten69. Tydeligvis følte Preussen sig nu tilstrækkelig stærk til at
forlange en genforhandling af traktaten, og den skulle selvsagt finde sted
på grundlag af de liberale toldtariffer i den fransk-preussiske handelsafta
le. Genforhandlingerne strakte sig over det meste af året 1864 og endte
kort fortalt med, at alle de hidtidige medlemmer af Zollverein tilsluttede
sig en ny aftale. Preussens sejr blev fuldstændig.
En væsentlig, ja vel afgørende, grund til at Preussen 15. december turde
opsige Zollverein-traktaten var den samtidige udvikling i det slesvig-hol
stenske problem ved den danske konges, Frederik 7.s, død 15. november.
Herved blev Østrig påny presset til en udenrigspolitisk drejning. Mens det
på det handelspolitiske område havde støttet modstanden imod Preussen
og handelsaftalen med Frankrig, blev det nu simpelthen tvunget til et
samarbejde med Preussen imod de anti-preussiske mellemstater. At det
herved blev fuldstændig miskrediteret blandt mellemstaterne, siger sig
selv.
Resten af denne historie er beskrevet udførligt af Erik Møller. Og man
kan blot til illustration af Østrigs temmelig håbløse situation på dette
tidspunkt citere Bayerns delegerede ved Forbundsdagen i Frankfurt, Lud
wig von der Pfordten, fra en indberetning af 14. februar 1864:70
Unbegreiflich bleibt mir Österreich; es kämpft jetzt für Preussen, isoliert sich in
Deutschland, kommt mit Europa doch in Konflikt und wird schliesslich von Preus
sen verlassen werden und die Zeche allein bezahlen.

68. Franz, s. 326.
69. Ibid., s. 340.
70. Ibid., s. 341. »Ubegribelig er og bliver for mig Østrig; det kæmper nu (d.e. mod
Danmark) for Preussen, isolerer sig i Tyskland og kommer alligevel i konflikt med
Europa. Til sidst vil det blive ladt i stikken af Preussen og kommer til at betale hele
regningen alene«.
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I det foregående er de intertyske problemer fra 1859 til 1864 blevet skitse
ret, specielt den helt grundlæggende modsætning mellem Preussen og
Østrig. Denne modsætning er præget af to forhold.
Det første er, at Preussen i forhold til Østrig fik en øget styrke og
handlefrihed, som igen delvis hang sammen med de økonomiske forhold.
Selv om det er vanskeligt at få præcise tal for Preussens vedkommende, er
der ingen tvivl om, at Preussens økonomi allerede fra 1840’erne udviste en
langt kraftigere ekspansion end den østrigske71. Det var - i liberalistisk
forstand - her, at fremtiden lå for de fleste af de tyske mellemstater.
Derfor også deres endelige tilslutning til et nyt Zollverein på preussiske
præmisser ved traktater 28. juni, 11. juli og 12. oktober 186472, mens
Østrig blev »spist af« med en handelsaftale 11. april 1865. Det var i
virkeligheden den økonomiske side af »Reichgriindung«, der hermed
blev fuldbyrdet.
Det andet var, at Østrig eller rettere den østrigske regering befandt sig i
et nærmest uløseligt dilemma mellem at samarbejde med Preussen og at
modarbejde Preussen. Dette dilemma er flere gange blevet berørt i det
foregående. Det havde dybe rødder i Østrigs politiske og økonomiske
situation og rakte direkte ind i den østrigske regering i modsætningen
mellem udenrigsministeren Johann Bernhard von Rechberg og »statsmi
nisteren« Anton von Schmerling. Hvor den første stod for en samarbejdslinie med Preussen (trods alle skuffelser), stod den anden for en »stortysk«
linie. Ét resultat heraf var, at udenrigsministeren blev holdt helt uden for
forberedelserne til Fyrstemødet i Frankfurt i august 186373. Mere generelt
medførte det østrigske dilemma en hyppigt skiftende østrigsk holdning til
de intertyske problemer, som i sidste ende svækkede selve troværdighe
den af østrigsk udenrigspolitik. Helt tydeligt kom dette jo til udtryk i
efteråret 1863.
71. Det statistisk-historiske hovedværk er Walther G. Hoffmann: Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Berlin, Heidelberg und New York,
1965. Hoffmann og hans medarbejdere har her gjort et stort arbejde for at få omregnet
alle tal for tiden op til 1871 til at gælde for det område, som kejserriget af 1871 dækkede
(excl. Elsass-Lothringen). Fortjenstfuldt, men just i denne sammenhæng ikke heldigt.
Let tilgængelige tal for Tyskland (hentet fra Hoffmanns værk) og Østrig hos B. H. Mit
chell: European Historical Statistics 1750-1970. London 1975.
72. Staatsarchiv 7, nr. 1702, 1703 og 1705. Handelsaftalen med Østrig, ibid., 8, nr. 1836.
73. Lang tid senere, måske i 1890’eme, gav Rechberg en redegørelse for sin tid som
udenrigsminister, hvor han kom ind på disse modsætninger. Heinrich Friedjung: Der
Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland 1859 bis 1866. 5. Aufl. Stuttgart und Berlin
1902, 2, s. 552-559. Jfr. Helmut Rumpier: Johann Bernhard Graf von Rechberg. Walter Pollak (Hrsg.): Tausend Jahre Österreich. Eine biographische Chronik. 2, Wien
und München 1973, s. 200-06.
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Men hvorledes var det slesvig-holstenske spørgsmål så placeret i denne
modsætning mellem Preussen og Østrig? Som allerede nævnt i indlednin
gen behandles dette spørgsmål før 1863 slet ikke i von Srbiks kildeudgave,
men til gengæld indeholder kildeudgaven om preussisk udenrigspolitik
også en del materiale fra østrigsk side, og denne kildeudgave får man så
holde sig til. Men den er også tilstrækkelig for de efterfølgende, ganske
kortfattede betragtninger.
For det første iagttager man, at det slesvig-holstenske spørgsmål prak
tisk talt ikke optræder i de diplomatiske korrespondancer vedrørende
handelspolitikken og en eventuel forbundsreform, så man kan nok tillade
sig at slutte, at spørgsmålet ikke spillede nogen rolle i disse sammenhæn
ge. Men hvorledes var påvirkningen den modsatte vej?
Klart nok var det slesvig-holstenske spørgsmål vigtigere for Preussen
end for Østrig, og det anerkend tes fuldt ud fra østrigsk side, dog med det
karakteristiske forbehold74, at
doch behält man den Gesichtspunkt im Auge, dass Österreich in dieser ganz
Deutschland sehr interessierenden Angelegenheit nicht weniger Teilnahme zeigen
darf als Preussen.

Preussen var på sin side i begyndelsen af perioden ikke meget indstillet på
at tage noget selvstændigt initiativ, men anså det for hensigtsmæssigt at
lade hele sagen bero hos Det tyske Forbund75, som det allerede var sket i
1857. Årsagen hertil finder man nok i en instruks fra von Schleinitz af 18.
marts 1860 til den preussiske gesandt i Paris:76 »Ce que nous désirons
avant tout c’est que cette question (Slesvig-Holsten) reste place comme
par le passé sur le terrain exclusivement allemand.«
Det blev også i de følgende år en preussisk bestræbelse at fastholde det
slesvig-holstenske spørgsmål som et tysk anliggende - og i den henseende
var netop Frankrigs holdning på én gang afgørende og uforudsigelig. Og
så længe Frankrigs holdning var uafklaret, fandt Preussen det mest hen
sigtsmæssigt at henskyde alle spørgsmål om Slesvig-Holsten til Det tyske
Forbund.
74. APP 2, 1, nr. 180, anm. 5 af 6.6.60. »Dog fastholder man (d.e. den østrigske regering)
det synspunkt, at Østrig i dette spørgsmål, som har en overordentlig stor interesse i hele
Tyskland, ikke må vise mindre engagement end Preussen«.
75. Schleinitz 5.7.60. APP 1, nr. 480. »Det vi først og fremmest ønsker er, at dette spørgs
mål (Slesvig-Holsten) som hidtil forbliver et rent tysk anliggende«.
76. Schleinitz 18.3.60. APP 2,1, nr. 105. Det preussiske synspunkt fremhæves flere gange
over for Frankrig, således ved kong Wilhelms møde med den franske kejser i oktober
1861. APP 2, 1, nr. 414.
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Som vi har set i det foregående, styrkedes forbindelsen mellem Frankrig
og Preussen stærkt i handelsforhandlingerne fra januar 1862 og det er
Eugen Franz’ opfattelse, at Frankrig herved som en »morgengave« gav
Preussen frie hænder med hensyn til Slesvig-Holsten 77.1 hvert fald var den
franske støtte utvivlsomt én grund til, at Preussen nu mere direkte engage
rede sig i det slesvig-holstenske spørgsmål. En anden, medvirkende grund
kan være udenrigsministerskiftet i oktober 1861.
Det var imidlertid vigtigt for Preussen ikke at skulle stå alene med
ansvaret for den førte politik og det krævede, at de to tyske stormagter
deltog på lige fod. Det lykkedes også for Bernstorff at få enslydende noter
af 14. februar 1862 fra Preussen og Østrig til Danmark vedrørende aftaler
ne af 1851/5278. Det blev nu Forbundet, der efterfølgende tilsluttede sig
de to stormagters initiativ.
Men helt let var det på den anden side ikke at fastholde en preussisk
østrigsk enighed og trods Bernstorffs anstrengelser og raseri79 lykkedes
det ikke at give den næste henvendelse til Danmark karakter af enslyden
de noter. Preussens note af 22. august 1862 var betydelig skarpere end det
østrigske »Denkschrift« af 26. august80. Fortsat var det dog de to stormag
ter, der havde initiativet.
Da situationen i Det tyske Forbund op til den afgørende afstemning i
januar 1863 vedrørende forslaget om en delegeretforsamling blev tilspid
set, påpegede Preussens delegerede ved Forbundsdagen, Karl von Use
dom, over for Bismarck den nære sammenhæng mellem dette forslag og
det slesvig-holstenske problem. Bismarck svarede ganske omgående med
den ofte citerede betragtning:81 »Die schleswig-holsteinische Frage steht
ihrer Wichtigkeit nach im Vergleich mit der Bundesreformfrage im zweiten Range«.
Dette skal nok ikke ses som en principiel tilkendegivelse, men som en
øjeblikkelig reaktion i en for Preussen meget presset situation. Men i en
sådan situation måtte Slesvig-Holsten altså vige for andre problemer.
Da den danske kundgørelse af 30. marts 1863 fremkom, var både Preus
sen og Østrig som tidligere omtalt i en mere »afventende« situation, fordi
Preussen internationalt var isoleret på grund af Polen-spørgsmålet, og
77.
78.
79.
80.
81.

Franz, s. 140.
Staatsarchiv 2, nr. 240.
APP 2,1, nr. 440, anm. 5 og nr. 484, anm 7.
Staatsarchiv 5, nr. 799 og nr. 800.
Usedom 9.12.62. APP 3, nr. 63. Bismarck 11.12.62. Ibid. Nr. 65. »I sin vigtighed står
det slesvig-holstenske spørgsmål i anden række sammenlignet med spørgsmålet om en
forbundsreform«.
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fordi Østrig i netop dette spørgsmål ikke havde mulighed for at samarbej
de med Frankrig. Resultatet blev, at de to tyske stormagter i korte, ensly
dende noter af 17. april til den danske regering82 forbeholdt sig deres
stilling og i øvrigt henskød sagen til Det tyske Forbund. Forbundsdagen
besluttede da også 9. juli med trussel om forbundseksekution at kræve
kundgørelsen trukket tilbage. Så længe de to stormagter, især naturligvis
Preussen, forholdt sig afventende og passive, forblev denne trussel imid
lertid tom.
I løbet af sommeren 1863 lettede situationen for Preussen, først og
fremmest derved, at Frankrig, bl.a. af handelspolitiske grunde, igen stod
bag Preussen. Østrigs forståelse med mellemstaterne viste sig at bygge på
et svagt grundlag og kunne derfor ikke holde til nogen afgørende prøve.
Da krisen om Slesvig-Holsten kom i november 1863, var alle brikker
faldet på plads. Frankrig ville ikke gribe ind imod Preussen (nærmest
tværtimod), og Østrig blev som nævnt ganske enkelt tvunget til at følge
Preussen.
Det billede, der tegner sig af det slesvig-holstenske spørgsmåls rolle i de
tyske staters udenrigspolitik er derfor, at i perioder med udenrigspolitisk
ustabilitet lagde Preussen og Østrig spørgsmålet over til Forbundet. I
perioder med politisk stabilitet, først og fremmest med hensyn til Fran
krigs stilling, var Preussen villig til at tage initiativet og trak herved et
noget modvilligt Østrig med sig.
Afslutningsvis et par bemærkninger om Bismarcks rolle i Preussens
politik eller rettere sagt en kommentar til danske bidrag herom. Jeg er
enig med Poul von Linstow i, at krigen imod Danmark i 1864 egentlig ikke
var en krig imod Danmark, men derimod en »krig« imod Østrig, dvs. et
led i preussiske bestræbelser på at isolere Østrig. Derimod er jeg uenig
med ham i, at dette var noget nyt i preussisk udenrigspolitik.
Det forekommer mig helt klart, at Bismarcks udenrigspolitik op til
krigen mod Danmark var en videreførelse af den hidtidige preussiske
udenrigspolitik. Allerede det foran omtalte møde i det preussiske Kronrat
26. marts 1860 lagde op til en forståelse med Frankrig og en deraf følgende
modsætning til Østrig, og handelsaftalen af 2. august 1862 blev et afgøren
de, videre skridt i den retning.
Skal man endelig tale om et »brud«, ligger det derfor snarere ved
Albrecht von Bernstorffs overtagelse af posten som preussisk udenrigsmi
nister i oktober 1861. Og når Bernstorff ikke, som vistnok planlagt, øn
skede at fortsætte som udenrigsminister under Bismarck, skyldtes det ikke
82. Staatsarchiv 5, nr. 839.
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uenighed om udenrigspolitikken, men derimod, at Bernstorff ikke ville
acceptere at være minister under den herskende parlamentariske situa
tion83. Bismarcks første år repræsenterede derfor intet nyt i preussisk
udenrigspolitik, og i konklusionen på sin undersøgelse af det tyske pro
blem mener W. E. Mosse ligefrem84, at »the moves made by Bismarck
were, on the whole, such as would have suggested themselves to any
‘conservative-minded’ Prussian statesman«.
Men betød Bismarcks første tid ikke et nyt indhold i udenrigspolitik
ken, så betød den i hvert fald en ny stil. Blandt mange eksempler på den
ny stil kan man fra en indberetning af 18. april 1863 fra Østrigs gesandt i
Berlin citere:85
Diesem Ideengange gab Herr v. Bismarck in seiner gewohnten, an Bildern und
Argumentationen so reichen, fast übersprudelnden Redeweise freien Lauf, und
ich will die Zeit E.E. (d.e. Rechberg) nicht langer in Anspruch nehmen mit seinen
Dissertationen, welche auf einem solehen Sandboden, wie es die in Rede stehenden, die Landkarte Eruopas ummodelnden Himgespinstereien sind, umherirrten,
aber keine Besorgnis für deren Verwirklichung zur Schau trugen.

Den nye aggressive stil var dog langt fra et udtryk for, at Bismarck »sty
rede« hele den internationale politik, som en mere Bismarck-fikseret for
tolkning tenderer mod at mene. I den forbindelse kan det være rimeligt at
nævne nogle betragtninger over diplomati og udenrigspolitik, som den
franske diplomat Jules Cambon, i øvrigt en broder til skaberen af entente
cordiale, fremkom med i 192686. Mange tror, siger han, at alle hændelser
er forudset og forudberegnet, mens sandheden er, at selv en Richelieu
eller en Bismarck ikke er herre over begivenhederne. Han gengiver en
máxime af Frederik den Store: »L’art de la politique n’est pas de faire
naitre les occasions, mais de savoir en tirer parti.«
83. Da Karl Ringhoffer i begyndelsen af dette århundrede skrev sin biografi - eller snarere
hagiografi - af Bernstorff, havde han på baggrund af Bismarcks efterfølgende triumfer
visse vanskeligheder ved at forklare Bemstorffs ønske om at afgå som udenrigsminister.
Men Ringhoffer bringer dog Bemstorffs promemoria af 19. september 1862, hvoraf det
klart fremgår, at Bemstoff ikke vil være part i konflikten om finansloven med Abgeordnetenhaus. Karl Ringhoffer: Im Kampfe für Preussens Ehre. Berlin 1906, s. 539-542.
84. Mosse (note 3), s. 372. »Stort set svarede Bismarcks manøvrer til, hvad enhver konser
vativ preussisk statsmand havde kunnet komme på«.
85. Kårolyi 18.4.63. SrQ 3, nr. 1120. »Disse tankegange gav hr. v. Bismarck nu frit løb i sin
sædvanlige talestil, der er så rig og næsten overstrømmende i billeder og argumenter, og
jeg vil ikke lægge beslag på Deres Excellences (d.e. Rechbergs) tid med hans udrednin
ger, der går hid og did på et helt løst grundlag, nærmest som det rene tankespind
omkring omformningen af det europæiske landkort, men øjensynlig uden nogen overve
jelse om mulighed for virkeliggørelse«. Andre eksempler ibid. 2, nr. 896 og nr. 1004.
86. Jules Cambon: Le diplómate. Paris 1926, s. 13. »Kunsten i politik er ikke at skabe
situationerne, men at drage fordel af dem« (dvs. de situationer der opstår).

De tyske staters udenrigspolitik 1859-1864 og Slesvig-Holsten

227

Dette var netop, hvad Bismarck gjorde, både i de handelspolitiske
spørgsmål og i den slesvig-holstenske krise, og det var, hvad hans forgæn
ger Bernstorff havde gjort. Men det var ikke dem, der skabte situationer
ne. Nogle af disse situationer var jo tilmed ganske risikofyldte, fx. den
dramatiske afstemning i Forbundsdagen 22. januar 1863. Den blev et
meget tæt løb, og man kan med von Linstow spørge, hvordan Bismarck
havde forestillet sig fremtiden, hvis forslaget var blevet vedtaget87. Andre
situationer krævede pludselige skift i standpunkt. Vi har ovenfor set, at
Bismarck i december 1862 over for Kårolyi truede Østrig med krig, mens
han kort efter understregede de store samarbejdsmuligheder mellem de to
stater. Årsagen til dette skift lå i Frankrigs holdning, og den havde Bis
marck jo ingen større indflydelse på.
Heraf følger også, at jeg ikke er enig i de kortfattede og meget Bismarckcentrerede overvejelser om de internationale forhold, som Johan
nes Nielsen har som en indledning til sin studie over krigen i 186488. Af det
foregående fremgår vel også, at jeg anser hans opfattelse af krigen i 1864
som et vendepunkt i Europas historie som fejlagtig. Jeg er mere tilbøjelig
til at acceptere Eugen Franz’ synspunkt, fremsat allerede i 1933:89
Die Entscheidung der Deutschen Frage lag in steigendem Masse seit 1860 und erst
recht in Zukunft nicht in Schleswig-Holstein, nicht im Bundestag, nicht in der
Einheitlichkeit von Gesetzbüchem und Prozessverfahren, sondern in allererster
Linie in dem Ausgang der Zollunionsfrage.

Slesvig-Holsten var under alle omstændigheder kun en enkelt brik - hver
ken den første eller den vigtigste - i det spil af komplicerede begivenhe
der, som endte med en samling af »Lille-Tyskland« under preussisk ledel
se. Denne synsvinkel har påkaldt for ringe interesse i dansk historisk
forskning.
Peter Vedel, direktør i det danske udenrigsministerium fra 1858 (for
melt fra 1864) til 1899, skal ifølge Erik Møller90 ved slutningen af sidste
århundrede have stillet historikere, som analyserede baggrunden for kri
gen 1864, dette enkle spørgsmål: Hvad mener De egentlig, vi skulde have
gjort? Svaret er egentlig lige så enkelt: Det havde været ligemeget.
87. Poul von Linstow (note 4), s. 401.
88. Johs. Nielsen: 1864 - Da Europa gik af lave. Odense 1987. Jfr. samme: Europæisk
storpolitik omkring krigen 1864. - Historie Yl, s. 72-82. Johs. Nielsen anvender i øvrigt
hverken den østrigske eller den preussiske kildeudgivelse.
‘89. Franz, s. 215. »Løsningen af det tyske spørgsmål lå efter 1860 i stigende grad (og endnu
klarere senere) ikke i Slesvig-Holsten, ikke i Forbundsdagen, ikke i fællestyske lovbø
ger, men i allerførste række i det endelige udfald af Zollverein-forhandlingeme«.
90. Møller (note 1), 1, s. 639.

Dansk udvandringspolitik
i mellemkrigsårene:
Visioner og resultater
Af Hanne Grønberg Christiansen
Baggrunden for denne artikel er et hovedfagsspeciale fra Historisk
Institut, Odense Universitet 1986. Specialet er hovedsagligt baseret
på kildemateriale fra Udenrigsministeriets akter vedrørende Venezuelaudvandringen. På grund af begrænsninger i tilladelsen vedrø
rende benyttelsen af disse akter, har det hverken været muligt for
forfatteren at opsøge de hjemvendte kolonister, eller behandle kil
demateriale efter 1940.
Venezuelaudvandringen har været behandlet af arkivleder Helle
Otte og arkivar Poul Erik Olsen i tidsskriftet Emigranten 2, 1986,
hvor udvandringen skildres med hovedvægten på emigranternes
synsvinkel.
I nedenstående artikel søger cand. mag. Hanne Grønberg Christi
ansen at sætte udvandringen ind i et bredere politisk- og emigra
tionshistorisk perspektiv med tyngdepunktet lagt på de danske
myndigheders håndtering af udvandringsspørgsmålet.

I
I løbet af det 19. århundrede gennemførte mange europæiske lande lov
givninger med det formål at beskytte udvandrerne, før de tog af sted og
under overfarten. De tidlige udvandrerlove var kendetegnet ved, at de
koncentrerede sig om det transportmæssige og ikke beskyttede udvand
rerne mod den ofte kyniske hvervning fra agenterne. De tog heller ikke
sigte på at oplyse udvandrerne om de bestemmelsessteder, der valgtes.
Danmark fik en udvandrerlov i 1868, dels på grund af lovene i Norge i
1863 og i Sverige i 1864, dels på grund af de indberetninger, som man
havde modtaget fra den danske konsul i New York, hvori han gjorde
Udenrigsministeriet opmærksom på, at mange danske udvandrere hen
vendte sig til konsulatet med begrundede klager over at være bedraget af
personer, der her i landet fremstillede sig som agenter for skibsredere,
hvis skibe besejlede Amerika1. På grund af dette foreslog konsulen, at
1. Betænkning fra det af Indenrigsministeriet nedsatte udvalg vedrørende udvandringsvæ
sen. 1927. p. 7.

Dansk udvandringspolitik i mellemkrigsårene: Visioner og resultater

229

man i lighed med Tyskland kun tillod offentligt autoriserede agenter.
Regeringen undersøgte spørgsmålet, og dette resulterede i et i 1868 frem
sat lovforslag. Loven blev vedtaget 1. maj 1868. En revidering i 1872 skal
ses på baggrund af den stigende udvandring, der foregik over Liverpool.
Man overvejede endvidere planer om, at nedsætte et udvandrerinstitut og
fastsætte afgifter for udvandringsagenter. Ingen af de to foranstaltninger
kunne dog vedtages.
I Danmark kom tankerne om en omlægning af udvandringslovgivningen
i en mere statsstyret retning først frem igen i 1920’erne. Det var en følge af
de gentagne økonomiske kriser og den deraf følgende arbejdsløshed, der
igen gjorde udvandringen aktuel efter en pause mellem 1914 og 1918 på
grund af verdenskrigen. Man begyndte i regeringskredse herhjemme at
tale om oprettelsen af et udvandrerkommissariat. På baggrund af debats
ten nedsattes i 1927 et udvalg under Indenrigsministeriet.
Udvalget skulle undersøge, hvorledes det offentlige kunne stille sine
ressourcer til rådighed for de mennesker, der ønskede at udvandre, her
under tilvejebringelsen af autentiske og let tilgængelige informationer om
forholdene i indvandringslandene. Endvidere skulle man fra det offentli
ges side via forhandlinger med de respektive indvandringslande kunne yde
udvandrerne bistand.
Det er her allerede i indledningsfasen til en eventuel lovgivning gjort
klart, at den påtænkte udvandringspolitik skulle være statsstyret for en
stor del blandt andet via et oplysningskontor og aktive diplomatiske for
bindelser til et eventuelt indvandringsland, samt at staten muligvis kunne
gå ind og yde udvandrerne bistand.
Udvalgets hovedkritik af den daværende ordning var, at der manglede
et centralt statsligt organ, der tog sig af alle aspekter af udvandrings
spørgsmålet. En mangel, der var blevet mærkbar som følge af de i samfun
det ændrede betingelser, blandt andet den øgede arbejdsløshed.
Restriktionerne fra USA’s og Canadas side i begyndelsen af 20’erne
betød også, at udvandrerstrømmen nu mere og mere tog retning mod
Nærværende artikel er resultatet af en bearbejdning af mit utrykte speciale: Den
danske udvandringspolitik i mellemkrigsårene: Forhåbninger og virkelighed. En under
søgelse af Venezuelaudvandringen 1937 til 1940. Odense Universitet 1986.
Jeg takker Professor, dr. phil. Tage Kaarsted, Historisk institut, Odense Universitet,
for vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af specialet.
I de følgende noter er brugt materiale fra Socialministeriets Journaler. Disse journaler
har aktbetegnelsen 11.3 og 11.4 Statens Udvandringskontor. Disse to journalnumre
dækker perioden 1937 til 1940, og indeholder den korrespondance der findes om Vene
zuelaudvandringen. I de følgende noter vil der såfremt intet andet er oplyst refereres til
disse to journalnumre 11.3 og 11.4.

230

Hanne Grønberg Christiansen

Mellem- og Sydamerika. Det var områder, væsentligt forskellige fra de
europæiske lande, hvad kultur, klima og økonomiske forhold angår. Be
hovet for en klar og objektiv oplysning til dem, der ønskede at udvandre,
var derfor mere påkrævet på dette tidspunkt.
Udvalgsbetænkningen forelå i oktober 1927 og i februar 1928 blev lov
forslaget fremsat i Folketinget af indenrigsminister Oluf Kragh i MadsenMygdals venstreregering2.
Første behandling af lovforslaget fandt sted den 23. og 24. februar. Alle
partier kunne anbefale, at lovforslaget blev ophøjet til lov, men de havde
hver især indvendinger mod forslaget, før det kunne vedtages. Socialde
mokratiet ønskede, at udvandringen skulle være mere statsstyret, end
udvalgsbetænkningen lagde op til, mens de Konservative anklagede So
cialdemokratiet for at sinke lovens gennemførelse af angst for at miste
stemmer ved en eventuelt øget udvandring3.
Når de Konservative alligevel ville stemme for lovforslaget begrundede
de det med sociale, økonomiske og kulturelle hensyn. Men den økono
miske situation måtte, fremførte den konservative ordfører Arnold Fraen
kel, klarlægges, før man kunne tage endelig stilling til udvandrerspørgs
målet. Fraenkel fastslog, at med den store arbejdsløshed kunne det kun
være en fordel for Danmark, at nogle udvandrede og eventuelt vendte
tilbage med nye ideer og en bedre karakter, end da de tog afsted4.
Endelig ville danske kolonier i udlandet medføre fordele for Danmark,
som det havde for England og Holland. De synspunkter, de Konservative
fremlagde, og som blev støttet af Venstre, der gik ind for kolonivis udvan
dring til lande med egnede forhold5, tyder på, at løsningen på Danmarks
økonomiske problemer og på den store arbejdsløshed ville være en slags
»menneskeeksport«, der ganske vist gav Danmark et ressourcetab i form
af den værdi disse mennesker havde i kraft af en eventuel uddannelse. Til
gengæld blev dette tab opvejet af de fordele, det ville få for Danmarks
eksport til og import fra kolonierne.
Den 28. februar 1928 blev lovforslaget sendt til udvalgsbehandling, men
nåede ikke vedtagelse. Den 29. januar 1929, året efter, genfremsatte
Kragh lovforslaget i Folketinget med få ændringer. Efter endt første be
handling, hvoraf det fremgik, at skellet mellem højre og venstre stadig
bestod som året før, blev lovforslaget endnu engang sendt i udvalg. For-

2.
3.
4.
5.

Rigsdagstidende 1928. Folketingets forhandlinger. Spalte 4262.
Op.cit. Spalte 4630.
Op.cit. Spalte 4618.
Op.cit. Spalte 4630.
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slaget var næsten færdigbehandlet i udvalget, da Folketinget blev opløst i
1929. Dermed bortfaldt lovforslaget påny.
1 1929 overtog Socialdemokratiet regeringsmagten sammen med de ra
dikale og i forbindelse med de stadigt stigende arbejdsløshedstal i begyn
delsen af 30eme og begrænsningerne for udvandringen til oversøiske om
råder, fandt socialminister K. K. Steincke tiden inde til at genoptage ud
vandringsdebatten .
Den 7. november 1932 nedsatte han et femmandsudvalg, der fik til
opgave, at gennemgå mulighederne for koloni vis udvandring i større eller
mindre målestok og for en revidering af 1927-udvalgets betænkning.
Den 10. maj 1933 forelå udvalgets betænkning. Deraf fremgår følgende:
Det ville i visse sydamerikanske lande være muligt at gennemføre en
kolonivis udvandring, dog forbundet med vanskeligheder og risici. En
storstilet kolonivis udvandring kunne kun gennemføres, såfremt følgende
betingelser var opfyldt:
1. Regeringsaftaler med de pågældende lande.
2. Alle enkeltheder skulle være organiseret på forhånd.
3. De til kolonien udsendte udvandrere skulle være omhyggeligt udvalgte.
4. Den økonomiske basis skulle være i orden.
Udvalget havde flere betænkeligheder ved at oprette en så storstilet
koloni vis udvandring, at den kunne få indvirkning på arbejdsmarkedssi
tuationen. Planerne ville kræve en meget stor startkapital, udvalget mente
flere millioner kroner. Selve udvælgelsen af egnede udvandrere ville være
langvarig og svær, da der måtte stilles helt specielle krav til den enkelte.
Dermed ville mange aspiranter ikke være arbejdsløse. Via denne udvæl
gelse af særligt egnede ville tusinder af særligt kvalificerede danskere i den
bedste alder forlade landet, mente udvalget. Dermed ville der opstå et
ressourcetab og en forskydning i befolkningsstrukturen.
Der fandtes i 30’erne ingen lignede eksempler fra udlandet på en så
storstilet samlet udvandring, og de øvrige mindre kolonivise udvandrin
ger, der havde fundet sted, viste, at disse var forbundet med store vanske
ligheder.
Selvom udvalget afviste en storstilet kolonivis udvandring, kunne det
anbefale en mindre. Udvalget anså en kolonivis udvandring for at være en
god løsning, netop fordi en udvandring i denne periode var meget vanske
lig. En kolonivis udvandring burde helt klart have som baggrund en rege
ringsaftale og undersøgelser af de områder, hvor kolonien skulle etable
res, ligesom finansiering og transportmuligheder i området burde under
søges af den danske stat, før udvandrerne blev sendt afsted. For at bane
vej for sådanne regeringsaftaler burde de danske repræsentationer i de
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pågældende lande og en udsendt delegation forhandle med de pågældende
landes regeringer. Endelig anbefalede udvalget, at der blev oprettet en
institution, som det var foreslået i 1927-udvalgets betænkning6.
Den 12. oktober 1933 fremsatte Steincke i Folketinget lovforslaget ved
rørende udvandring.
Første behandling i Folketinget fandt sted den 17. november 1933. Der
var bred enighed om, at lovforslaget skulle vedtages, og at det var tiden til
at oprette en institution, der kunne behandle sager vedrørende udvan
dring.
Derfor fik lovforslaget også en forholdsvis nem gang gennem Rigsda
gen. Kun de Konservative tog forbehold - og endda alene over for en
enkelt paragraf (§ 30), som pålagde udvandringsagenterne en afgift på 1 %
til staten. Mens de øvrige partier stemte for loven, undlod de Konservati
ve, som i modsætning til årene 1927-28 ikke længere var støtteparti for den
siddende regering, at stemme, og den 2. maj 1934 kunne Kongen sætte sit
navn under loven.
Den socialdemokratiske regerings forslag afveg ikke meget fra den fore
gående Venstre-regerings. Ifølge begge forslag fik den kolonivise udvan
dring en mere fremtrædende plads. Et Statens Udvandringskontor blev
oprettet. Som chef ansattes kaptajn C. Borch, der i nogle år havde været
udsendt som dansk vicekonsul i New York og dermed havde erhvervet sig
et førstehåndskendskab til dansk udvandring.
Enkeltmands- eller enkeltfamilieudvandringen var på dette tidspunkt et
overstået stadium. Nu trak Sydamerika. Her var store udyrkede arealer.
Under Rigsdagens behandlinger var Venezuela blevet fremhævet som
særligt attraktivt, selv om Steincke advarede mod at nævne ét land fremfor
et andet7. Venezuela var dog et af de lande, der som andre i Latinamerika
gerne så europæiske bosættelser.
Det nye i 1934-loven i forhold til 1927/29-forslaget var, at man nu
forudsatte kontrakter på regeringsplan mellem Danmark og modtagerlan
det. Drøftelserne i 1934 havde også et mere klart sigte end i 1927/29, selv
om man også da var under indtryk af, at udvandrerstrømmen tog en anden
retning især på grund af USA’s restriktioner. Nu - i 1934 - så man for sig
en betydelig kolonivis udvandring til Sydamerika. Skellet mellem So
cialdemokratiet og Venstre/Konservative var i 1934 mindre udtalt end syv
år før.
6. Rigsdagstidende 1933/34. Tillæg A.l. Spalte 2115-2128.
7. Op.cit. Spalte 2846. Steinckes motiv hertil kunne være, at hans rejse til Sydamerika i
september 1934 allerede var planlagt, og han derfor ikke ønskede noget specielt land
fremhævet før afrejsen.
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Forventningerne til loven var store. Det fremgår af forhandlingerne i
Rigsdagen, at man ikke havde forudset så mange problemer i forbindelse
med en kolonivis udvandring, som der faktisk blev tale om. Kun få blev
fremdraget, dels økonomiske i forbindelse med etableringen af danske
kolonier, dels klimatiske forhold i udvandrerlandet, hvor temperaturen
var væsentlig forskellig fra den danske.
Et aspekt, der ikke blev berørt, men som kunne indvirke på fremtiden
for danske udvandrere, var de politiske forhold i Sydamerika i perioden.
Demokrati i dansk forstand var ukendt i de sydamerikanske lande, hvortil
man planlagde kolonivis udvandring.
Endvidere var det sociale sikkerhedsnet med understøttelse i arbejds
løshedsperioder ukendt i denne del af verden. Den usikre fremtid, der
blev understreget af indberetningerne fra de danske repræsentationer,
blev ikke fremdraget under lovbehandlingerne.

II
Som det eneste resultat af udvandrerloven i 1934 udvandrede der i 1938 48
familier fra Danmark til Venezuela.
For at kunne forstå baggrunden for de begivenheder, der fandt sted i
Venezuela i forbindelse med de danske kolonisters ophold i landet fra
1938 til 1940, vil der i det følgende kort blive gjort rede for de venezuelan
ske forhold i disse år og den udvikling, der havde været med til at præge
landet.
Venezuela, der er beliggende i den nordligste del af Sydamerika, har et
areal på 912.050 km2, og inddeles i fire regioner: Guay ahøj landet, hvor
især minedrift var den fremtrædende industri; Ilanosregionen, der minde
de om Agentinas pampas, og derfor især blev brugt til kvægavl; Andeahøjlandet, med landbrug og plantagedrift og endelig Maracaibo hvor olie
produktionen dominerede.
Befolkningen var inddelt i fire racemæssige kategorier. Cirka 68 % var
af mestizoafstamning, og 20% var hvide. Disse to grupper udgjorde lan
dets politiske og sociale overklasse, mens de to sidste grupper udgjordes
af 10% negre og 2% af indiansk afstamning. Landets hovedsprog var
spansk, religionen var romersk katolsk.
De politiske forhold i landet må ses i sammenhæng med hele områdets
udvikling. Der var tradition for Caudillostyre i de fleste sydamerikanske
lande. Det havde sin oprindelse i haciendasystemet, et meget feudaltpræget godsejervælde. Samtidig var der en udbredt korruption indenfor de
højere embeder.
Polariseringen i samfundet var stor. Der var en lille magtfuld og økono-

234

Hanne Grønberg Christiansen

misk velstillet overklasse og en stor underklasse bestående af arbejdere i
industrien og ved landbruget.
Økonomisk var landbruget baseret på en monokultur, det vil sige et
system byggende på en ensidig eksportafgrøde, i Venezuelas tilfælde kaffe
og kakao. Svagheden ved denne produktionsform var den store afhængig
hed af de økonomiske konjunkturer.
Venezuela var således i perioden frem til 1920 meget afhængig af
udenlandsk kapital især fra Tyskland og England. I 1918 skete der et
generelt økonomisk opsving på grund af olieproduktionen. Denne øgedes
de næste ti år og gjorde landet til verdens tredjestørste eksportør af råolie.
De store olieselskaber opkøbte jorden til produktion. Dette i samspil med
depressionen i 30’erne satte en stopper for kaffe- og kakaoproduktionen i
landet og medførte ruin for mange jordejere.
Olieproduktionen reddede således Venezuelas økonomi og gav eks
portindtægter til landet, men ødelagde landets i forvejen tilbagestående
landbrugssektor dels på grund af flugten fra haciendaerne til de bedre
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betalte jobs i oliesektoren, dels på grund af de manglende investeringer i
landbrugssektoren på grund af det bedre udbytte i oliebranchen8.
Venezuelas ønske om at få danske kolonister med landbrugsmæssig
erfaring til landet må ses på baggrund af denne udvikling. Der var mangel
på landbrugsmedarbejdere i landet, hvad der blev forstærket af den urba
niseringsproces, der var begyndt med olieproduktionen. Efterhånden som
flugten fra landet til byernes industri og oliefelterne forstærkedes, medfør
te dette en øget efterspørgsel på landbrugsvarer. Ved at fremme kolonise
ringen i landet og fortsat øge olieproduktionen kunne regeringen opbygge
en fortsat stabil, økonomisk udvikling med en indbringende eksport og et
selvforsynende hjemmemarked.
Venezuelaudvandringen blev første gang nævnt i et brev den 6. januar
1938 i en forhåndsmeddelelse til Statens Udvandringskontor fra Hans
Høj, det danske firma Christiani & Nielsens repræsentant i Venezuela.
Det kan her tilføjes, at lederen af Christiani & Nielsen Dr. Rud. Christia
ni i årene 1932 til 1935 var medlem af Folketinget, altså også da udvand
rerloven blev vedtaget i 1934. Af brevet fremgik det, at Carlos R. de las
Casa, der repræsenterede den venezuelanske regering, ville være interes
seret i en kontakt med Statens Udvandringskontor for eventuelt at få en
koloni vis udvandring i stand. Casa var på dette tidspunkt i Schweiz i
samme ærinde9.
Allerede den 19. januar 1938 ankom Casa til forhandlinger hos udvan
dringschef Borch. Man enedes om et kontraktudkast, og den 24. januar
1938 indkaldtes der til møde hos udvandringschefen, hvori Casa og Land
brugsrådet deltog. Både Landbrugsrådet og Statens Udvandringskontor
accepterede kontraktudkastet som en god løsning med hensyn til kolonivis
udvandring.
Under forhandlingerne om kontrakten havde man fra udvandringskon
torets side kontaktet den schweiziske regering og forhørt sig om dennes
erfaringer fra tidligere koloniforsøg i Venezuela. Den schweiziske rege
ring anførte følgende uheldige erfaringer: Ledelsen var ensidigt venezue
lansk og det førte til opsigelser af kontrakter ved manglende disciplin,
samt deltagelse af venezuelanere i koloniens drift10. Udvandringschef
Borch afviste denne kritik med, at der ville være danskere i administratio
nen, og dermed ville udvisning blive forhindret. Med hensyn til venezue8. Der findes ikke meget materiale om Venezuela i perioden, udover det der er skrevet på
spansk. Følgende oversigt bygger på en række artikler og brede oversigtsværker om
Sydamerika.
9. Brev fra Hans Høj til Statens Udvandringskontor. 6. januar 1938. J.nr. 11.4.
10. Rapport fra repræsentationen i Bem, januar 1938. J.nr. 11.4.
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lansk deltagelse i kolonien ville danskerne være disse langt overlegne
indenfor landbrugsområdet. Man fortsatte derfor med planerne trods den
ne advarsel fra schweizisk side.
Den 24. januar 1938 udtalte Borch, at han tog ansvaret for kolonise
ringsplanerne, såfremt følgende punkter var i orden:
1. Socialministeren skulle være indforstået.
2. Kontrakterne skulle accepteres.
3. En dansk landbrugsinstitution skulle medvirke ved udvælgelsen af ko
lonisterne.
4. En gunstig rapport fra en i Venezuela kendt og kompetent dansk per
son skulle udfærdiges11.
Det fremgår ikke af kilderne, om Socialministeren havde accepteret
planen, men det må man formode, da den blev en realitet. Kontrakten
blev accepteret og underskrevet af begge parter, og to landbrugsinstitutio
ner indvilligede senere i at deltage i udvælgelsesprocessen.
Den 26. januar gjorde Casa klart, at det ville være muligt, at eventuelt
utilfredse indvandrere kunne sendes hjem på den venezuelanske rege
rings regning. Det var dog en forudsætning, som blev accepteret af udvan
dringschefen, at dette ikke blev kendt blandt kolonisterne før afrejsen.
Den 18. februar 1938 offentliggjorde Statens Udvandringskontor en
pressemeddelelse i de større aviser, hvorefter der fra den venezuelanske
regerings side var tilgået Statens Udvandringskontor et tilbud om emigra
tion for 50 landbrugsfamilier.
Emigrationen skulle foregå til højsletten Chirqua, der lå 14 kilometer
fra Valencia, en by der talte 60.000 indbyggere. Derefter fulgte en beskri
velse af klima og temperatur i området. Borch udtalte blandt andet: »I en
skrivelse fra vore forbindelser på disse kanter hedder det i øvrigt, at for en
dygtig og nøjsom mand er der gode betingelser for at arbejde sig op i en
uafhængig stilling i Venezuela.«
Regeringen i Venezuela ønskede, stod der, små familiegrupper, der
skulle installeres i statens landbrugskoloni. Derefter blev de i kontrakten
nævnte fordele for landbrugeren gennemgået. Samtlige udgifter var sat til
15.000 kroner per familie. Disse penge blev givet som et rentefrit lån, der
så vidt muligt skulle afdrages over fem år. Men, indflettede Casa, om det
blev 5-10-15 eller 20 år, var ikke afgørende. Man regnede med, at afdraget
på 3000 kroner kun var 20% af høsten.
Afgrøderne ville blive kaffe, bomuld, hvede, grøntsager og kartofler.
En anden fordel, der blev fremhævet, var, at Venezuela var skattefrit på
11. Udtalelse fra Udvandringschef Borch, 24. januar 1938. J.nr. 11.4.
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grund af indkomsterne fra olieproduktionen. Til slut i artiklen nævntes, at
udvandringskontoret ville få bistand fra Landbrugsrådet ved udvælgelsen
af familierne. Man håbede på, at afrejsen kunne finde sted i april12.
Avisartiklen nævnede, at der var 14 kilometer til Valencia, det rigtige
tal var 48 kilometer.
Desuden undgik man bevidst at bruge ordet koloni vis udvandring. Istedet talte man om emigration.
Den 22. februar 1938 skrev udvandringskontoret i aviserne, at man
henledte opmærksomheden på, at kun familier med børn ville blive ud
valgt. Faderen måtte ikke være meget over 35 år, og der skulle helst være
sønner13.
I en avisartikel den 22. februar 1938 udtáíte flere mennesker med kend
skab til venezuelanske forhold, at det var et problematisk eksperiment,
udvandringskontoret havde indladt sig på. Arkitekt H. E. A. Frigge frem
førte, at de 6 ha. jord var alt for lidt, og at arbejdet på kaffeplantagen var
et af de mest usle jobs i Sydamerika. Koner og børn burde vente nogen tid
endnu, før de rejste afsted.
Udvandringschefen svarede hertil ifølge Politiken, at kolonisterne var
ejere af kaffeplantagen, og deres situation derfor var ganske anderledes.
Selvom parcellen ikke var større, måtte man ikke glemme, at der skulle
høstes to gange om året i Venezuela. Borch sluttede med at udtale, at
man så meget optimistisk på de forhold, der var blevet tilbudt udvandrerne 14 .
Hvis Politikens referat er korrekt, har Borch givet en vildledende frem
stilling af forholdene omkring kaffeplantagen. I kontrakten punkt 1 k står
der, at der stilles en fælles kaffeplantage til rådighed for kolonisterne, men
at den venezuelanske administration bestemmer, hvornår der skal arbej
des i plantagen, så om fri ejendomsret til plantagen har der ikke været
tale.
Mens forberedelserne fandt sted i Danmark, blev der i Venezuela fore
taget undersøgelser af det område, hvor kolonien skulle placeres. Hans
Høj fra Christiani & Nielsen foretog i begyndelsen af februar 1938 en rejse
i området.
Ud fra hans rapport til udvandringskontoret fremgår følgende:
Chirqua lå 48 kilometer fra Valencia i den nordligste del af landet.
Området lå cirka 800 meter over havet, hvilket forhindrede moskitomyg
12. Politiken den 5. og den 18. februar 1938, samt Berlingske Tidende den 18. februar 1938.
13. Berlingske Tidende den 22. februar 1938.
14. Politiken, den 22. februar 1938.
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og lignende skadedyr. Temperaturen lå fra 16 til 26 grader, og der var
gennemsnitligt 900-1200 mm. regn. Årets cyklus var som følger: maj
august regn, september tørt, oktober halvtørt, november-januar regn, og
februar-april tørt.
Ifølge Høj var det især infrastrukturen, der voldte problemer. Vejen fra
Valencia var stenet, kurvet og smal. De sidste 8 kilometer til kolonien var
ufarbar i regnperioder, da det var en primitiv markvej. Transporten af
afgrøder ville derfor blive fordyret, hvis vejen ikke blev sat i stand.
Der fandtes på området en kaffeplantage, som var under delvis afvik
ling på grund af de dårlige tider for kaffeproduktion. Man påregnede at
udstykke området til parceller. Der var en del fuldvoksne træer og jorden
måtte påregnes som værende af god kvalitet på grund af den intensive
vegetation. I området fandtes endvidere en flod, der kunne benyttes.
Produktionen ville bestå af grøntsager, kartofler, bomuld, kaffe, frugt fra
allerede eksisterende frugttræer, tobaksplanter samt oparbejdning af
kvægdrift og græsningsarealer. Hver parcel ville blive på 6 ha. land.
Der var på det tidspunkt hvor Hans Høj besøgte kolonien, endnu ikke
opført huse, men forberedelserne var igang. Det ville blive cementblokhu
se importeret fra USA, med rindende vand og el. Husene skulle bestå af
stue, køkken, badeværelse med douche og fire værelser. Der ville blive en
veranda og en lille gård. Kolonisten ville få en ko, en drægtig so og
levnedsmidler stillet til rådighed15.
Det fremgår ikke, hvordan kolonien skulle opbygges administrativt.
Ifølge kontrakten var der af den venezuelanske regering ansat en admini
stration til at varetage regeringens interesser og til at lede koloniens drift,
blandt andet uddelegering af arbejdet i kaffeplantagen. Kommunikatio
nen mellem kolonisterne og administrationen skulle foregå via en af kolo
nisterne valgt tillidsmand. Der står intet om, hvorvidt skolen, kirken og
den kolonibutik, der ville blive opført, skulle ledes af danske eller vene
zuelanere. Butikken skulle have et varelager, hvoraf kolonisten kunne
købe mod betaling via løbende regning og senere afbetale med høstud
byttet.
Det fremgår heller ikke, hvorvidt der blev ansat venezuelansk arbejds
kraft som medhjælpere udover det af myndighederne ansatte administra
tionspersonale. Hele spørgsmålet vedrørende blandingen af venezuelane
re og danskere i kolonien er meget svagt belyst i kilderne. Af kontrakten
fremgik det heller ikke, hvilken myndighed den venezuelanske admini
stration havde overfor kolonisterne udover at fastsætte arbejdsperioder på
15. Hans Højs rapport fra Venezuela februar 1938. J.nr. 11.4.
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kaffeplantagen og den rent landbrugsmæssige dyrkning af parcellerne.
Der ville fra venezuelansk side blive ansat en landbrugskonsulent, som
gratis skulle give råd og vejledning vedrørende dyrkningen.
Afgrøderne skulle sælges via koloniadministrationen til højeste dags
pris. Det betød, at danskerne måtte acceptere den af administrationen
fastsatte pris. Fordelene var, at man var sikker på at have en aftager til
produktionen, og at man sparede transportomkostningerne fra kolonien
til Valencia. Ulempen var, at man måtte acceptere den pris, som admini
strationen fastsatte, også selv om man måske kunne opnå en bedre i
Valencia.
Indtil december 1938 gik alle meddelelser vedrørende kolonien gennem
Christiani & Nielsens medarbejder Hans Høj, skønt denne ingen officiel
tilknytning havde til den danske repræsentation. Af kilderne fremgår det
ikke, hvorledes Hans Høj havde fået denne konsulentrolle i forbindelse
med koloniplanerne, men jeg formoder, at den skyldtes, at det var hans
firma i Venezuela, der havde gjort Statens Udvandringskontor opmærk
som på de eventuelle muligheder for kolonivis indvandring, og som skabte
kontakten med Casa.
Diplomatisk hørte Venezuela under den danske legation i Mexico, hvor
Fin Lund var gesandt indtil 1940. Lunds legationssekretær Chr. Jørgen
sen, var den danske repræsentant, der besøgte kolonien mest foruden
Hans Høj.
Udover de danske repræsentanter i Mexico, var der i Venezuela fire
konsuler. Konsulen i Caracas, Alberto Reyna, havde mest forbindelse
med kolonien, da den lå inden for hans område.
Som det fremgår, var der ingen danske repræsentanter i Venezuela i
perioden. Alle diplomatiske forbindelser gik over Mexico. Netop derfor
fik privatmanden Hans Høj en så fremtrædende rolle, som det vil fremgå
af det følgende.
Inden udvandringen sendte Fin Lund en melding vedrørende forholde
ne i Venezuela til Statens Udvandringskontor, hvori han gjorde opmærk
som på, at man under de givne omstændigheder ikke var i stand til at
udtale sig om noget sydamerikansk regimes stabilitet, og at han ikke
kunne sige noget med sikkerhed om den fremtidige udvikling16.
En anden advarende indberetning modtog Statens Udvandringskontor
fra gesandtskabet i Brasilien, der ikke ville fraråde udvandring til Vene
zuela, men dog heller ikke direkte tilråde en sådan17. Tilsyneladende fik
16. Indberetning fra det mexikanske gesandtskab, den 18. marts 1939. J.nr. 11.4.
17. Indberetning fra det brasilianske gesandtskab, den 5. maj 1939. J.nr. 11.4.
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de to meldinger om den politiske situation i Sydamerika ingen konsekven
ser for Statens Udvandringskontor. Man fortsatte fra kontorets side med
udvælgelsen af kolonister til Venezuela.
Følgende kriterier blev som bebudet lagt til grund for udvælgelsen:
Mændene måtte ikke være meget over 35 år gamle. De skulle være land
brugere af profession. Det fremgår af kontraktens paragraf 6, at udbredel
sen af yderliggående politiske ideer i modstrid med den venezuelanske
forfatning ville medføre kontraktens ophævelse. Det betød, at et politisk
tilhørsforhold på venstrefløjen ville være uacceptabelt. Man ville fore
trække børnerige familier især med sønner. Der blev ikke fra venezue
lansk side fremsat noget krav vedrørende skolekundskaber eller formue.
Om 35 af de 48 familier, der blev udvalgt, kan følgende klarlægges:
Mændene var mellem 27 og 40 år, de fleste dog i alderen cirka 33 til 37 år
ved afrejsen. Oplysninger om kvinder og børns alder findes ikke. Der var
blandt udvandrerne 126 børn i de 35 familier. Alle 35 familier kom socialt
set fra arbejderklasen, deraf 15 landarbejdere, 7 var løsarbejdere med
tilknytning til landbruget. Udvælgelsen af disse 22 familier var meget
forståelig. Men de øvrige 13 familier havde, såvidt det fremgår af kilder
ne, ingen speciel landbrugsmæssig erfaring, men kom fra industrien eller
lignende jobs. Dog kan baggrunden for at vælge en gartner forstås, da
hans erfaringer kunne være nyttige i forbindelse med dyrkningen af grønt
sager og frugttræer. En chauffør med kendskab til motorer og maskiner
var også forståeligt. Endelig var der en bager uden egentligt kendskab til
landbrug. Det fremgår ikke af kilderne, om man havde planer om at
etablere et bageri i kolonien, men det var måske baggrunden for at udvæl
ge ham. Af de 10 andre var 5 arbejdsløse, uden oplyst erhverv, 2 fabriks
arbejdere, 1 teglværksarbejder, 1 havnearbejder og 1 med ukendt er
hverv. Disse kan teoretisk set godt tidligere have haft tilknytning til land
bruget, men det fremgår ikke af kilderne18.
Af ovenstående kan udledes, at Statens Udvandringskontor faktisk
sendte kolonister afsted, der ikke svarede til de præmisser den venezue
lanske regering opstillede i kontrakten. Der var fra venezuelansk side
fremsat krav om, at kolonisterne var landbrugere af profession (ref. kon
trakten bilag 1), men de sidste 10 kolonister har ikke umiddelbart opfyldt
denne betingelse.
Denne erhvervsfordeling viser, at de, der udvandrede i 1938, ikke hav18. Der findes i kilderne personlige data om de 35 familier der vendte hjem. Disse oplysnin
ger er brugt i forbindelse med den senere klagesag vedrørende erstatningskravet. Om de
resterende 13 familier findes der ingen personlig oplysninger.
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de meget at miste. De var blandt de grupper, der var hårdest ramt af
krisen. Ingen mere veletablerede som for eksempel gårdejere, mejerister
eller folk med højere uddannelse inden for landbruget havde valgt at
skabe sig en ny tilværelse i Venezuela. Denne form for udvandring havde
åbenbart tiltrukket de lavere sociale lag, der håbede på en mulighed for at
opnå en tilværelse i udlandet, hvor de med årene kunne opnå mere end i
Danmark.
Geografisk kom 17 fra Sjælland, deraf 7 fra København, 5 fra Fyn og 13
fra Jylland. Det kan undre, at der slet ingen kom fra de mere magre jorde
i Vestjylland, men at det var Sønder- og Østjylland, der dominerede i
denne landsdel.
Inden afrejsen underskrev kolonisten en kontrakt med Venezuelas re
præsentant Casa. Kontrakten var altså kun indgået mellem Venezuelas
regering og kolonisten, udvandringskontoret havde ingen reel forpligtelse
vedrørende kontraktens indgåelse.
Den første familie, der af udvandringskontoret var valgt til at varetage
de danske interesser i kolonien under opbygningen, ankom til Venezuela
den 1. juni 1938. Hans Høj skrev efter dens ankomst til udvandringsche
fen, at de venezuelanske myndigheder var meget positivt stemt over for
familien, og at familien var meget optimistisk med hensyn til kolonien19.
Det første hold kolonister tog af sted fra København den 4. juni 1938.
Det drejede sig om 34 familier, ialt 187 mennesker deraf 2/3 under 14 år.
Udvandringschef Borch, Casa, Dr. Rud. Christiani og repræsentanter for
jernbanen og dampskibselskabet var til stede ved afrejsen. Casa talte før
afrejsen til kolonisterne. Han pointerede, at man fra Venezuelas side
stillede de største forventninger til de danske landbrugere, netop fordi
indvandring var livsvigtig for Venezuela. Borch talte derefter. Han men
te, at det var en ny periode, der indledtes med dette forsøg, og at de
vilkår, der her blev tilbudt, var noget bedre end det, som tidligere var
budt udvandrere. Til slut fastslog han, at succes helt afhang af kolonister
nes indsats.
Derefter foregik rejsen med tog til Esbjerg, hvor man gik ombord på
A. P. Bernstorff og sejlede til Dunkerque, hvorefter man med tog rejste
videre til Bordeaux og derfra til Venezuela med damperen Bretagne.
Den 23. juni tog de resterende 13 familier afsted. Der var faldet 2
familier fra på grund af personlige problemer. De sidste 78 kolonisters
afrejse foregik uden den samme opmærksomhed som den tidligere afrej
se. Denne gang gik turen via Esbjerg til London, derfra med tog til Sout19. Hans Højs rapport til udvandringskontoret. J.nr. 11.4.
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hampton, hvorfra den franske damper Cuba bragte kolonisterne til Vene
zuela20.
Der står ikke meget i kilderne om kolonisternes ankomst til Venezuela.
Dog skrev konsul Reyna til udvandringskontoret i forbindelse med andet
holds ankomst »This lot of emigrants made an even more succesfull
impression than the first 34 families.«21
Efter ankomsten til Caracas blev kolonisterne kørt til kolonien i busser,
hvor de straks blev indkvarteret i de nyopførte huse. Enkelte huse var
ikke helt færdige, men kunne dog benyttes.
Perioden fra kolonisternes ankomst i sommeren 1938 og frem til decem
ber 1938 er ikke omtalt i kilderne.
Den 8. april 1939 indviedes kolonien officielt af præsident Lopez Con
treras, repræsentanter for regeringen, legationssekretær C. Jørgensen og
Hans Høj. Præsidenten understregede i sin tale især den vitale betydning,
immigration havde for Venezuela, og han udtrykte håb om, at kolonien
ville fortsætte driften til alles tilfredshed22.
Allerede ved årsskiftet 1938/39 var der dog opstået problemer. Det
første tegn er et brev, som udvandringschef Borch modtog i december
1938 fra en kolonist. Heraf fremgår det, at den venezuelanske regering
sendte beredent politi med skydevåben til de danske parceller for at over
våge arbejdet på disse23.
I samme måned besøgte C. Jørgensen kolonien. Hans rapport over be
søget nåede til Danmark i februar 1939. Forholdene i kolonien var meget
dårlige skrev han. Demoraliseringen var udbredt, og den venezuelanske
landbrugsminister var begyndt at se med skepsis på det forsøg med koloni
sering, der her var gennemført. Han anså det for en kostbar affære. Efter
C. Jørgensen mening havde den venezuelanske administration i kolonien
gjort meget for, at den skulle fungere. Men voldsomme regnperioder og
udskiftninger både i regeringen og i administrationen medførte forsinkel
ser med hensyn til leveringen af dyr og redskaber.
Størsteparten af kolonisterne følte sig imidlertid selv godt tilpas, og
deres sundhedstilstand var god, selvom der havde været tilfælde af difteri
tis. Dette havde blandt andet medført, at skolen der var færdigbygget,
ikke var taget i brug.
Det alvorligste problem var, at danskerne havde et overforbrug fra
20. Avisartikler vedrørende afrejsen. Politiken og Berlingske Tidende den 4. 5. og 23. juni
1939.
21. Konsul Reynas rapport til udvandringskontoret. J.nr. 11.4.
22. Rapport fra det danske gesandtskab i Mexico, den 8. april 1938. J.nr. 11.4.
23. Brev fra kolonist. December 1938. J.nr. 11.4.
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koloniens butik, da der ingen begrænsninger havde været fra administra
tions side med hensyn til indkøb.
Husene, vejforbindelsen til Valencia og vareforsyningen var i fineste
orden på dette tidspunkt.
De væsentligste faktorer, der lå til grund for den dårlige udvikling i
kolonien, var administrationens langsomme funktion, regnperioden, der
besværliggjorde arbejdet på parcellen, og endelig, at et mindretal af kolo
nisterne var utilfredse og lavede ballade. C. Jørgensen afsluttede sin rap
port med at fastslå, at de venezuelanske myndigheder, der havde stillet
store forventninger til dansk kultur og landbrug, følte sig skuffede over
udviklingen i kolonien. Administrationen havde gjort sig store anstrengel
ser for at imødekomme kolonisternes krav, selv om også denne havde
gjort sine fejl med hensyn til planlægningen. Direktøren for Landbrugsmi
nisteriet, Arocha, mente, at den eneste løsning ville være at sende 9
familier hjem for at genoprette ordenen i kolonien. Både Hans Høj,
konsul Reyna og C. Jørgensen selv mente også, at dette var løsningen24.
Dette besøg var det første, en dansk embedsmand havde aflagt i koloni
en siden dens start næsten et halvt år tidligere. Nogle af de uheldige
episoder, der omtales i rapporten kunne måske være undgået, hvis den
danske repræsentations kontakt med kolonisterne havde været mere hyp
pig, især i opbygningsfasen, hvor mange forhold var helt nye for koloni
sterne. Repræsentationen i Mexico måtte formodes at have et bedre kend
skab til sydamerikanske forhold, derunder administrationens mentalitet.
I modsætning til denne rapport fra C. Jørgensen står en udvandrers
brev, som den ny udvandringschef H. F. Ulrichsen modtog i februar 1939.
(Borch var afgået ved døden den 10. december 1938). H. F. Ulrichsen var
folketingsmedlem for de Konservative fra 1924 til 1929 og fra 1932 til
1939. Han havde dermed deltaget i forhandlingerne vedrørende udvan
dringsloven både i 1927/29 og i 1933.
Det beskrev forholdene i kolonien på en mere optimistisk måde. Ud
vandreren kunne fortælle, at alle kolonister på nær 3-4 familier befandt sig
udmærket. Alle parceller var ryddet, og der var lagt kartofler, jugaknolde
og sået majs. Brevskriveren selv havde plantet 5000 hvidkålshoveder, der
groede godt25.
Denne kolonist tilhørte en af de familier, der vendte hjem et halvt år
senere.
Der findes i materialet omkring kolonien intet svar fra Statens Udvan24. Rapport fra C. Jørgensen, den 14. og 15. februar 1939. J.nr. 11.4.
25. Brev fra kolonist. Februar 1939. J.nr. 11.4.

244

Hanne Grønberg Christiansen

dringskontor på C. Jørgensens rapport vedrørende forholdene i kolonien.
Det er derfor ikke muligt at klarlægge udvandringschefens holdning med
hensyn til de informationer, der begyndte at komme fra Venezuela og
Mexico.
Dateret 27. marts 1939 kom en rapport fra konsul Reyna, der fandt det
påkrævet, at man fra dansk side tilstræbte et gnidningsløst samarbejde
med de venezuelanske myndigheder, også af hensyn til de familier, der
gerne fortsat skulle blive i kolonien. Han anså det for meget humant af
regeringen i Venezuela, at den havde besluttet at hjemsende og ikke
deportere de familier (nu 10), man ikke ønskede fortsat befandt sig i
kolonien. Efter hans mening lå årsagen til den uheldige udvikling i, at der
var sket en fejl ved udvælgelsen i Danmark. Reyna indså dog, ligesom
C. Jørgensen, at også den venezuelanske administration havde begået
fejl. Der var ingen opdeling af parcellerne, ingen redskaber, ingen såsæd
og ingen ordentlig administration af kolonien26.
Med hensyn til spørgsmålet om deportation kontra hjemsendelse synes
Reyna ikke at være klar over den aftale, der forelå mellem Borch og Casa
om, at kolonisterne kunne sendes hjem på Venezuelas regning, hvis de
ikke faldt til. Det var de danske kolonister som nævnt heller ikke.
I samme måned sendte C. Jørgensen næste rapport, hvori han gjorde
rede for hjemsendelsesbeslutningen. Det drejede sig om 10 familier, der
alle var blevet erklæret uønskede af den venezuelanske regering. Bag
grunden herfor var politisk agitation, især med kommunistiske tendenser,
uvillighed til at arbejde på parcellen samt voldsom adfærd over for de
andre kolonister og den venezuelanske administration. C. Jørgensen af
sluttede sin rapport med at gøre rede for, at Danmarks ry som landbrugs
nation havde lidt en del, og at man ikke foreløbig skulle sende flere
emigranter til Venezuela.
Ifølge Jørgensen var der ingen tvivl om, at de hjemsendte kolonister
havde skadet kolonivis udvandring. Enkelte havde ligefrem arbejdet på
koloniens sammenbrud, da de næsten udelukkende havde beskæftiget sig
med agitation fremfor at arbejde på parcellerne. Om koloniens admini
strator skriver C. Jørgensen, at denne var en overordentlig fornuftig mand
med megen erfaring i at omgås folk af forskellig type, dertil var han
myndig og ordholdende27.
Aviserne herhjemme begyndte i marts 1939 at berette om forholdene i
kolonien og hjemsendelsesplaneme. Den egentlige årsag hertil var også,
26. Rapport fra Konsul Reyna, den 27. marts 1939. J.nr. 11.4.
27. Rapport fra C. Jørgensen, marts 1939. J.nr. 11.4.
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at en gruppe på 15 kolonister som en reaktion på de breve, utilfredse
kolonister havde sendt hjem, sendte et brev til Dansk Samvirke, der blev
oplæst i pressens radioavis den 8. marts 1939. I brevet siges blandt andet:
»Det er ganske rigtigt, at selvom der er mange ting her, som kunne være
udført af regeringen betydeligt hurtigere og bedre, for organisation og
tempo er ikke særlig fremragende i Venezuela, er der dog ingen grund til
at forurolige slægt og venner derhjemme med meddelelser om, at nogle
lider nød i nogen som helst retning. Det var ønskeligt, hvis vi allerede nu
havde vores første høst, men den langsomme udvikling af forholdene her
har forhindret dette, men for at bøde i nogen grad derpå har regeringen
strøget 50% af den gæld, som de danske i de første 6 måneder har pådra
get sig.«
Det fremgår endvidere af brevet, at man nu er godt igang med dyrknin
gen af parcellerne og arbejder på at færdiggøre husene. Kolonisterne
fastslog, at de utilfredse var ganske ansvarsløse, og at de aldrig havde
forstået, hvad det hele drejede sig om. Hvis man så optimistisk på fremti
den og først begyndte at få høsten i hus, ville alt gå bedre28.
Som det fremgår, var det de samme punkter, der gik igen i C. Jørgen
sens rapporter. Problemet i kolonien var især den langsomme administra
tion og besværet med at komme igang med at tilså parcellerne.
C. Jørgensen fortsatte i løbet af marts og april med at sende rapporter til
udvandringskontoret. Heri gjorde han rede for de klagepunkter, som ko
lonisterne havde fremsat:
1. klage: Dårlig føde.
C. Jørgensens svar: Kolonisterne havde købt mad for et beløb svarende
til det, en borgerlig familie i Caracas brugte. Der havde ingen klager været
de forrige 5 måneder.
2. Klage: Ingen overdragelse af parcellerne.
C. Jørgensens svar: Der var intet i kontrakten fastsat tidspunkt for over
dragelsen. Parcellerne blev overdraget, når rydningen var fuldendt.
3. Klage: Ingen udlevering af beboelseshuse og møbler.
C. Jørgensens svar: De var næsten færdige og møblerede ved ankom
sten.
4. Klage: Ingen redskaber, husdyr og lignende.
C. Jørgensens svar: 1. juli 1938 blev redskaber udleveret. Adskillige dyr
var udleveret. Der blev importeret køer fra USA29.
Hans Høj beskrev samtidig forholdene i kolonien i et brev til sit firma.
28. Socialdemokraten, Politiken og Berlingske Tidende, den 9. marts 1939.
29. Rapport fra legationen i Mexico, den 3. marts 1939. J.nr. 11.4.
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Heraf fremgår det, at han og C. Jørgensen stadig troede på mulighederne i
kolonien, hvis kolonisterne forstod at indrette sig efter forholdene. Der
kunne jo ikke være tale om at indføre et typisk dansk landbrug, som Hans
Høj mente, at nogle af kolonisterne havde fået opfattelsen af. Derimod
skulle plantes afgrøder, der havde afsætningsmuligheder på det lokale
marked, og som gav gode priser. Hans Høj afsluttede brevet med at ytre
ønske om, at udvandringschef Ulrichsen ville besøge kolonien snarest
muligt, da det uden tvivl ville lette situationen meget30.
De problemer kolonien stod overfor cirka et halvt år efter ankomsten,
var vel medvirkende til, at de 10 familier, der beskrives som problemska
bende, havde mistet troen på en fremtid i Venezuela. Hvis de desuden var
kommet til Venezuela med den overbevisning, at de skulle skabe et dansk
landbrug, var de blevet yderligere skuffede i deres forventninger. Det var
måske for nogle svært at tilpasse sig den kontrol, som administrationen
udøvede over den enkelte og hans muligheder for at dyrke parcellen.
Deraf kunne agitationen mod koloniens administrationspersonale og re
geringen være opstået. Men udelukkes kan det selvfølgelig ikke, at der
kunne være uheldige elementer blandt kolonisterne.
Det første hold på 10 familier forlod kolonien i april 1939. De var alle
blevet erklæret uønskede og hjemsendt på den venezuelanske regerings
regning. Før kolonisterne tog afsted, blev deres gæld til regeringen for
indkøb i kolonien opgjort. Den var ialt på 125.782 Bolivar, hvoraf det
højeste beløb udgjorde 13.455 Bolivar og det laveste 11.072 Bolivar31. En
Bolivar var omregnet cirka 1,50 danske kroner. Disse beløb kan umiddel
bart virke meget store, men de indbefatter alle fødevarer købt i perioden
og alle andre ting købt i koloniens butik det halve år, de 10 familier havde
opholdt sig der.
Kolonisterne fik ved afrejsen lov til at medtage alt, hvad de havde købt i
kolonien.
Ifølge C. Jørgensens rapport indbefattede det symaskiner, sengetøj og
tæpper. Derudover fik de af administrationen udleveret tøj, cigaretter og
penge til rejsen. De husdyr, der var anskaffet under opholdet, blev op
købt af administrationen og de øvrige kolonister. Derved fik nogle af
familierne kontanter med fra kolonien. Al indpakning af bagage og lig
nende foregik uden nogen kontrol fra administrationens side32. Man kørte
i busser til Caracas og gik derfra med skib til Europa. De 10 familier,
30. Brev fra Hans Høj til sit firma, den 1. april 1939. J.nr. 11.4.
31. Rapport fra Venezuela. J.nr. 11.4.
32. Rapport vedrørende afrejsen fra C. Jørgensen. J.nr. 11.4.
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vendte hjem den 29. maj 1939. De ankom til Esbjerg med båden A. P.
Bernstorff fra Frankrig. I aviserne stod der ganske kort, at »de ti utilfred
se udvandrerfamilier var vendt hjem fra Venezuela«33.
Den danske gesandt i Mexico skrev i forbindelse med hjemsendelsen til
udvandringskontoret, at Danmark burde godtgøre de udgifter, der havde
været i forbindelse med hjemsendelsen af de 10 familier. Gesandtskabet
mente, at Statens Udvandringskontor bar hovedskylden for fiaskoen, da
det var det, der havde sendt uegnede personer afsted. Fin Lund afsluttede
sit brev med at konstatere: »I det hele taget er det yderst beskæmmende
for Danmark og danskere hernede, at vi med offentligt stempel har sendt
så mange ganske uegnede mennesker til Venezuela.«34
Den 6. maj fik Statens Udvandringskontor underretning om, at endnu 2
kolonister var blevet erklæret uønskede i kolonien på grund af manglende
arbejdslyst og agitation mod administrationen35. Den ene af disse var den
tidligere omtalte kolonist, der i februar skrev brevet til udvandringschefen
om de gode fremtidsmuligheder, kolonien havde.
Disse 2 familier og 7 andre vendte hjem den 24. juni 1939. I en rapport
fra gesandtskabet i Mexico fremgår det, at man ikke mere kunne anklage
de hjemvendte for kun at være »urolige hoveder og uegnede personer«.
En del af dem, der nu vendte hjem, havde været med til at arbejde for
koloniens fremskridt. Til slut anmodede man om, at udvandringskontoret
ville dæmpe den danske presses påstand om de dårlige forhold i kolonien,
da det ville skade Venezuelas omdømme i Skandinavien36.
Fra det andet holds hjemkomst i juni 1939 og frem til november samme
år findes der ingen rapporter fra kolonien. I november forlod endnu 16
familier kolonien på grund af tilpasningsvanskeligheder. Dermed havde
ialt 35 familier forladt kolonien fra marts 1939 til november samme år.
Yderligere 16 familier havde nu forladt kolonien uden at være erklæret
for uønskede, og udvandringskontoret udtalte til aviserne, at man nu
måtte anse kolonien for at være brudt sammen. Der var på dette tidspunkt
13 familier tilbage i Venezuela37.
Ifølge avisernes omtale af hjemkomsten var det ialt 15 (og ikke 16)
familier, 30 voksne og 65 børn, der vendte hjem38. De ankom til Køben
havn den 12. januar 1940. De var rejst med damper til Genua og derfra
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Politiken, den 29. maj 1939.
Rapport fra det danske gesandtskab i Mexico. J.nr. 11.4.
Rapport fra Venezuela. J.nr. 11.4.
Rapport fra gesandtskabet i Mexico. J.nr. 11.4.
Socialdemokraten og Politiken, den 22. november 1939.
Berlingske Tidende, den 13. januar 1940.

248

Hanne Grønberg Christiansen

fortsat med tog gennem Europa. Aviserne beskrev dem som en trist kara
vane, sørgeligt udseende, tyndt klædte voksne med snavsede og pjaltede
småbørn39
Udvandringskontorets rolle ved ankomsten blev af Politiken beskrevet
således: »Nu var de kommet hjem. Ingen var mødt for at tage imod dem
og til at tage sig af dem. For ingen anede noget om deres ankomst, før de
var der. Statens udvandringschef Ulrichsen hørte først om dem i radioavi
sen, og da var de kommet ind allerede for en time siden. Og hvad skulle
udvandringskontoret også stille op med dem?«40
En af de sidst hjemvendte var koloniens præst M. N. Andreasen. An
dreasen havde tidligere været præst i USA og blev i 1939 af den danske
kirke i udlandet sendt til Chirqua som emigrantpræst. Formålet var, at
etablere et fremtidigt kirkeligt arbejde i kolonien og bane vejen for en
yngre præst. Om tiden i kolonien skriver Andreasen blandt andet: »En
lykkelig præstetid blev mig forundt, - lykkeligst måske i de trange år, da
jeg fik lov at dele mine udvandrede landsmænds fattige kår«41.
Andreasen mødtes senere med udvandringschefen for at gøre rede for
de resterende 13 familiers skæbne. Af denne samtale fremgår det, at 5
familier var tilfredse og ville blive. De to andre familier ville til USA og
forsøgte at tjene penge til rejsen. Ud over disse familier, var der 6 udenfor
kolonien. Mændene havde fået følgende beskæftigelse: En var tømrer i
Puerto Cabello, en var smed i Caracas, en arbejdede på en cementfabrik,
en var i traktorlære i la Guania, en ansat af regeringen som mejerist og en
var snedker.
Derudover omtales endnu to danskere, begge var blevet gift med vene
zuelanske kvinder. Den ene ville åbenbart blive i kolonien, den anden
vende hjem senere. De var begge kommet med som slægtninge til en af
familierne, var ugifte og ikke medregnet i de 48 familier, der tog afsted42.
Berlingske Tidende skrev den 13. januar 1940 i forbindelse med det
sidste holds hjemkomst, at de parceller, som danskerne havde forladt, var
overtaget af cubanske og portugisiske kolonister43. De tilbageblevne fami
liers skæbne efter 1940, må stå hen i det uvisse44.

Politiken, den 12. januar 1940.
Op.cit.
Pastor Andreasens levnedsbeskrivelse til Ordenskapitlet.
Samtalereferat mellem Udvandringschefen og Pastor Andreasen, den 7. februar 1940.
J.nr. 11.4.
43. Berlingske Tidende, den 13. januar 1940. Også Pastor Andreasen nævner dette i sin
samtale med Udvandringschefen.
44. Mine tilladelser til at benytte akterne vedrørende kolonien går til 1940.

39.
40.
41.
42.
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III
Efterspillet
Selv om hele kolonien var brudt sammen, og det kolonivise udvandrings
forsøg stoppet, kom der et efterspil i Danmark.
Den 27. juni 1939 opsøgte 5 kolonister, 2 fra det først hjemvendte hold
og 3 fra det andet hold, udvandringschefen for at meddele, at de ville
lægge sag an mod den danske stat. De hjemvendte kolonisters klagepunk
ter var følgende:
1. Der var ikke stillet 6 hektar jord til rådighed.
2. Embedsmændene manglede landbrugskendskab og ordenssans. Det
var derfor praktisk taget umuligt at dyrke jorden.
3. De sidste erfaringer viste, at teorierne om afsætningsmarkedet for
grøntsager i Valencia og Caracas ikke slog til.
4. Alle fornuftige forslag til administrationen medførte kun chikane eller
vilkårlige straffeforholdsregler.
5. Omkostningerne ved transport og salget af høsten var uforklarligt store
og kunne ikke kontrolleres.
6. Nedsættelsen af grænsen for de daglige bestillinger af fødevarer til 10
Bolivar per familie gjorde det praktisk umuligt for de lidt større fami
lier at få tilstrækkeligt føde.
Derudover klagede kolonisterne over den danske kolonist, der var valgt
som tillidsmand fra begyndelsen og over de officielle danske repræsen
tanter i Venezuela. Disse parter varetog ikke kolonisternes interesser,
men de venezuelanske. De hjemvendte kolonister engagerede en advokat
og indsendte et erstatningskrav til Statens Udvandringskontor. De mente
ud over de nævnte klager, at de var blevet vildledt i forbindelse med
koloniseringen, og at kontrakten var misligholdt45.
Ifølge advokatens brev til udvandringschefen i september 1939 skulle
sagen føres udfra følgende punkter:
Udvandrerne fik i intet tilfælde overdraget landbrugsjord, men fik efter
lodtrækning hver et stykke - ofte sumpet - urskovsjord. Jorden var ved
overdragelsen i en sådan forfatning, at det for størsteparten endnu ikke
efter 8 måneders forløb var lykkedes at rydde den.
Afstanden mellem bolig og parcel var 6 kilometer.
Boligen var ved ankomsten ikke færdig, endnu efter 6 måneder mangle
de loft, døre, vinduer med mere.
Kosten i kolonien var uspiselig, ofte fordærvet og til overpriser. Antal
let af dyr og redskaber var meget småt. Den danske tillidsmand solgte for
45. Rapport til Statens Udvandringskontor.
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eksempel heste, der skulle have kostet 90-100 Bolivar, for 250-300 Bo
livar.
Endelig var den lovede skolegang til børnene meget mangelfuld, cirka
40 dages skolegang på 8 måneder46.
Af det senere svar på advokatens brev fra udvandringskontoret fremgik
det, at man fandt klagesagens punkter utilstrækkeligt dokumenteret. Des
uden mente man ikke, at der var nogen begrundelse for de rejste erstat
ningskrav mod udvandringskontoret. Blandt andet på grund af, at kon
trakten i hver kolonists tilfælde var indgået mellem den venezuelanske
regering og vedkommende kolonist. Udvandringskontoret mente derfor
ikke, at det var ansvarligt for kolonisternes stilling i Venezuela og kunne
derfor ikke imødekomme kravet om erstatning47.
Med baggrund i klagesagerne udsendte Socialministeriet en redegørelse
for dette ministeriums holdning til erstatningspligten. Deri gjorde So
cialministeriet klart, at venezueladanskerne havde haft viden om, at en
udvandrers lod ofte måtte være usikker og udsat sig for denne risiko.
Denne risiko, som de bevidst havde udsat sig for, havde altså haft til følge,
at de stod på bar bund nu.
Fra Socialministeriets side anså man det altså for utænkeligt at yde
nogen hjælp til de hjemvendte, da de inden rejsen intet havde at miste, og
derfor havde staten ingen erstatningspligt. Hvis der skulle blive tale om
eventuelt at yde hjælp i enkelte sager, opstilledes der i skrivelsen følgende
retningslinjer:
1. Det måtte være en forudsætning for ydelser af hjælp, at der ikke fra de
venezuelanske myndigheders side forelå sådanne oplysninger om ved
kommende kolonist, at det kunne anses for sandsynligt, at de pågæl
dende selv ved deres holdning og optræden i kolonien havde medvirket
til, at de var blevet anset for uønskede og dermed havde givet anled
ning til hjemsendelse.
2. Eventuel bistand burde være afhængig af, at det ved en undersøgelse
viste sig, at pågældendes økonomiske - sociale - og beskæftigelsesmæs
sige situation var væsentlig ringere end før udvandringen, og at det
kunne påvises at være forårsaget direkte eller inddirekte ved udvan
dringen. Et eller flere af de nævnte forhold burde derfor forefindes:
a. Fast stilling eller erhverv opgivet på grund af udvandring og ikke gener
hvervet.
b. Ejet fast ejendom eller formue der før udvandringen var realiseret på
en sådan måde, at det medførte tab.
46. Kolonisternes advokats brev, september 1939. J.nr. 11.4.
47. Udvandringskontorets svarskrivelse til advokaten, J.nr. 11.3.
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c. Ejet kontantbeløb mistet på grund af udvandringen.
d. At udvandreren havde pådraget sig nedsat erhvervsevne på grund af
ulykke i Venezuela.
3. Hjælpen skulle bruges til genetablering48.
Udvandringskontorets skøn udfra disse regler blev, at den første gruppe
på 10 familier hjemvendt den 29. maj 1939, ingen støtte kunne få, da den
var hjemsendt som uønsket af Venezuelas regering. Den anden gruppe på
9 familier hjemvendt den 24. juni 1939, var på nær en frivilligt rejst fra
Venezuela, og kunne derfor formodes at komme i betragtning vedrørende
eventuel hjælp. Den tredje gruppe vendte hjem, mens erstatningssagen
var til behandling hos udvandringskontoret og Socialministeriet. Disse var
alle ifølge udvandringskontorets skrivelse vendt hjem efter venezuelansk
ønske, da de ikke kunne indstille sig efter de derværende landbrugsmæssi
ge forhold.
Men det fremgår af samme rapport, at overhovedet ingen af de hjem
vendte kolonister havde mistet mere, end hvad der var acceptabelt, og
derfor blev ingen indstillet til at modtage en erstatning.
Foruden dette erstatningskrav, der endte med, at ingen kunne opnå
erstatning, da udvandringskontoret intet ansvar havde med hensyn til
koloniens etablering på grund af manglende medansvar ved kontraktun
derskrivelsen, rejste endnu en kolonist sag mod udvandringskontoret i
november 1940. Han var blandt de kolonister, der var vendt hjem med
første hold.
Sagen blev ført ved Østre Landsret. Kolonisten ønskede en erstatning
på 10.000 kroner, anklagepunkterne var:
Venezuelas regering havde misligholdt kontrakten. Daværende udvan
dringschef Borch havde i 1938 gjort kontraktens løfter til sine og givet den
danske stats garanti. Yderligere havde han givet misvisende informationer
med hensyn til afstanden fra kolonien til Valencia, den skulle være 14
kilometer, men var reelt 48 kilometer. Kolonisterne havde først fået jor
den i november, skønt de var ankommet i juli. Jorden var »urskov«.
Huset manglede loft og døre. Maden var fuld af mider. Vejforholdene var
dårlige, og den omtalte kaffeplantage eksiterede slet ikke.
Udvandringskontoret førte forsvaret på, at selvom man måtte erkende,
at kontrakten ikke altid var blevet opfyldt, kunne kolonisterne ikke godt
gøre, at klagerne var væsentlige. Man henviste til, at der i kontrakten ikke
bestod noget retsforhold mellem udvandrerne og den danske stat, men
mellem disse og Venezuelas regering.

48. Socialministeriets redegørelse vedrørende erstatningssagen. J.nr. 11.4.

252

Hanne Grønberg Christiansen

Retten kom til den afgørelse, at der måtte være en vis margin vedrøren
de forsinkelserne og de ændrede forhold i Venezuela, da dette var det
første koloniseringsforsøg fra Statens Udvandringskontor. Man tilsluttede
sig forsvarets punkter med hensyn til kontrakten. Udvandringskontoret
var ikke medunderskriver af kontrakten og måtte derfor anses som væren
de fri for nogen forpligtelser. Det forblev en sag mellem kolonisten og
Venezuelas regering. Kolonisten tabte derfor sagen og fik ingen erstat* 49 .
ning

IV
Udvandringskontorets rolle ved kolonisternes hjemkomst fremstår i et
ugunstigt lys. Man ville ikke vedkende sig kolonisterne ved hjemkomsten.
Den officielle danske holdning til alle klage- og erstatningssager var, at
den danske stat på ingen måde kunne drages til ansvar for kolonisternes
skæbne, da der på intet tidspunkt var indgået nogen kontraktlig forbindel
se mellem de to parter.
Juridisk set var dette helt korrekt. Men et vist moralsk ansvar synes dog
at eksistere. Det var Statens Udvandringskontor, der havde arrangeret
hele den koloni vise udvandring i samarbejde med landbrugsorganisatio
ner og den venezuelanske regerings repræsentant Casa. Det var udvan
dringskontoret, der via annoncer havde søgt de 50 familier. Alle oplysnin
ger med hensyn til kontrakten, de danske kolonisters fremtidige livsfor
hold og deres muligheder i Venezuela blev udarbejdet via udvandrings
kontoret. Planen var erklæret egnet med et officielt stempel.
Forhåbningerne hos de kolonister, der tog afsted, var opstået på grund
af udvandringskontorets udtalelser. Derfor måtte et moralsk ansvar for
kolonisternes videre skæbne påhvile Statens Udvandringskontor efter dis
ses hjemkomst.
Hvorfor gik det så galt? Måske på grund af udvandringskontorets mang
lende erfaring. Det var første gang man sendte en kolonivis udvandring
afsted. Muligvis var man forblindet af det gode tilbud fra Venezuelas side.
Økonomisk var der i modsætning til andre sydamerikanske projekter, der
ofte kostede kolonisterne op til 3000 kroner, meget favorable vilkår.
Hovedårsagen synes dog at være den manglende forundersøgelse af de
forhold, der var gældende i Venezuela på dette tidspunkt. En bedre re
search fra de danske repræsentanters side i Venezuela og deraf følgende
informationer til de kolonister, der tog afsted, kunne i sidste ende have
sparet meget besvær og mange uheldige situationer.
49. Referat fra Østre Landsret i sagen en kolonist versus Statens Udvandringskontor, den
27. november 1940. J.nr. 11.4.
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Det ironiske ved udvandringen til Venezuela synes at være, at man fra
begyndelsen lagde vægt på, at det skulle være folk med landbrugsmæssig
erfaring, der blev udvalgt. Ud af de 48 familier, vendte hovedparten tilba
ge. Af de folk der blev i Venezuela og klarede sig bedst, var de fleste
kolonister med en håndværkeruddannelse.
Det eneste forsøg på kolonivis udvandring fra Danmark var endt som
en fiasko. I september 1939 udbrød den Anden Verdenskrig, og al tanke
om udvandring kunne skrinlægges. Statens Udvandringskontor blev ned
lagt den 1. april 1959 samtidig med at den nye lov om udvandring der
afløste 1934-loven, trådte i kraft.

De tyske flygtninge
i Danmark 1945-49
Af Tage Kaarsted
Opposition ved studielektor Henrik Havreheds doktorafhandling
»De tyske flygtninge i Danmark 1945-49« (Odense Universitetsfor
lag 1987, 368 s.) Odense Universitet 11.11.1987.

Ikke længe efter den tyske besættelses ophør efterlyste det dansk udgivne
ugeblad Deutsche Nachrichten, som henvendte sig til den næsten kvarte
million tyske flygtninge i Danmark, pårørende til en 4-5 årig pige »Irene
Ñámenlos«. Hun var en blandt mange små tyske børn, som krigens sidste
bølger bragte til Danmark. Hvor forældrene var, vidste man ikke, i andre
tilfælde vidste man det alt for godt: Faderen faldet ved fronten, moderen
død under flugten fra Østprøjsen. Bladets efterlysning med billede af
Irene Navnløs fik to kvinder til at reagere, de mente, at Irene måtte være
datter af en rebslager (Seilermeister) fra deres hjemstavn. Diskret bandt
en medarbejder fra eftersøgningstjenesten en vaskesnor til en vinduesstol
pe og lod en mand gå baglæns, idet han drejede på snoren. Da Irene så
det, udbrød hun: »Wie Papa« og huskede ordet Seilermeister. Andre
detaljer godtgjorde, at hun var datter af en rebslager ved navn Klein. Han
var - sammen med datteren - den eneste overlevende, blev fundet, og
datteren genforenet med faderen (s. 112). Dette er kun et af mange ek
sempler, præses har fundet i et utrykt manuskript »Wie wir sie fanden« i
Minister Johannes Kjærbøls arkiv - udarbejdet af Kindersuchdienst. Præ
ses karakteriserer dette manuskript som ét stort document humain. Jeg vil
tillade mig at karakterisere den afhandling, der i dag forsvares for den
filosofiske doktorgrad, også som et sådant menneskeligt dokument.
Hvad præses’ motiv har været til at påtage sig den historisk vigtige
opgave at skildre de tyske flygtninge i Danmark ved jeg ikke, men jeg må
tro, at han er blevet betaget af det menneskelige drama, som flygtninge
problemet ved den anden verdenskrigs afslutning var. Over 2 millioner
mennesker blev evakueret ad søvejen i verdenshistoriens største folkevan
dring. Danmark modtog som allerede nævnt sin del deraf. Det er i dag et
næsten glemt kapitel af vor historie, og ikke mindst i udlandet savner man
viden om, at der op til 5. maj 1945 var en halv million tyskere i Danmark,
hvoraf den større halvdel var soldater, der straks fik marchordre, den
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anden halvdel flygtninge, som blev. Man gør sig ikke klart, at vi havde så
stort et flygtningeproblem. Det er derfor rosværdigt, at præses overhove
det har taget emnet op, hvad så end hans motiv har været. Afhandlingen
er som sagt ét langt menneskeligt dokument, som blotlægger ondskaben i
nazismen, der sendte skyldige som uskyldige ud i død og ulykke.
Også vor tid kender til betydelige flygtningeproblemer. Bogen har der
for et perspektiv, som rækker frem til idag. Præses kalder de mange
flygtninges tilstedeværelse i Danmark for den anden besættelse. Jeg kunne
lidt ironisk føje en tredje til, nemlig den besættelse, som greb danske
historikere efter 1945 i den grad, at ingen periode er bedre historisk oplyst
end vor første besættelse 1940-45. Uden at det skal opfattes som kritik af
vore besættelsestidshistorikere - det ville også være ilde netop på Odense
Universitet - må jeg dog have lov til at udtrykke håbet om, at vi nu som
ved denne afhandling begynder at tage hul på efterkrigstidens problemer.
I 26 kapitler søger præses at klarlægge snart sagt alle aspekter af flygt
ningenes forhold. Han har valgt en tematisk fremstilling frem for en kro
nologisk. Det har givet visse problemer, men selv om kronologien er
rygraden i al historieskrivning, er der i dette tilfælde meget, som taler for
den anvendte fremgangsmåde. Vi får redegørelser for flygtningenes vilkår
under flugten og transporternes organisering. Vi følger de enkelte skibsru
ter med angivelse af tab, og præses har opsporet samtidige flugtberetnin
ger, der dokumenterer tragediens omfang udover det, de i sig selv uhygge
lige statistikker viser. Den tyske værnemagt var sammen med de civile
tyske myndigheder ansvarlige for modtagelse og underbringelse af flygt
ninge før 5. maj 1945, og de magtede overhovedet ikke opgaven. Man
beslaglagde skoler og forsamlingshuse, men sanitetstjenesten brød sam
men med dødsfald og epidemier til følge. De tyske flygtninges dårlige tid
var den periode, hvor deres egne landsmænd skulle tage sig af dem. Den
gode periode kom, da flygtningeadministrationen gik over på danske hæn
der først under arbejds- og socialministeriet og fra 6. sept. 1945 under fhv.
minister Johannes Kjærbøls kompetente ledelse af en særlig flygtningead
ministration.
Efterhånden kunne skolerne frigives, idet det lykkedes at samle flygt
ningene i kæmpe barakbyer som den på Kløvermarken med ca. 17.000
indbyggere og den ved Oksbøl med ca. 36.000 flygtninge pr. august 1946.
Meget gøres der ud af eftersøgningstj enesten og da især af levevilkårene i
lejrene, såvel materielle som immaterielle. Ved tællingen 15. august 1946
var der således 50.747 kvinder i alderen 20 til 44 år, men kun 4.639 mænd i
samme aldersgruppe. Det måtte skabe store menneskelige problemer,
som forstærkedes af uvisheden om ægtefællernes skæbne - og ofte også af,
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at de ægtemænd, der var i live, og blev sporet, ikke kunne forstå, hvorfor
deres hustruer blev i Danmark. Med takt og indfølingsevne skildrer præ
ses dette, ligesom denne grundige skildring af flygtningenes hverdag i
henseende til kirke, skole og fritid er præget af sympati og forståelse for
de ulykkeligt indespærrede mennesker. For indespærrede var de med
»pigtrådspsykose« til følge. Men der var intet andet at gøre, som situa
tionen var i sommeren 1945, hvor de danske kz-fanger kom hjem og
nazisternes barbariske masseudryddelser af jøder og andre blev dokumneteret.
Præses taler om, at i de 100 dage, der gik efter 5. maj 1945, »talte
danskerne i vildelse og gjorde sære gerninger« (s. 189). Lad gå med denne
formulering, selvom den ikke er alt for præcis, mere betænkelig er vendin
gen: »Danmark fik sin blindtarm taget fredag den 4. maj 1945« (s. 188).
I al fald var hadet mod tyskerne altomfattende også efter de 100 dage,
og det ramte altså flygtningene uanset alder og medansvar for nazismen.
På trods heraf fandt der idelig fraternisering sted mellem bevogtnings
mandskabet og de unge tyske kvinder. I områder med større flygtningelej
re var der i underretten ugentlige serieidømmelse af hæftestraffe til de
danske vagter, der til overflod måtte se sig hængt ud med navn i den lokale
avis.
Nogle af de således dømte unge mænd havde reelle hensigter og ville
giftes med deres tyske kæreste. De bombarderede justitsministeriet med
ansøgninger om ægteskabstilladelse, men fik altid afslag, sålænge flygtnin
gene var i landet. Det er klart, at det af de berørte måtte opfattes som
»uforståeligt, urimeligt og spidsfindigt juridisk bureaukrati«. Præses kon
kluderer, at for »ikke-jurister er det umuligt at gennemskue baggrunden
for det, der er sket«, (s. 235). Jeg synes ikke, det er så svært. Det var en
klar overordnet politisk målsætning - som nød befolkningens støtte - at
flygtningene ikke under nogen omstændigheder måtte integreres i det
danske samfund, og den parole måtte justitsministeriets embedsmænd
naturligvis følge og søge at forsyne med de nødvendige, juridisk udseende
figenblade. Men jeg tror, at præses har ønsket at standse op og spørge, om
det dog ikke også ud fra datidens forudsætninger havde været muligt at
indtage en smidigere holdning til fraterniseringsproblemet og dets følge
virkninger. Jeg synes, det er et berettiget spørgsmål.
For Danmark var det et stort problem i den knappe efterkrigstid at
skulle underbringe og forpleje så mange flygtninge. Vi ville af med dem,
og flygtningene selv ville også til Tyskland. Repatrieringen blev et stort og
vanskeligt problem. Sovjetunionen var lidet tilbøjelig til at tage tyskere
tilbage, som de lige havde fordrevet, og det blev den britiske besættelses-
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zone, som kom til at modtage de fleste. Det varede fire år, før vi slap af
med de sidste tyske flygtninge. Lavt sat havde det kostet os en halv milli
ard datidskroner, hvoraf vi i 1952 fik 160 mill. kr. refunderet af Forbunds
republikken.
I et afsluttende kapitel gør præses punkt for punkt op med de anklager,
der fra tyske flygtninge i tidens løb er blevet rejst mod Danmark. Han
afviser i det store og hele anklagerne, selvom flygtninge i visse tilfælde
blev bestjålet, i andre tilfælde beskudt af det uerfarne vagtmandskab.
Som det fremgår af denne redegørelse for bogens indhold, har det som
tidligere anført været præses’ ambition at belyse fænomenet de tyske flygt
ninge i Danmark fra alle sider. Han bevæger sig ubesværet, men ikke altid
med lige stor overlegenhed indenfor så forskellige fagområder som sø
krigshistorie, statistik, økonomi, jura, opinionsdannelse og mentalitetshi
storie, medicinal historie og socialhistorie samt international politik.
Inden præses’ resultater skal bedømmes, vil det være rimeligt at spørge,
hvad der findes af trykt litteratur om emnet. På dansk drejer det sig stort
set kun om det af flygtningeadministrationen i 1950 udgivne værk på 336
sider »Flygtninge i Danmark 1945-49«. Ved udgivelsen var flygtningead
ministrationen ophævet, opgaven var løst, og minister Johs. Kjærbøl fandt
det rimeligt at gøre status over det store arbejde, hans administration
havde udført. Imidlertid er værket komplet anonymt, idet ingen navne
nævnes, ligesom der heller ikke gives vurderinger af, hvad der lykkedes og
hvad ikke. Men det bør fremhæves, at værket rummer en rigdom af oplys
ninger, som præses har kunnet drage nytte af, og så vidt jeg kan se, er der
heller ingen fejl i bogen, men nok undladelser. Det samme gælder den
anden officielle publikation: »Aktstykker vedrørende de tyske Flygtnin
ge i Danmark 1945-1949« på 334 sider og udgivet af udenrigsministeriet i
1950. I dette tilfælde er der altså tale om en kildepublikation, mens flygt
ningeadministrationens værk fremtræder som en skreven, historisk frem
stilling. Jeg skal om lidt vende tilbage til »Aktstykker«. Af bøger, som på
historisk vis søger at redegøre for flygtningeproblemet i Danmark, er der
på dansk kun Ame Gammelgaard: Mennesker i malstrøm (1981), der
rummer meget godt stof, men som ikke prætenderer at give en udtøm
mende skildring.
På tysk er både kildeudgivelser og historiske fremstillinger ifølge sagens
natur langt talrigere. Men interessen har samlet sig om selve flugten og
især om de relativt vellykkede transportoperationer. Fritz Brustat-Naval:
Unternehmen Rettung. Letztes Schiff nach Westen (Herford 1970) synes
at give en udtømmende redegørelse for evakueringen. Tyske historikere
og skribenter har åbenbart været væsentligt mindre interesserede i at
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skildre flygtningenes vilkår, da flugten var til ende. Denne fornedrelsens
fase er vel ikke tabu i Tyskland, men man skubber helst emnet fra sig. Jeg
kender kun Gabriele Stüber: Der Kampf gegen den Hunger 1945-1950.
Die Emährungslage in der britischen Zone Deutschlands, ins besondere
in Schleswig-Holstein und Hamburg (Neumünster 1984).
Der var med andre ord en opgave at løse for en dansk historiker - og
tidspunktet er rigtigt valgt. Endnu lever adskillige aktører både på dansk
og tysk side og såvel ledere som menige. Tillige kan man nu påregne at få
adgang til de offentlige arkiver.
Der er for mig ingen tvivl om, at præses behersker sit emne, men hans
fremstilling bærer på godt og ondt præg af, at han har samlet sit materiale
og skrevet sin bog uden nærkontakt med andre historikere. Der er ingen
steder explicitte metodiske overvejelser, hvor præses generelt prøver ud
sagnskraften i de mange forskelligartede kilder, der har stået til hans
rådighed. Det føles som et savn i en akademisk afhandling af denne karak
ter. Noget andet er så - og det er selvfølgelig helt afgørende -, at præses i
sin kildebenyttelse viser sund sans. Jeg har af gode grunde ikke været alle
præses’ kilder igennem, men de stikprøver, jeg har foretaget, viser ingen
fejl eller fejlfortolkninger1.
Præses har undertiden lidt svært ved at sortere sit stof, eller også kan
han ikke stå for en god historie. Vi hører således om Kløvermarken med
den største flygtningelejr i hovedstadsområdet, at herfra ernærede Her
mann Göring sig i 1919 ved rundflyvning over København, inden han drog
videre og blev medarbejder ved det svenske luftfartselskab (s. 86). Vi får
at vide, at præses som stor dreng i 1945 fiskede gedder på Silkeborgsøerne
ved hjælp af håndgranater (s. 333f.). Interessant, men vist lidt uvedkom
mende.
Præses dokumentation er ikke altid lige præcis. S. 95 nævnes, at »en
række flygtninge omkom ved afgivne skud« fra bevogtningsmandskabet,
men noten henviser alene til regulativet for brug af skydevåben. S. 152
refereres tyske lægers ualmindelig ildesindede mistillid til de danske læger
og disses præcise svar uden nogen som helst kilde, hvorimod man nok kan
regne ud, at udsagnet om fru Bests angst for at få taget sin blindtarm, må
stamme fra hende selv.
Undertiden kan man undre sig over, at samtidshistorikere undlader at
1. Bortset fra rene bagateller ad modum: De internerede fra det tyske mindretal sad ikke i
Frøslevlejren, den omdøbtes til Fårhus efter 5.5. 1945 (s. 161); E. A. Bierring var dansk
diplomat og ikke officer; men han tillagdes titel som generalmajor under sin tjeneste i
Berlin (s. 241). Det var Axel Skalts, som ledede beskæftigelsescentralen, ikke ingeniør
Nimskov (s. 84).
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opsøge aktørerne. Den beskyldning kan man ikke rette mod præses. Hans
kildefortegnelse viser, at han har været hele raden rundt. Kendte og
ukendte har præses interviewet. Om det så er dr. Werner Best og fru Best.
Dette store indsamlingsarbejde er i sig selv af ikke ringe historisk værdi
som supplement til eksisterende samtidige kilder, og det er naturligvis
rigtigt at søge ven som fjende. Præses er klar over sådanne ret sene
mundtlige udsagns mangler, og i det store hele afprøver han dem på
samtidigt, skriftligt kildemateriale, som han også har været langt omkring
for at få.
Ved sin arbejdsform er præses så at sige kommet sidelæns ind på sin
opgave. Hans optik er med et moderne udtryk græsrøddernes. Hans ud
gangspunkt er hele tiden flygtningenes og lejrpersonalets forhold, sådan
som de så på dem. Denne angrebsvinkel har mange positive sider. Men
han havde sparet mange kræfter, hvis han var begyndt med arbejds- og
socialministeriets, flygtningeadministrationens og udenrigsministeriets ar
kiver, som præses ville have kunnet få adgang til mod at anonymisere
oplysninger vedr. privatlivet, som tilfældet har været med de akter fra
justitsministeriet, der er benyttet.
Disse arkivers indhold omstøder ingenlunde præses’ resultater, men ved
at benytte dem kunne han som sagt ikke blot spare tid, men også fremføre
sine udsagn med større sikkerhed og flere nuancer.
Jeg skal anføre nogle eksempler. Det forekommer mig, at den første
flygtningeadministration er en smule stedmoderlig behandlet. Efter en
regeringsbeslutning blev det arbejds- og socialministeriet, som fik tillagt
det overordnede ansvar for de tyske flygtninge, indtil Kjærbøls admini
stration blev etableret i sept. 1945. Som præses meget omhyggeligt rede
gør for, blev det Statens civile Luftværn, der fik det praktiske arbejde
overdraget. Luftværnet hørte under indenrigsministeriet, og når arbejdsog socialministeriet blev ressortministerium, hænger det formentlig sam
men med, at dette havde trukket det store læs i forbindelse med hjem
transporten af de danske kz-fanger (»de hvide busser«), og derfor anta
ges at have større erfaring i håndteringen af en utraditionel opgave. Præ
ses giver en samlet vurdering af Kjærbøls administration, men ikke af
arbejds- og socialministeriets, som dog omfattede de første fire vanskelig
ste og mest forvirrede måneder. Allerede 8. maj 1945 udgik der fra so
cialministeriet en cirkulæreskrivelse til amtmændene, hvori der gaves kla
re anvisninger på, hvorledes man foreløbig skulle underbringe og forpleje
flygtningene, behandle de syge og begrave de døde. Arbejds- og socialmi
nisteriet ydede en stor indsats samtidig med, at det havde talrige andre
opgaver at løse.
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De nævnte arkiver belyser dette forhold, som det vurderedes i kapitula
tionsdagene. Amtmand Herschend i Silkeborg var den danske centralad
ministrations forbindelsesled til det tyske militære hovedkvarter. Han
henstillede 6. maj til regeringens overvejelse, om man skulle lade en tysk
kommando blive tilbage og varetage flygtningeadministrationen. Den bri
tiske militærkommissions leder, general Dewing, var parat til at acceptere
en sådan løsning, som udenrigsministeriets direktør dog blankt afviste.
Men muligheden blev altså overvejet. Det virker i præses’ fremstilling som
en selvfølgelig løsning, at Statens civile luftværn kom ind i billedet, fordi
det var blevet arbejdsløst nu, hvor krigen var forbi. Men der kunne altså
tænkes andre muligheder, også en tredje i al fald teoretisk.
I flygtningeadministrationens arkiv ville præses have fundet en meget
omfattende indberetning fra den schweiziske læge, dr. Boesch til Interna
tionalt Røde Kors. Den er udateret, men antagelig fra november 1945.
Efter min måske noget subjektive vurdering er hans indberetning et typisk
eksempel på, at repræsentanter for et land, der aldrig har været i krig, har
svært ved at forestille sig krigens vilkår. Han bebrejder os således, at vi
ikke allerede før kapitulationen stod parat til at hjælpe de tyske flygtninge
(hvad vi rent faktisk gjorde), og han viger ikke tilbage for at betegne
flygtningenes sanitære forhold før 5. maj som elendigere og mere primiti
ve end under de sletteste krigsforhold i Rusland, og han karakteriserer de
danske myndigheder som vrangvillige. Han anker over, at lederen af Tysk
Røde Kors og nogle af hans medarbejdere 10. juni 1945 blev afskediget og
interneret, hvorefter Internationalt Røde Kors efter Dr. Boesch’s mening
ikke kunne fungere (m.h.t. registrering af flygtninge osv.). Men han næv
ner ikke grunden til indgrebet, nemlig at de pågældende var bekendende
nazister - måske fattede han det slet ikke. Men Statens civile Luftværn var
i al fald efter Dr. Boesch aldeles uegnet til at varetage flygtningenes tarv.
Denne opgave burde være betroet Internationalt Røde Kors, og under
alle omstændigheder burde flygtningene have en neutral »protective po
wer«, til hvem de kunne klage (Pk. 137).
Ifølge en dansk embedsmands notat har Dr. Boesch været i hænderne
på den i Tyskland berømte forfatterinde Agnes Miegel, i Oksbøl-lejren en
af de mere prominente tyske flygtninge, som også i præses’ fremstilling
fremtræder i et tvetydigt skær. Under alle omstændigheder er det dog
interessant, at en neutral røst har opladt sig - og det er ligeledes en
spændende forestilling, om Internationalt Røde Kors skulle have overta
get administrationen af flygtningene. Det havde IRK simpelthen ikke
været i stand til på anden måde end ved at anbringe en repræsentant i
arbejds- og socialministeriet eller i nakken på Kjærbøl. Det ville aldrig
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være gået godt. Med al respekt for den schweiziske læges ængstelse for, at
vi ville te os som nazisterne, må man nok sige, at han viste alt for ringe
forståelse for den danske virkelighed i 1945.
S. 68 omtaler præses nedsættelsen i sept. 1945 af det indenrigsministerielle udvalg, der skulle være rådgivende i alle flygtningesager. Vi får at
vide, at nu havde den egenrådige Kjærbøl fået sin generalstab, som han
straks fik et så godt samarbejde med, at præses ligefrem taler om en
sammensmeltet generalstab. Jeg vil ikke bestride denne karakteristik, ej
heller at Kjærbøl gjorde, hvad han nu engang fandt rigtigt. Men læsning af
referater fra indvkarteringsudvalget, som det hed, viser interessante nuan
cer i opfattelsen af, hvorledes man rent praktisk skulle løse flygtninge
spørgsmålet. Straks opstod der en modsætning mellem et ønske om en
lokal styring (f.eks. gennem amtmændene) contra central ledelse (gennem
Kjærbøl). Kjærbøl fandt under energisk modsigelse, at amtmændene og
de øvrige lokale myndigheder havde vist, at de ikke kunne løse opgaver
ne. Derfor ønskede han central styring, og det fik han. På et møde 27.
sept. 1945 opstod der en debat om underbringeisen af de tyske flygtninge.
Kjærbøl synes da at have hældet til den opfattelse, at flygtningene burde
koncentreres i de større byer, hvor ingeniører kunne udpege egnede kvar
terer. Få dage forinden havde Kjærbøl dog fået tilsagn om barakker fra
Sverige, og som bekendt endte placeringen jo med store lejre fjernt fra
eller i udkanten af større byer. I præses’ fremstilling fremtræder dette
forhold nærmest som en selvfølge (s. 86 f.).
S. 242 skildrer præses Kjærbøl og hans medarbejderes rejse til de fire
besættelseszoner i efteråret 1946. Hans kilder er Johs. Kjærbøls erindrin
ger fra 1963 suppleret ved en endnu senere beretning af fru Gerda Kjær
bøl. Jeg vil på ingen måde anfægte hr. og fru Kjærbøls udsagn. Tværtimod
bekræftes de af de samtidige udtalelser i flygtningeadministrationens arkiv
(Pk. 135), som iøvrigt anfører, at rejsen foregik 18. til 29. august 1946.
Men de samtidige meget fyldige referater viser også, at Kjærbøl og hans
rejsefæller ikke alene konfronteredes med nød, sult og elendighed, men
også med den kendsgerning, at der hver dag illegalt strømmede tusindvis
af østtyske flygtninge over, hvad man før Berlin-muren kaldte »den grøn
ne grænse«, og som bestandig vanskeliggjorde specielt den britiske zones
muligheder for modtagelse af tyske flygtninge i Danmark. Mærkeligt nok
er der ikke i samtidige notater nogen omtale af besøg i det russiske ho
vedkvarter, men det udelukker selvfølgelig ikke, at de har fundet sted
sådan, som præses hævder.
Repatrieringen kalder man som nævnt udsendelsen af de tyske flygtnin
ge. Ordet er forsåvidt ikke helt dækkende. I al fald var der 10.000’er, som
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ikke fik mulighed for at vende tilbage til deres hjemstavn, idet Sovjetunio
nens politik, som præses skriver, »var at fordrive tyskere, ikke at samle
på dem« (s. 272), og de fleste tyske flygtninge kom fra områder, der nu var
under russisk kontrol. Præses mener, at den danske regering begik en fejl
ved ikke at få spørgsmålet rejst og behandlet på Potsdam-konferencen.
Man kan nok betvivle vore muligheder for at rejse spørgsmål på Potsdam
konferencen, og ligeledes om det overhovedet ville være muligt at få
Sovjetunionen i tale.
En kendsgerning er det, at Stalin 6. juni 1946 i overværelse af udenrigs
minister Molotof lovede os at tage 100.000 flygtninge, hvis de tre vestmag
ter tog lige så mange. Briterne opfattede løftet som et forsøg på at så splid
mellem Danmark og de tre vestmagter (s. 276). De 100.000 blev 12.
februar 1947 af Molotof reduceret til 36.000, og da hele regnestykket blev
gjort op i 1949, havde Sovjetunionen da også kun modtaget 36.001!
Men hvorfor ville russerne ikke modtage flygtningene? Svaret kan na
turligvis være, at de ville fylde op med andre fordrevne længere øst fra,
eller at de ikke havde brug for kvinder, børn og gamle mænd; men der er
et problem, som irriterede russerne umådeligt, og som præses ville have
påtruffet, dersom han havde benyttet udenrigsministeriets eller flygtnin
geadministrationens arkiver. Hvad de danske diplomatiske anstrengelser
angår, har præses imidlertid stort set forladt sig på udenrigsministeriets
grå bog »Aktstykker«. Ja, s. 240 skriver han endog, at bogen giver »et
strålende klart indblik i 40’ernes danske diplomatis topnavne«2 og alle
bestræbelserne på at komme af med flygtningene.
Men sådanne officielle gråbøger eller hvidbøger, eller hvad de nu kal
des, er farlige kilder. De rummer nemlig præcis kun, hvad den siddende
regering ønsker publiceret. Alt andet udelades eller beskæres skånsels
løst. Et typisk eksempel er aktstykke nr. 215:
»Den 19. juni 1948 havde direktør Hvass en samtale i Moskva med den sovjetiske
viceudenrigsminister Vyshinsky vedrørende bl.a. de tyske flygtninge i Danmark.
Direktøren søgte at udvirke en genopotagelse af flygtningetransporterne til den
sovjetiske besættelseszone i Tyskland og fremhævede stærkest muligt generalissi
mus Stalins løfte af 6. juni 1946 til udenrigsministeren. Viceudenrigsminister Vys
hinsky lovede at referere sagen for sin regering på velvillig måde med henblik på,
at nye instruktioner måtte tilgå generalløjtnant Dratvin i Berlin.«

Præses har ikke benyttet denne notits, men hvis han fra gråbogen var gået
2. Præses er i det hele ikke karrig m.h.t. adjektiver. Om Ame Sørensen hedder det således,
at han var »tolerancens og tålsomhedens kloge forkæmper« (s. 188).
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til selve kilden, der findes både i udenrigsministeriets og i flygtningeadmi
nistrations arkiver (Pk. 135), så ville hans afhandling som sagt have fået en
interessant dimension mere3.
Der var nemlig andre flygtninge i Danmark, de såkaldte allierede flygt
ninge eller »displaced persons« og blandt dem ca. 6.000 fra Estland,
Letland og Litauen. De havde ophold i særlige lejre, fik lov til at arbejde i
det danske samfund, i hvilke en del efterhånden blev integreret. De balti
ske flygtninge var en kilde til stadig sovjetisk irritation.
Som det fremgår af aktstykke 215 forhandlede det danske udenrigsmini
steriums direktør Frantz Hvass 19. juni 1948 med viceudenrigsminister
Vyshinsky. Emnet var ifølge det fuldstændige referat, som fylder hele 9
foliosider, erstatning for nationaliseret ejendom i de baltiske sovjetrepu
blikker, altså Estland, Letland og Litauen. Derfor havde Vyshinsky med
bragt udenrigsministrene for de tre baltiske sovjetrepublikker. Når man
læser referatet af forhandlingerne, ser man klart, at de tre var sat til at
udføre bestillingsarbejde. Meget hurtigt ophørte man med at tale erstat
ning. I stedet krævede russerne, hvad man betegnede som de ca. 4.000
sovjetborgere i Danmark udleveret. Mange af dem var krigsforbrydere,
sagde Vyshinsky. Til gengæld mindede Hvass Vyshinsky om Stalins løfte
og anførte, at der stadig var ca. 45.000 tyske flygtninge i Danmark. For
handlingen antog efterhånden en sådan pinlig karakter, at Hvass fik den
afbrudt og gik i enrum med Vyshinsky. Det kom der intet ud af. Men der
er ingen tvivl om, at russerne prøvede at gennemtvinge en udlevering af
balterne, først da kunne en modtagelse af tyske flygtninge eventuelt kom
me på tale. Aktstykke nr. 215 er ikke et falsum, men det fortier nogle
ubehagelige kendsgerninger.
Russiske kommissærer opsøgte iøvrigt de baltiske flygtninge og søgte at
få dem i tale, men uden resultat. Disse besøg irriterede udenrigsminister
Gustav Rasmussen så meget, at han 1. juli 1949 tilskrev Kjærbøl, at »de
pågældende sovjetherrers frimodige optræden (virker) noget forbløffen
de«, da ingen udlænding ville kunne få adgang til russiske krigsfangelejre i
Sovjetunionen. Imidlertid var udenrigsministeren »ganske tilfreds med«,
3. Det skal dog anføres, at »Aktstykker« i indledningen s. 17 nævner, at USSR i sommeren
1948 sammenkædede spørgsmålet om en genoptagelse af flygtningetransporterene sam
men med en hjemsendelse af de baltiske flygtninge, hvorfor vi intet opnåede. I udenrigs
ministeriets arkiv er flygtningespørgsmålet at finde i »Udenrigsministeriets akter ca.
1909-45« pakke nr. H 84, 46-69, ialt 25 pakker. Til brug for denne opposition er gennem
gået 84-54 (hjemsendelsen, forsendelse af levnedsmidler til hjemsendte tyske flygtninge,
hjemsendelse af Wehrmachtsangehörige m.v.), 55 (drøftelser i rigsdagen vedr. flygtnin
gene, anbr. i andre lande m.v.), 60 (udsendelse af delegationer til forhandlinger om
hjemsendelse m.v.), 61 (generelle spm. vedr. flygtningene, lev. af levnedsmidler m.v.).
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at disse besøg fandt sted, idet de måtte give de baltiske flygtninge »en
fornemmelse af, at de ikke skulle føle sig alt for trygge her i landet« og
derfor helst så hurtigt som muligt forsvinde fra Danmark og dermed fjerne
den eneste anstødssten mellem Danmark og Rusland, som alle i udenrigskommissariatet var bekendt med. I et notat til Kjærbøl afviste Børge
Aarøe fra flygtningeadministrationen ganske udenrigsministerens kyniske
eller realpolitiske betragtninger. Mange baltiske flygtninge var allerede
frivilligt rejst til Canada, andre på vej dertil eller til Australien. Man
burde ikke gå til tvangsforanstaltninger for at behage russerne. Aktstykke
227 omtaler Gustav Rasmussens samtale 19.8. 1948 med den russiske
øverstkommanderende i Berlin om de tyske flygtninge i Danmark. »Der
opnåedes ingen konkrete tilsagn fra sovjetisk side«, står der. Det er sandt,
men tolken, minister Bierrings lange referat i u.m.s arkiv viser, at også
ved denne lejlighed var forudsætningen for russisk velvilje, at vi udlevere
de balterne4. Igen og igen pressede russerne på for at få balterne udleve
ret, men de danske myndigheder stod imod og ville ikke acceptere nogen
som helst tvangsforanstaltninger. Derfor undgik vi en tragisk situation
som den i Sverige, hvor den svenske regering lod statsræsonen sejre over
humanitære hensyn og udleverede ca. 150 baltiske flygtninge til russerne.
Den foreliggende afhandling beskæftiger sig kun med de tyske flygtnin
ge, og jeg har alene medtaget eksemplet vedrørende de baltiske flygtninge
dels for at godtgøre, hvor forsigtig man skal være med sådanne officielle
aktpublikationer, dels for at vise en mulig årsag til sovjetisk uvilje mod at
hjælpe os af med de sidste tyske flygtninge.
Et af bogens resultater er påvisningen af, at briterne først blev medgør
lige, da vi tilbød at levere levnedsmidler med flygtningene i op til 180 dage
pr. flygtning - vel at mærke fødevarer, der stod til de britiske besættelses
troppers rådighed. Man kan nok regne ud, hvor disse fødevarer er gået
hen. Præses belyser dette intrikate problem, som den danske offentlighed
ikke blev orienteret om før bagefter, ud fra kilder i Foreign Office’s arkiv.
Men den findes også i det danske udenrigsministeriums arkiv, hvor man
kan se, at ideen er fostret af danske politikere, videregivet af udenrigsmi
nister Gustav Rasmussen til den britiske ambassadør, men på grund af
misforståelser gik flere måneder tabt, før ideen blev konkretiseret.
Det bærende i hans fremstilling er redegørelsen for de tyske flygtninges
kår i Danmark, baggrunden for den måde, på hvilken vi måtte håndtere
4. De baltiske flygtninge i Danmark 1945-49 er behandlet af Bente Thomsen, Historie XII,
1977-78, s. 136-158. Men hun standser i 1947 og har ikke haft adgang til udenrigsministe
riets arkiv og har kun delvis benyttet flygtningeadministrationens arkiv.
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flygtningeproblemet, og hans understregning af fødevareleverancernes
betydning for at få flygtningene udsendt. Jeg er enig med præses i, at man
med den stærke, men også i visse henseender nærtagende Johannes Kjær
bøl havde fået den rette mand til at forestå flygtningeadministrationen.
Hvis man derfor skal besvare spørgsmålet, om Danmark magtede opga
ven ud fra en humanitær opfattelse, må svaret være ja ud fra en samlet
vurdering af opinionen i Danmark og af vore ressourcer. Det mener præ
ses også, men det er som om, han er en smule ængstelig for sine egne
resultater. Præses er som historiker overmåde forsigtig. Han er i virkelig
heden konfliktssky.
Derfor bliver hans konklusion eller tesis svagere, end den burde. Men
afgørende er det naturligvis, at han godtgør dens rigtighed. Danmark
kunne ikke efter fem års besættelse acceptere at integrere et par hundrede
tusinde flygtninge, eller hvor mange der i givet fald ville blive. Dertil var
uviljen, for ikke at sige hadet for stort. Og når man ikke ville gå den vej,
og når de fire besættelsesmagter ikke straks ville modtage flygtningene,
var der ikke anden udvej end at internere dem. Det er forståeligt, at
flygtningene igen oplevede dette som urimeligt med den baggrund, de nu
engang havde. De måtte blive neurotiske og frustrerede.
Overlæge Juel Henningsen, der havde et snævert samarbejde med
Kjærbøl, har i sin utrykte levnedsberetning sagt følgende om flygtningead
ministrationens chef:
»De personlige oplevelser, som jeg havde med Kjærbøl og medarbejdere på
rejser i landet til flygtningelejrene, efterlod indtryk af en fremragende administra
tor, en mand med et smukt livssyn og en helt ubegribelig robusthed overfor ofte
stærkt personlige angreb.«

Selvom dette er en vens udsagn, svarer det meget godt til den generelle
vurdering, som de, der kendte Kjærbøl, anlagde, og som også deles af
præses. Kjærbøl led den skæbne at blive angrebet for at have siddet i Erik
Scavenius’ regering - og hans sidste år blev formørket af grønlandsskibet
»Hans Hedtoft«s forlis, og det ansvar herfor, man lagde på ham. I denne
sag rakte hans robusthed ikke til. Præses har ved sit værk fremdraget
Kjærbøls måske største og mest positive indsats for det danske samfund.
Selvom Kjærbøl utvivlsomt med rette er karakteriseret som mere væ
rende administrator end politiker (s. 69), består den indsats han og hans
medarbejdere, der vidste, hvad chefen ville, først og fremmest i hele tiden
at forbedre og menneskeliggøre flygtningenes kår uden at komme i kon
flikt med den offentlige mening, der i disse år var meget pirrelig. Det
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krævede først og fremmest en fast overbevisning om, at man gjorde det
rette, men dertil en blanding af den omtalte robusthed og politisk tæft
eller i det mindste kendskab til og forståelse for det politiske livs krav.
Selv med de bedste intentioner kunne denne store praktiske og politisk
følsomme opgave let være maltrakteret. Selvom der var og måtte være
»skønhedsfejl« især i begyndelsen, mener jeg derfor - som allerede sagt at vi både på det moralske plan og i den praktiske løsning af flygtningepro
blemet kan se vore tyske naboer i øjnene. Jeg kunne derfor ønske, at
præses’ afhandling blev oversat til tysk og udgivet i Tyskland.
Inden for de sidste fire år har jeg haft fornøjelsen her ved universitetet
at være officiel opponent ved historiske doktorafhandlinger skrevet af
henholdsvis en mediciner, en jurist og en økonom, mens kolleger i samme
tidsrum har befordret en landinspektør. Og nu er det altså en translatør og
germanist, som forsvarer sin doktordisputats. Selvom man som historiker
naturligvis må hævde, at fagets lavsbrødre har visse fortrin, finder jeg det
dog berigende for den historiske forskning, at dygtige folk med en anden
baggrund påtager sig en seriøs historisk opgave og giver den en forsvarlig
behandling, som det også er tilfældet med det foreliggende arbejde.
Afhandlingen er let læselig. Den viser først og fremmest forståelse for
flygtningeproblemets menneskelige aspekter, på en god måde underbyg
ges fremstillingen hele tiden med udvalgte, typiske »cases«. Men afhand
lingen er ofte refererende, hvor en mere analytisk gennemskrivning af
citater og referater ville have været ønskelig. Præses udmærker sig ikke
som kildekritisk analytiker, men giver en bredt anlagt, episk beretning om
et drama i dansk og tysk historie.
For sin omfattende indsamling af værdifulde, alternative kilder, sin so
bre og redelige behandling af et kontroversielt emne fortjener han på
trods af den fremførte kritik den filosofiske doktorgrad, idet reglerne for
denne foreskriver, »at det ved bedømmelsen af afhandlingen skal lægges
til grund, at tildelingen af doktorgraden skal være udtryk for anerkendelse
af, at den, der får graden tildelt, sidder inde med betydelig videnskabelig
indsigt og modenhed og med sin afhandling har bragt videnskaben et
væsentligt skridt videre.«

Danmark og de tyske
flygtninge 1945-1949
Af Aage Trommer
Opposition ved studielektor Henrik Henrik Havreheds doktoraf
handling »De tyske flygtninge i Danmark 1945-49«, 1987.

Historien om de tyske flygtninge begynder i februar 1945 som et særligt
aspekt af den danske besættelseshistorie og ender i 1949 som et stykke
efterkrigshistorie. Præses har givet os et stykke Danmarkshistorie for så
vidt, som han beskriver de tyske flygtninges ophold i Danmark og det
danske samfunds reaktion på den udfordring, deres tilstedeværelse var.
Reaktionens karakter kan beskrives med et enkelt ord - ghettoisering.
Flygtningene er imidlertid også tysk historie i og med, at den drejer sig om
et par hundrede tusinde tyskeres flugt bort fra krigen og den fremtrængende røde hær, en flugt, der blev til en flerårig udlændighed, en tysk dia
spora-historie.
Disse flygtninge var tyskere og først og fremmest fra Østpreussen,
Vestpreussen og Pommern, og de blev i vintermånederne 1945 presset
nordpå - ikke mod vest eller nordvest, for den vej var spærret af russerne
- men ud til kysten og til havnebyerne, til Libau, Memel, Königsberg og
Pillau, til Danzig, Gdynia og Hela, Kolberg og Stolpmünde, og til sidst
længst vestpå til Swinemünde, Stralsund og Sassnitz. Nogle af de flygten
de flygtede i flere omgange1. De havde kun een måde at komme væk på via havet, først til andre tyske Østersøhavne, sidenhen også til Danmark.
Det bør understreges, og præses burde have markeret det langt stærkere,
at denne strøm kun var en del af strømmen mod vest. Der var masser af
andre flygtninge til at fylde op andetsteds i »Riget«, hvilket er en væsent
lig del af forklaringen på, at Danmark også fik fornøjelsen.
Med til billedet hører, at flugten af alle blev betragtet som en midlerti
dighed. Når forholdene tillod det, skulle man hjem igen, formodede man.
Det var krigen, fronternes flytning og livsfaren, man flygtede fra, hvortil
på Østfronten kom frygten for »der Iwan«, frontsoldaternes plyndringer,
1. Således berettes s. 46 f. om Gertrud Will, der i juli 1944 flygtede fra Memel til Rastenburg, i januar 1945 fra Rastenburg til Königsberg, en måned senere videre til Gotenhafen eller Gdynia via Pillau og endelig omkring 1. april 1945 fra Gdynia til København.
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udskejelser og jagt på alt kvindekøn. Principielt adskiller denne flugt sig
ikke fra den polske civilbefolknings flugt i september 1939 eller den bel
giske og franskes i maj 1940. Man bemærker i denne forbindelse, at de
flygtninge, der blev overhalet af de russiske tropper, faktisk vendte tilbage
til deres hjem.
Midlertidigheden blev imidlertid en kronisk tilstand og oven i købet
fulgt op med den tvungne forflytning af den resterende halvdel af befolk
ningen, som af den ene eller anden grund var blevet tilbage i hjemmet.
Præses anstiller flere steder betragtninger over den suverænitetskrænkel
se, flygtningenes ankomst til Danmark var udtryk for. Jeg er ikke overbe
vist om relevansen heraf, i hvert fald ikke uden reference til, hvad der
måtte findes af folkeretlige overvejelser herom, og uden en diskussion af
Haagerkonventionens anvendelighed i denne henseende. Nok så interes
sant som den danske midlertidighed turde have været nogle overvejelser
omkring folkeflytningen contra menneskerettighederne. Den skæbne, der
overgik den østtyske befolkning i disse år, stod vitterligt i lodret modsæt
ning til FN’s menneskerettighedserklæring fra 1948. Tyskerne stod i lav
kurs i disse år, og man accepterede med sindsro, at deres egne forbrydel
ser i de forudgående år nu blev hjemsøgt på dem selv, uden at overveje, at
den ene forbrydelse aldrig kan retfærdiggøre den anden. Alt sådant druk
nede i den generelle kollektive afstraffelse af det tyske folk.
At man fra tysk side i den snævre vending forså sig på Danmark, kan
ikke undre. Præses fører »forseelsen« tilbage til Hitler selv (s. 15), men
Føreren bestemte nu ikke alting selv. I OKW’s krigsdagbog vil man under
5. februar 1945 se, at »der Führer hat den Vorschlag genehmigt, grössere
Teile der Flüchtlinge nach Schleswig-Holstein und Dänemark zu verle
gen«2. Præses kunne have kombineret Hitlers »Weisungen«, hvor det som
motivering for dispositionen anføres, at det sker »zur sofortigen Entlastung der Transportlage im Reich«, med OKW’s krigsdagbog, hvor Hitler
under 22. januar 1945 på grundlag af storadmiral Dönitz’ fremlæggelser
resolverede, at kulforrådene ikke måtte »flir den Abtransport für Flücht
linge eingesetzt werden«3. Det synes med andre ord at have været logisti
ske grunde, der ved siden af frontudviklingen var grunden til, at Danmark
kom ind i flygtningebilledet ved udnyttelsen af ballastrum og tomtog, og
Hitlers vilje var kun en håndspålæggelse af, hvad andre instanser ønskede.
Man har næppe i disse instanser gjort sig mange overvejelser om de
2. Kriegstagebuch des Oberkommando der Wehrmacht. IV, Stuttgart 1963, s. 1071.
3. Ssts., s. 1600; Hitlers Weisungen für die Kriegführung 1939-1945, Frankfurt/M 1962, s.
347.
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juridiske aspekter ved at bruge Danmark. Landet lå geografisk velegnet,
det var uberørt af krigen, det havde ledig kapacitet i alle henseender, og
det var på trods af præses gentagne påstand om det modsatte4 aldeles ikke
udmarvet - måske nok set med 80’ernes øjne, men ikke med tyske øjne og
i øvrigt heller ikke med engelske efter den 4. maj. I den force majeure,
hvori man i stadigt stigende grad befandt sig, var det en selvfølge også at
benytte danske havne som udladehavne. Om der lå nogen synspunkter
bag fordelingen mellem danske og tyske udladehavne, havde været en
undersøgelse værd, men en sådan gives ikke.
Præses berører (s. 50) ret en passant det danske syn på flygtningene i
selve besættelsestiden med et »glimt« af Ole Kiilerichs afsnit af Børge
Outzes besættelseshistorie5. Det skal beklages, at præses har ladet sig
nøje med Kiilerichs andenhåndsberetning fra anden halvdel af 60’erne Kiilerich opholdt sig ikke i Danmark i begyndelsen af 1945 - i stedet for at
trække på samtidigt kildemateriale, nemlig den illegale presse, hvilket
uden vanskelighed kunne være gjort. Forrest i rækken står dagbladene
»Information« og »Morgenbladet«6. Det ville dermed også være muligt
at konstatere, om der er kontinuitet mellem besættelsesholdningen før
den 4. maj og befrielsesholdningen bagefter. Hvor rige mulighederne er,
skal i udtog belyses ud fra »Information«.
Første gang, vi møder flygtningene, er den 1. februar 1945: »Danske
myndigheder har i dag fået første varsel om at gøre klar til modtagelse af
10.000 sårede tyskere fra østfrontslaget. Såfremt det bliver til alvor - og
det er der næppe nogen grund til at tvivle på - sprænges hele vor hospitals
ordning, og det bliver herefter højst problematisk, hvilken pleje, medicin
og behandling vore egne syge vil kunne få. Dernæst kommer den iøjnefal
dende fare for epidemier og anden smittespredning, der uundgåelig følger
i en sådan invasions kølvand«. Det interessante er ikke så meget nyheden
selv som dens følger. Her anslås et tema, som i rigt mål går igen i de
følgende uger: Det kommer til at gå ud over os selv, i det konkrete
tilfælde: Vore syge vil ikke kunne blive behandlet, og vi bliver måske selv
syge. Den 13. februar fortælles under overskriften »Dansk protest uhyggelige konsekvenser« om »flygtningestrømmen sydfra«, der »nu er
ved at oversvømme Sønderjylland« og om »de danske myndigheders«
protest under henvisning til Haager-konventionen. De »uhyggelige kon-

4. Således s. 9, 14, 84, 284.
5. Børge Outze, Danmark under den anden verdenskrig, IV, Kbh. 1968, s. 432.
6. Se Det kgl. Biblioteks samlinger af mikrofilm. »Information« foreligger i optryk, Kbh.
1976 ff.
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sekvenser« går på, at der fra tysk side er blevet krævet 10.000 rationerings
kort til »de betrængte Volksgenossen« til brug i almindelig handel.
»Hvad denne fremgangsmåde kan komme til at betyde for rationerings
bestemmelserne og den i forvejen hårdt trængte danske husmoder behø
ver ikke nærmere forklaring«. Altså samme morale: Det går ud over os
selv.
Den 15. februar berettes atter om flygtningene i Sønderjylland, og nu
dukker et nyt tema op: »De danske myndigheder har gjort, hvad der
kunne gøres for at få hver enkelt af flygtningene lægeundersøgt, før de
tager videre fra grænsebyerne. Det er imidlertid et næsten uoverkomme
ligt arbejde. Tyskerne selv synes at være ligeglade, selv over for de simpleste sanitære krav - blot de bliver af med disse besværlige flygtninge« - med
andre ord tysk ligegyldighed for ikke at sige uduelighed.
Den 24. februar meddeler »Information« - stadig i forbindelse med
flygtningene i Sønderjylland, at »desværre har det også vist sig, at en del
danske ud fra forskellige bevæggrunde har ment at måtte tage imod flygt
ninge. Nogle gør det af opportunistiske grunde efter tysk henstilling, an
dre, fordi de ikke synes, at de kan sige nej, atter andre, fordi de mener, at
det er kristenpligt at tage sig af syge og hjælpeløse - dette gælder især
stærkt indremissionsk prægede. Det er en skandale, at folk, som kalder sig
danske, indlader sig på sligt, mens tusinder af danske patrioter sidder
indespærrede i tyske koncentrationslejre, hvor mange dør efter umenne
skelige lidelser«. Vi møder her et tredie argumentationssæt: Så længe dan
ske behandles, som det er tilfældet i KZ-lejre, skal tyskere i nød ikke
hjælpes - en argumentation, der fik sin særlige aktualitet i forbindelse med
lægerne, hvortil jeg skal komme tilbage. Den blev taget op igen den 5.
marts i forbindelse med gengivelsen af en politimands oplevelser i Bu
chenwald. »... mon ikke flere og flere, efter at sandheden om nazisternes
grusomheder kommer frem, må erkende, at medlidenhedshysteriet vil vi
ikke blive ofre for i Danmark, selv om vi til daglig ikke er hævngerrige
eller ondskabsfulde«.
Samme dag - altså 5. marts - bringer »Information« den første reporta
ge om »de østprøjsiske flygtninges« adfærd. »De, der har mark, kan
ikke få vekslet, og de, der slet intet har, kræver højlydt ind hos deres
værter. Ofte ser man børnene tigge om danske penge på gaden« - og
derefter følger en historie fra Aabenraa om en, der købte en kjole og en
kåbe og »med en flot håndbevægelse« sagde: »Regningen sendes til den
danske stat. Jeg er flygtning fra Danzig«. Ikke nok med, at de var her. De
kunne altså heller ikke opføre sig ordentligt. Dagen efter - 6. marts - kom
en reportage fra Aarhus om »herrefolket i dets nedværdigelse« med kom-
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mentaren: »Man mindes andre flygtningeskarer, hvor små ulykkelige
børn spurgte - »Hvad har vi dog gjort? Er det så slemt at være jøde?«
Man mindes uvilkårligt flygtningeskarer på de franske landeveje, i Bel
gien, Holland, Polen... allevegne, hvor tyskerne drog sejrrigt frem«. Den
8. marts rettede »Information« opmærksomheden mod den tyske »med
lidenhedskampagne«. Under overskriften »De lærer det aldrig...« fortal
tes om en del kvinder og børn, der »forhutlede og forkomne« var ankom
met i et godstog fra Østprøjsen til Almindeligt Hospital i Aarhus. »Men
det varede ikke længe, før deres rette »germanske« sindelag kom til
udtryk. Det begyndte med, at de ikke var tilfredse med den måde, hvorpå
de blev behandlet af personalet. Den var korrekt, omend yderst kølig,
hvad der næppe kan forbavse, og i løbet af nogle dage begyndte de »tro
ende partifæller« at gøre ophævelser. Længe varede det ikke, før hele
sværmen optrådte på den mest uforskammede og ubehøvlede måde, for
langte at blive behandlet som »herrefolk« og krævede, at hospitalets
sygeplejersker skulle gøre rent på deres værelser og rede deres senge«.
Den 10. marts skrev »Information« under overskriften: »Vi må dyrke
hadet som positiv forsvarsforanstaltning for vore sind« om Goebbels’ med
lidenhedskampagne. »Når sårede tyske soldater og udbombede tyske
børn ikke længere skjules for den danske befolkning, er det sidste påfund i
medlidenhedskampagnen... Vi må aldrig glemme Kaj Munk, oberst Paludan-Müller eller den 18-årige maskinlærling, der sidst myrdedes af en tysk
henrettelsespeloton. Vi må dyrke hadet - ikke som en negativ udløsning
af vore følelser, men som positiv forsvarsforanstaltning for vort sind. Vi
må være beredt til at møde den tyske medlidenhedskampagne, der allere
de er sluppet løs«.
Og så nåede flygtningene til København. Den 12. marts kunne »Infor
mation« meddele, at »tyskerne har beslaglæggelsesfeber« - »og i løbet af
eftermiddagen i går kunne man lige som fredag og lørdag rundt om på
Københavns gader se afdelinger af medlidenhedskampagnen - de »for
sultne« tyske kvinder og børn, der stillede sig til skue for de københavne
re, der gad se på dem. Samtidig myrdede Gestapos og værnemagtens
håndlangere løs i den anden ende af byen«.
Vi er stadig langt fra den 4. maj, og jeg skal nøjes med nogle citatpluk:
Den 15. marts: »De tror, det er en tysk provins«, »en gammel, snavset
og pjaltet kone fra Østpreussen, der som bekendt er den landsdel, der
efter nazisternes påstand har fostret de ypperste tyskere«, »uappetitlige
børn, der tigger«. 19. marts: »Flygtningefurier går til direkte aktion«, 21.
marts: »flygtninge, der forretter deres nødtørft hvorsomhelst« på Frederi
cia jernbanestation. 26. marts: »i går brovtende, piskesvingende under-
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trykkere, i morgen klynkende, indsmigrende flygtninge, »det er ikke
flygtninge..., det er de sidste ariere...« Den 6. april meldes »Fra fløde
skumsfronten«, at »flygtningenes udplyndring af Danmark er i fuld gang«.
Særligt gælder det bagernes automater, der tømmes for flødekager, lagka
ger og wienerbrød, inden der er gået en time efter lukketid. Den 7. april
meldes fra Øresundsvejens Skole, at »en del af kvarterets beboere er
meget ivrige efter at komme i forbindelse med tyskerne«, bl.a. kommer
nogle med en madpakke til dem. »Forhåbentlig er der andre af kvarte
rets beboere, der vil belære dem om, hvorledes de skal forholde sig«. Den
9. april fortsætter kampagnen mod fraternisering med de »brovtende,
råbende og krævende« flygtninge, »den sygdomsbefængte, bacille- og
snavsspredende hob«, for »der findes stadig folk, der intet forstår af
udviklingen, der ikke kan indse, at de titusinder af flygtninge betyder den
største fare for Danmark; der ikke væmmes over deres pågående og brov
tende anmasselse«. Og så får den - undskyld mig udtrykket - hele armen:
»En ny invasion er begyndt. Invasionen af de tidligere slavepiskere fra
Polen, bødlerne fra Maidaneks dødsfabrikker, gestapomændenes koner
og børn med de myrdede polske kvinders og børns sko på fødderne, deres
ringe på fingrene, deres skrig rungende i ørerne«.
Nummeret for årsdagen for besættelsen, den 9. april 1945, rummer
artikler med overskrifter som »Hvis man ikke har en tysker ved sine
fødder, har man ham i struben« og »De flygtende hunners indtog i Dan
mark«. Kampagnen fortsætter ned gennem april måned frem til og med
den 26. april. Jeg skal blot nævne, at den 25. strejfes muligheden af at
benytte flygtningene som gidsler, nemlig hvis det tyske militær i afslut
ningsfasen sprænger havne, offentlige værker etc. »Dette vil føre de
voldsomste repressalier med sig fra dansk side. I en sådan situation vil
hadet gå ud over soldater, eller det tilhører den pjaltede, lusede strøm af
flygtninge, der i de seneste måneder er væltet ind over vore grænser«.
Man kan konstatere, at holdningen over for flygtningeproblemet udvik
ler sig fra en forholdsvis nøgtern omtale af dem i februar 1945 til en massiv
antimedlidenhedskampagne. Der er næppe tvivl om, at holdningen skær
pes, og ordvalget ligeså, da de første meldinger om tilintetgørelseslejrene
nåede til landet. Symbolordet herfor blev Maidanek, der lå østligst i Generalgouvernementet og derfor først blev nået af den røde hær.
Essensen af kampagnen var eller blev, at flygtningene ikke blot masede
sig ind på os, de åd os også ud af huset. Beskedenhed var dem aldeles
ukendt, og hygiejnisk var de nogle grise og dertil lusede. De var nazister
alle til hobe og identificeredes med nazisternes ugerninger. De kom fra
Østprøjsen, og derfra kom de værste tyskere, hvilket ville sige ikke så lidt.
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Ingen måtte, af hvad grund end, træde i kontakt med dem, og de, der
gjorde det, skulle belæres om noget andet - so oder so.
Var præses gået direkte til den illegale presse i stedet for at nøjes med
Kiilerichs sene efterklang deraf, kunne han have konstateret, at dens
nyhedsstof om flygtningene ikke blot og ikke så meget havde til formål at
bringe kolde nyheder om dem, men også var en bevidst kampagne mod
medlidenhed i utide. Det er med andre ord et materiale, der ikke så meget
kan bruges til en beskrivelse af flygtningenes optræden og adfærd som til
en analyse af, hvilken attitude over for dem den danske modstandsbevæ 
gelse gennem den illegale presse søgte at få befolkningen til at indtage, og
hvilke argumenter og midler den til den ende tog i anvendelse. Præses,
hvis hjerte er hos flygtningene, søger at komme ud af sin klemme ved at
skrive, at det mest var i København, det kom til episoder, mens det gik
»normalt meget roligt« for sig i provinsen. Men problemet løses ikke på
den måde, derimod ved den inddragelse af supplerende materiale.
Præses kommer i flere omgange ind på den debat, der efter befrielsen
førtes omkring flygtningene - s. 62 ff., s. 71 ff., s. 188 ff. og s. 214. I
hovedkapitlet herom - »Debat og strid i pressen om flygtningene« s. 71 ofres der kun et par sider på sommeren 1945, mens tyngdepunktet er lagt
frem til Poul Henningsens kronikker i »Politiken« ultimo februar 1946 og
Kjærbøls pressemøde den 5. marts 1946. Præses tager ikke stilling til,
hvorfor Poul Henningsen netop på dette tidspunkt offentliggjorde sine to
kronikker og ikke ligesom præsterne sommeren før, hvor det måske havde
været mere opportunt at optræde som Rasmus Modsat. Var det den kom
mende pressekonference, der var foranledningen?
Under alle omstændigheder er sommeren 1945 nok så interessant. Den
ne periode, som han mildt udtrykt ikke er særligt begejstret for, behandler
han bl.a. på s. 62, hvor han konstaterer, at »så snart friheden var tilbage
erobret den 5. maj, måtte der nødvendigvis komme en heftig og lidenska
belig debat om skolerne og de tyske flygtninge i dem«, og på s. 189, hvor
det hedder, at »midt i pressehetzen kom der et indlæg, som på mange
danskere kun kunne virke som en upassende provokation«, nemlig de 60
præsters udtalelse.
Præses har ganske ret i sin karakteristik deraf som en provokation og i,
at det var derefter, der i pressen brød »et sandt uvejr løs«. Det var netop
de 60 præsters udtalelser den 24. juni 1945, der udløste debatten. Før den
dato var der nok presseomtale af flygtningene, også af pejorativ karakter,
men »Information«, der tør betegnes som spydspidsen i den antityske
holdning, kunne den 16. juni polemisere mod den københavnske morgen
presse, fordi den ikke var rabiat nok: »De københavnske morgenblade,
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som endnu af gammel vane skriver om de samme emner samme dag,
beskæftiger sig idag med flygtningelejrene efter parolen: Vi må ikke klage
over den byrde, der her er lagt på os«. »Information« slog fast, at flygtnin
gene trængte til åndelig forsorg i form af film om KZ-lejrene og foredrag
om demokratiet, selv om »Tyskland aldrig bliver demokratisk i ordets
egentlige forstand, fordi tyskerne kun ønsker at lystre«, og så kunne man
til gengæld »passende spare lidt på den materielle« forsorg. Den køben
havnske gammelpresses holdning var altså efter »Information«s mening
ikke hård nok, og det kan generelt siges, at flygtningene druknede i stoffet
om befrielsens problemer, om udrensning og værnemagere og i reportager
om, hvad der var sket under krigen hjemme og ude.
Det er værd at bemærke, at det ikke er 60 københavnske præster, der
offentliggør en udtalelse, derimod »vi ... medlemmer af det udvalg, som
af Socialministeriet har fået betroet ordningen af kirkelig tjeneste for de
tyske flygtninge«, nemlig Georg Bartholdy, Halfdan Høgsbro og K. E.
Skydsgaard fra Folkekirken og baptistpræsten Bredahl Petersen på frikir
kernes vegne suppleret med den katolske biskop Suhr, der remplacerede
udvalgets katolske repræsentant, givetvis fordi Suhr i denne sammenhæng
vejede tungere. Hvem de 60 var, blev aldrig oplyst i samtiden, og de blev i
polemikken gang på gang efterlyst uden dog at melde sig. Præses klarlæg
ger det desværre heller ikke. Det havde ikke været uden interesse at få
fastslået deres kirkelige tilhørsforhold og deres eventuelle illegale engage
ment. »Informations lederskribent for den 25. juni lagde hårdt ud mod
dem som »mænd, der først nu er gået ud af deres studereværelse«. Var
det sandt. Jeg er ikke på forhånd så helt sikker7.
Præses bringer en række karakteristiske citater fra den læserbrevspole
mik, der derefter brød ud, og udviser en yderligtgående diskretion. Han
gengiver, hvad »en kendt frue« skrev i »Information« den 25. juni (s.
191). Den kendte frue var børnebogsforfatterinden Ellen Duurloo, hvil
ket hun hin sommer ikke selv så nogen grund til at dølge. Andre eksemp
ler kunne anføres. Anonymiseringen gælder også skolelærernes debat i
»Folkeskolen«. Vi møder lærerne N.B.J., E.J. og N.M. (s. 63), men
ingen af dem var anonyme i »Folkeskolen«. Jeg ser ingen grund til nu

7. Høgsbro havde som præst i Sønderborg forskaffet sig mindretallets misbilligelse og var
persona non grata hos tyskerne (se Den parlamentariske Kommission, XIII, a, s. 593).
Skydsgaard havde været leverandør til det illegale »Kirkens Front«. Knud Langberg,
der 1. maj 1948 afløste Høgsbro som leder af kirketjenesten, havde været en af organisa
torerne ved studenterdemonstrationerne i november 1941 (se Hans Kirchhoff Antikomintemdemonstrationeme i november 1941, i: Hilsen til Hæstrup, Odense 1969, s. 70
ff.).
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mere end 40 år efter at sløre folk, der i datidens debat på eget initiativ
trådte offentligt frem under navns nævnelse.
Nok så vigtigt er måske, at der i debatten også lød andre røster til fordel
for flygtningene end pastor Edvard Madsen (s. 191) og redaktøren af
»Folkeskolen« (s. 64). »Information« oplyste den 3. juli, at ca. 75% af
brevene til bladet gav det tilslutning. Der var altså en fjerdedel, der ikke
var enig i fordømmelsen af præsternes erklæring. Men hvad med pressen
som helhed? Hvordan tog den i ledere og på redaktionelt niveau stilling?
Præses henviser kun en enkelt gang til en lederartikel, nemlig til »Infor
mations leder den 7. juli (s. 192), men burde være begyndt med den
førnævnte lederartikel den 25. juni, hvor tonen slås an: »Vi foragter
tyskerne, som vi foragtede dem i kampens tid, nu de er ynkelige og
krybende. Vi ønsker dem hårdt behandlet, fordi vi ved, at de kun kan
handle, når de kommanderes... vi troede, kirken under denne krig havde
lært, at kristendom og øllebrødsbarmhjertighed ikke er det samme! For
håbentlig vil man også fra kirkens egen kreds give »Det er ikke sands
præsterne svar på tiltale«. Da redaktionen af det illegale »Kirkens Front« i
et indlæg i »Information« den 3. juli gav de 60 præster sin tilslutning,
replicerede »Informations redaktion under samme overskrift, bl.a. med
ønsket om, at de 60 ville træde offentligt frem. Den 5. juli kommenteres
en billedside fra flygtningeforlægningen på General Motors i Kbh. med en
bemærkning om de »overordentlig gunstige vilkår«, der her »bydes de
uvelkomne gæster«, og at der er plads til mange flere, så kommuneskoler
ne kan rømmes. Om »Informations holdning er der ingen tvivl - heller
ikke om »Land og Folk«s - men hvorledes med de andre? Den 2. juli kan
»Information« ikke bare sig for at ærte den øvrige presse for dens tavshed
i en leder under overskriften »Glemt at skrive?«: »Det er således inter
essant at bemærke, hvor utroligt få kommentarer der er skrevet til de 60
præsters opråb om flygtningene«. De fire store københavnske morgenbla
de holdt sig således beskedent tilbage«. På »Informations redaktion kun
ne man kun finde »Østsjællands Folkeblad« og »Jydske Tidende«. Tavs
hed kan som bekendt være talende.
I stedet for at tage håndfast om problemet om den danske holdning til
flygtningene i 1945, forekommer det mig, at præses sætter sig selv i noget
af et dilemma. Han kan som tidligere nævnt ikke lide denne sommer.
»Det nationale, hadet, foragten, og distancen til tyskerne havde helt
overtaget i forhold til det menneskelige. Danmark havde feber og handle
de og talte i vildelse i sommeren 1945«8. Men samtidig vil præses gerne
8. Temaet dyrkes flere gange, således s. 56 (»heksekedelperiode«, »revolutionær stem
ning«), s. 71, s. 188 (»betændelse«).
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være forstående. To sider forinden kan ingen med nogen ret sige til en
fader, der havde mistet en søn, at han skulle dæmpe sine fordømmende
ord. »Vi må forstå 1945, følelserne, stemningerne, motiverne ... vi må
forstå, at det blev accepteret af det danske folk som noget rigtigt og noget
retfærdigt«, at håret blev klippet af tyskerpigerne. Vi må forstå, at flygt
ningene måtte opfattes som en provokation. Præses søger at forene sin
modvilje og sin forståelse ved at gøre befrielsessommeren til en parentes,
hvor Danmark havde febervildelse. Den tæller dermed ikke rigtigt med.
Det havde været ønskeligt, at præses i stedet for at sprede flygtningede
batten over flere steder og lægge en apologetisk forståelse ned over den,
havde gjort den til genstand for én samlet analyse og dermed havde ydet
et dybereborende bidrag til den danske historie i den allerførste efter
krigstid, end det er blevet tilfældet. Der er næppe tvivl om, at den tilspids
ning af synet på tyskerne, der fandt sted i besættelsens sidste fase og i den
første befrielsestid, og hvori flygtningenes tilstedeværelse i landet indgik
som en væsentlig faktor ved siden af beretningerne om tilintetgørelses- og
koncentrationslejrenes rædsler, har kastet meget lange slagskygger ind
over efterkrigstiden og fortsat gør det. Antitysk har dansken været alle
dage lige siden den nationale vækkelse i 1840’erne, men sjældent med en
sådan styrke som i 1945.
S. 137 ff. behandler præses lægetjenesten for flygtningene og indleder
med en gennemgang af, hvad han kalder de »tre uafklarede måneder«.
Skildringen af forholdet mellem lægerne og tyskerne begynder med en
telefonopringning fra dr. Stalmann til lægeforeningens formand, Mogens
Fenger, den 10. marts 1945, og den følgende beretning bygger, som noter
ne viser det, udelukkende på den redegørelse, Fenger endnu før besættel
sens ophør udsendte til sine medlemmer. Præses bemærker i øvrigt, at
»Ugeskrift for Læger« ikke indeholder nogen omtale af de tyske flygtnin
ges tilstedeværelse. Det er ikke korrekt. I nummeret for 12. april 1945, s.
325 aftrykkes indenrigsministeriets cirkulære til amtmændene om indlæg
gelse af tyske flygtninge på danske sygehuse, men nok så væsentligt er, at
præses kunne have suppleret Fengers redegørelse med hans »beretning
om hovedbestyrelsens arbejde med hjælp til tyske civilflygtninge«, afgivet
som pkt. 3 på dagsordenen for det almindelige lægemøde i Århus den 2.
sept. 19459.
Det fremgår heraf, at historien ikke starter med Stalmanns opringning
den 10. marts, men ca. tre uger før, idet Sundhedsstyrelsen 19. febr.
anmodede Lægeforeningen om en udtalelse i anledning af, at den fra
9. Ugeskrift for Læger, 6. december 1945, s. 1059 ff.
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Aabenraa-Sønderborg amt havde fået en forespørgsel om, hvordan »der
skulle skaffes lægehjælp til de civilflygtninge, der myldrede over grænsen«.
Fenger noterede på denne sag: »Mener ikke, vi kan tage stilling til sagen;
efter de sidste begivenheder i Odense - han har clearingmordet på de fire
læger den 20. febr. i tankerne - er der ringe udsigt til, at danske læger vil
behandle tyske patienter. Men kunne man opnå, at danske fanger bliver i
Frøslev, og at forholdene i lejrene - dvs. KZ-lejrene - bedredes, kunne
der måske findes en ordning«. Derefter cirkulerede sagen mellem hoved
bestyrelsens medlemmer, hvilket tog sin tid, og i denne pause henvendte
han sig ikke til Sundhedsstyrelsen. Den 2. marts fik han en tilsvarende
henvendelse fra formanden for Lægekredsforeningen på Fyn, hvis for
mand hævdede, »at lægerne må dog yde den nødvendige lægehjælp« og
bad om retningslinier. Fenger svarede ham bl.a.: »Vi prøver at handle
med dem, således at vi, hvis vi kan opnå disse lempelser delvis med svensk
assistance, vil tilbyde lægehjælp til tyske civilflygtninge på lige vilkår med
danske patienter, men indtil da er det ganske nødvendigt, at alle læger
holder sig til den mellem Udenrigsministeriet og de tyske myndigheder
gældende aftale, at tyske civilflygtninge skal behandles af tyske læger«.
Denne tanke om at handle med tyskerne fremførte Fenger også over for
Stalmann, nemlig at man ville yde lægehjælp »und zwar in derselben
Ausdehnung und unter denselben Voraussetzungen wie dänischen Bürgem«. Det kom Fenger til at fortryde gevaldigt, »det famøse udtryk« og
»dårskab« var to vendinger, han selv brugte på lægemødet i Århus. Han
havde nemlig bragt sig ud af takt med det illegale Danmark, havde endda
viftet professor Husfeldt af affejende, da denne ville have en samtale med
ham, »fordi jeg« - jeg citerer fra Fengers redegørelse den 2. sept. »ikke anede - derpå giver jeg mit æresord - at professor Husfeldt på det
tidspunkt var medlem af Frihedsrådet«.
Frihedsrådet havde markeret sin holdning i et opråb, der kom i »Infor
mation« den 22. marts: »Når der fra visse sider har været fremsat forslag
om meget vidtgående hjælp til flygtninge som en modydelse fra dansk side
i håb om at opnå en bedre behandling af internerede danske gendarmer,
betjente og eventuelle andre, må det fastslås, at der ikke kan handles
herom«. Da nu Fenger ikke ville høre på Husfeldt, blev han hængt godt og
grundigt ud i »Information« den 28. marts med et indlæg »fra kompetent
side«, d.v.s. Husfeldt: Fenger havde »på eget initiativ henvendt sig til de
tyske myndigheder og søgt at slå en handel af med dem«, men dette
»utrolige forlangende« til danske læger havde vakt »berettiget harme i
lægekredse«. »Det er tyskernes sag at ordne deres egen sanitetstjeneste,
og organiseret hjælp fra dansk side er en umulighed. Det er ubegribeligt,
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at en mand, som beklæder stillingen som formand i Den almindelige
danske Lægeforening, ikke kan se dette«.
Fenger kom faktisk ganske alvorligt i klemme - som han sagde den 2.
sept. 1945: »De fejl, der er begået, og ganske særligt det skæbnesvangre
udtryk, nager mig endnu«. Hvad der reddede ham og hans hovedbestyrel
se, var måske ikke egen halen-i-land, men manglende tysk interesse i eller
mulighed for at slå den omdiskuterede handel af og manglende tysk ønske
om at få dansk lægemedvirken til flygtningene bortset fra ganske specielle
særtilfælde. Jeg kunne have ønsket, at præses havde inddraget Fengers
redegørelse af 2. sept. 45; at han havde givet en argumentation for, at den
ordning, man fandt frem til, var, som skrevet står s. 139, »lægeetisk
holdbar«. Lad gå med den faktiske ordning, hvorom man - sat på spidsen kan sige, at tyskerne reddede de danske lægers etik ved ikke at stille den
på prøve, men den danske holdning i dens udgangsposition og i den videre
udvikling kunne nok være en diskussion værd. Jeg ville da godt vide, hvor
Hippokrates i sin ed har anbragt reservationer for ydelse af lægehjælp.
Præses bygger i emnets natur i vid udstrækning sin fremstilling på beret
tende kilder, herunder en lang række beretninger, han selv har indhentet.
Han nærer i almindelighed stor tillid til materiale af denne type og tager
ikke i betænkning gennem undertiden lange citater at give det sin autorisa
tions blå stempel, selv om han også er klar over, at der knytter sig proble
mer derved. Jeg fornemmer imidlertid, at præses’ skepsis først og frem
mest kommer til udtryk, når beretningerne om flygtningelivet er af nega
tiv art. »Om flygtningelitteratur, de enkelte flygtninges beretninger, må i
almindelighed siges, at de er præget af mange erindringsforskydninger og
en høj grad af hukommelsessvigt med hensyn til begreber som sted, tid,
personer, hændelser. Erindringer nedskrevet af flygtninge 30-40 år efter
deres ophold i Danmark må nødvendigvis blive meget usikre« bortset fra
tilfælde, hvor der er ført dagbog eller lignende (s. 115). Hvorfor gælder
dette kun tysk og ikke dansk beretningsmateriale?
De anførte bemærkninger og indvendinger skal ikke skjule, at præses
har lagt et stort og grundigt arbejde i sin fremstilling. Han har været langt
omkring for at samle sit stof, og han har givet sit emne en indfølende
behandling med streg under det menneskelige. Hvad der imidlertid bærer
afhandlingen oppe, er, at hans tese forekommer bæredygtig. Man kan
opstille reservationer i nuancen og detaillen, men i det væsentlige fore
kommer det bæredygtigt, når præses i sin konklusion taler om »en lang
række danske humanitære ydelser, der sammenlagt kunne tjene som ud
gangspunkt for en art håndbog i håndtering og modtagelse af store skarer
uindbudte flygtninge«; når han konstaterer, at »indsatsen var i begyndel-
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sen modvillig og modstræbende... Men allerede i løbet af foråret 1946
kunne en effektiv administration føre til en strengt styret rutine dirigeret
af de nødvendige cirkulærer og i stigende grad præget af forståelse for de
internerede«, og når han for den stærke smed Kjærbøls vedkommende slår
fast, at »denne enorme humanitære opgave var langt mere end admini
stration«, (s. 296-98). Præses har bragt sin tese i hus, uden at den rokker
ved vor nationale selvforståelse. Det skal han nok høste forståelse for.
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SAMLEDE FREMSTILLINGER OG LÆNGERE TIDSPERIODER
Anders Bøgh: Dansk samfundshistorie.
Fra istid til landboreformer. (Bog
smedjen, Ålborg 1987). 156 s., 138,kr.

»Det væsentligste i Danmarks middel
alder er«, skriver Anders Bøgh i sin nye
Danmarkshistorie, »historien om,
hvorledes de fulde samfundsmæssige
konsekvenser af hjulplovens driftsmå
de blev udviklet« (s. 76). Om den histo
rie handler i grunden hele bogen. »O.
1760 var hjulplovens driftsmåde ved at
have udtømt sine muligheder« hedder
det på s. 145, og så lader Anders Bøgh
sin bog slutte ved den tid.
Indførelsen af hjulploven bliver for
denne tankegang det omhandlede tids
rums mest afgørende hændelse. Den
formodes at finde sted ved vikingeti
dens afslutning i forbindelse med den
sidste flytning af landsbyerne, som op
igennem jernalderen ellers havde været

»vandrende«. Hjulploven havde i år
hundreder været kendt længere sydpå,
men den blev først taget i brug i Dan
mark, da overklassen ikke længere
kunne oporetholde sin levestandard
ved hjælp af plyndringer på vikingetogter og derfor blev tvunget til at gen
nemføre en omlægning af alle vante
former. Thi »indførelsen af hjulploven
var noget af en teknisk revolution i
landbruget. Den havde nemlig, ligesom
moderne plove, en muldfjæl, hvormed
den kunne vende jorden. Dermed blev
det muligt at nedpløje græs, komstubbe, ukrudt og ikke mindst gødning.
Dette betød, at omsætningen af disse
ting til muld og næringsstoffer for plan
ter blev effektiviseret betydeligt. Der
med behøvede jorden ikke ligge brak
så længe som tidligere mellem hver
gang, man dyrkede den. Desuden kun
ne man med den samme arbejdskraft
dyrke betydeligt større arealer ad gan-
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gen end tidligere. Dermed var der åb
net mulighed for en afgørende vægtfor
skydning i landbruget: Det mere effek
tive agerbrug kunne komme til at spille
en betydelig større rolle i forhold til
husdyrbruget«, (s. 68 f).
Anders Bøgh skriver således en hi
storie, hvis centrale drivkraft er den
materielle produktion. Hvorfra han har
hentet inspiration til denne synsmåde,
siges meget klart. Bogen tilegnes en nu
hensovende studiekreds ved Historisk
Institut, Aarhus Universitet. »‘Stu
diekredsens’ virke har«, hedder det,
»gennem årene været helt afgørende
for min udvikling som historiker«, og
»håbet skal være, at bogen er skrevet i
dens ånd«. Lad det være sagt lige så
klart: nærværende anmelder tilhørte li
gesom forfatteren denne studiekreds
fra dens første møder i 1976 til det vist
nok sidste i 1985. Der bliver altså i disse
betragtninger tale om en vurdering in
defra.
Set retrospektivt var Studiekredsen
vores variant af historiefagets lange
march mod en teoribåret socialhistorie.
Historikernes teoretiske interesse var
nok (som af bl.a. Inga Floto (fastslået)
begyndt allerede o. 1960, men for alvor
fart tog den i begyndelsen af 1970’erne i
forbindelse med den betydelige vækst i
de akademiske lærerstabe og en endnu
mere eksplosiv vækst i tilgangen af hi
storiestuderende. Ved vort institut syn
tes stemningen midt i 70’erne præget af
uforligelige spændinger mellem en stu
denterelites hengiven sig til ofte impo
nerende teoretiske reflektioner uden
megen empirisk reference og en lettere
skræmt lærergruppes forskansen sig i
den første efterkrigstids positioner.
Studiekredsen opstod som en privat
kreds af lærere, der var betænkelige
ved denne konfrontations konsekven
ser. Nogle måtte tage på sig at forene
empirien med teorien. Heldigvis vidste
vi ikke dengang, hvor halsløst et fore
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havende vi begav os ud i. (Det var i de
samme år Forskningsrådet tog initiativ
til en Dansk Socialhistorie, der skulle
imødekomme andre fags behov for en
Danmarkshistorie med en samfundsvi
denskabelig tilgang. Det imponerende
socialhistorieværk blev skrevet, men
teoretisk sammenhængende blev det jo
ikke, ej heller efter sine egne forfatte
res mening). Så studiekredsen læste
Marx (hele Kapitalen), Dansk Socialhi
storie (alle 7 bd.) og udenlandske so
cialhistoriske klassikere, hvortil kom
venskabelig kritik af deltagernes ufær
dige produkter. Kredsen var, som det
nu en gang er kompromismageres lod,
vist omgivet af nogen mistænksomhed
fra både teoretikernes og empirikernes
side, men for nogle blev dens betydning
ikke uvæsentlig, og adskillige tryksager
så dagens lys i dens ånd. For andre ta
ger disse ting sig sikkert anderledes ud.
Men dette nostalgiske eftermæle udgør
altså de forudsætninger, hvorunder jeg
læser Anders Bøghs bog.
Og derfor bliver det for mig afgøren
de spørgsmål til bogen, om det lykkes
forfatteren at argumentere empirisk i
forbindelse med en teoretisk konsistent
diskussion. For en problemstilling på
det intenderede abstraktionsniveau ud
mærker sig bl.a. ved at udtrykke sig i
begreber, der er forskellige fra dem, de
studerede perioder selv anvendte, og
som altså ikke umiddelbart forekom
mer i kilderne. Det bliver for en sådan
problemdiskussion særlig iøjnefalden
de, at det er historikerens egen sag at
gøre noget til sine kilder.
Anders Bøgh vil skrive om klasse
samfundet, om dets opståen og ældre
udvikling. Derfor falder bogen meget
bevidst i to hovedafsnit om henholdsvis
Danmark »før klassesamfundene ca.
-r 11.000 til ca. 1050« og om de »klas
sedelte bondesamfund ca. 1050- ca.
1760«. I det væsentlige lykkes det at
strukturere det kronologisk enorme
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stof efter denne model. Mest selvstæn
digt forekommer det sidste hovedaf
snit, mens afsnittet om førklassesamfundene står i en, fuldt ud erkendt,
gæld til Jørgen Jensens epokegørende
behandling ud fra et tilsvarende grund
syn i 1. bd. af Dansk Socialhistorie.
Som hos Jensen bringes en samfunds
udvikling ind i billedet derved, at arkæ
ologiens genstandsfund tolkes i lyset af
forklaringsmodeller fra den evolutioni
stiske etnografi. Det virker stadig im
ponerende, omend det, når man som
Anders Bøgh er nødt til at indskrænke
fremstillingen til skeletniveau, fore
kommer specielt iøjnefaldende, at der
er og bliver tale om ana/ogZslutninger
ud fra iagttagelser af primitive folkeslag
i 19. og 20. årh.
Forfatteren får mere at gøre med,
når han kommer til sin hjemmebane,
middelalderens samfund efter frem
komsten af skriftlige kilder. Som dog
NB er så sparsomt forekommende i
dansk middelalder, at de to forfattere
til Dansk Socialhistories middelalder
bind erklærede det for umuligt af kilde
mæssige årsager at praktisere socialhi
storisk videnskab i mere stringent be
tydning. At Anders Bøgh alligevel prø
ver på noget sådant og i det væsentlige
lykkes hermed, tør da kaldes en be
drift.
Midlet hertil er hans teori om hjul
ploven og dens samfundsrevolutione
rende betydning. Denne anses for uni
versel og ikke blot et dansk fænomen.
Den er også forklaringen på højmiddel
alderens tyske østekspansion: »Ty
skerne havde indført hjulploven før
danskerne, hvorfor befolkningstilvæks
ten og samfundsorganiseringen var
kommet længere dér. Omvendt var de
slaviske stammers samfundsorganisa
tion så ‘primitiv’, at man ikke havde
kunnet indføre hjulploven« (s. 89).
Hjulploven bliver for bogens tanke
gang instrumenter for forbindelsen mel
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lem naturgrundlaget og menneskesam
fundene. Den bestemmer produktions
resultatets størrelse, og den påtvinger
de producerende en bestemt organisa
tion. »Hjulplovens driftsmåde udgør i
sin fuldtudviklede form den højeste
grad af tilpasning til naturforholdene i
nord- og mellemeuropæiske lavlands
områder, som kunne opnås under førkapitalistiske forhold« (s. 71).
Hjulploven, og ikke enkeltmenne
sker, er årsag til, at o. 1200 var en gen
nemført klassedeling en realitet i Dan
mark. Bønderne var blevet delt i »de
store, som modtog, og de mindre, som
afleverede« (s. 89). Resten af bogen
handler i grunden om livet og spændin
gerne i et sådant samfund, hvor i tilgift
de store, der modtog, delte sig op på
tre »magtpoler«, kongemagten, kirke
magten og den private godsej ermagt (s.
78).
Dette synspunkt udgør en tankefigur
eller en forklaringsmodel. At kræve det
bevist ville være en urimelighed og lige
så absurd som modsætningsvis at anse
det for den eneste acceptable model.
Den må stå og falde med sin anvende
lighed, med sin forklaringskraft over
for det, fortidens efterladenskaber op
lyser om perioden. I ABs hænder fore
kommer denne kraft betydelig, omend
den måske ikke forklarer alt. Således
har anmelderen lidt svært ved at se, at
købstædernes notorisk store vækst i
hjulplovens tid er særlig indlysende i
bogens sammenhæng. Og der ligger
måske ikke alt for megen forklaring i,
at hjulplovens driftsmåde o. 1760 hav
de »udtømt sine muligheder« eller
»blev overhalet af historien« (s. 145).
Om sådant kan dog naturligvis disku
teres. Bøger som Anders Bøghs må
netop ses som indlæg i den historiske
debat på synteseniveau, som traditio
nelt er lidet dyrket her i landet. Han
udtaler selv det håb, at bogen kan ud
vikle og befordre historieskrivning af
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den karakter i Danmark, og at den må
finde anvendelse på gymnasier, semi
narier og lignende institutioner. Skulle
det gå i opfyldelse, vil det være glæde
ligt. Forfatteren bør dog næppe under
vurdere sin egen bogs niveau. Den
fremstiller absolut sit emne i et lige
fremt sprog, men at tilegne sig og di
skutere historiske problemstilligner på
synteseplan kræver vist nok gode intel
lektuelle forudsætninger.
Bogen fremkommer som den første
udgivelse fra forlaget Bogsmedjen, som
har lagt vægt på, at den skal fremtræde
som godt håndværk. Det er i høj grad
lykkedes. Bogens sider er elegant tilret
telagt, og tegneren Henri Sørensens il
lustrationer er en æstetisk nydelse. I
anmelderens øjne er det dog en unødig
forflygtigelse at gentegne kalkmalerier,
når man nu kan fotografere. Hovedsa
gen er imidlertid, at illustrationerne
ved hjælp af usædvanlig gennemtænkte
billedtekster bringes til at understrege
bogens pointer. Netop derfor forekom
mer det løjerligt, at sidste afsnit illu
streres med et billede fra o. 1800 af en
rundbuet russisk bondekone, der i af
klædt stand og med et masokistisk smil
om læberne får pisk i godsejerens nær
værelse. Det giver en pikant afbrydelse
i alvorlig læsning, men sligt var da vist
aldrig praksis i Danmark i hjulplovens
tid, der ellers hele vejen er skildret med
den indlevende historikers sans for bå
de lys- og skyggesider.
I mine øjne har Anders Bøgh da alt i
alt ydet et krævende, men også væsent
ligt bidrag til tolkningen af den ældre
danske socialhistorie. Det må herefter
dags få en selvfølgelig plads på bibliote
kernes hylder side om side med Dansk
Socialhistories 7 bd.
Helge Paludan
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Björn Thorteinsson: Island. (1985). 312
s.
Erik Helmer Pedersen: Pionererne.
(1986). 338 s., 298,- kr.
Sverre Bagge og Knut Mykland: Norge
i dansketiden. (1987). 334 s., 298,kr. (Politikens Forlag).
Med sin nye værkserie fortsætter Politi
kens Forlag sin efterhånden aldrende
Danmarkshistorie, der blev udsendt fra
1962. Serien skal opfattes som et sup
plement, idet der sættes fokus på Dan
marks historie uden for Danmark.
Ideen er sådan set god, men næppe
helt konsekvent i sit anlæg. For et par
af bindenes vedkommende belyses om
råder, der tidligere var underlagt dansk
overherredømme, men bl.a. bindet
»Pionererne« behandler danskes ind
sats i udlandet - altså uden for tidligere
danske besiddelser.
Var det ideen - og den er i sig selv
spændende nok - så burde bindet om
Norge vel også have været ført op til
nutiden for at følge danskes indsats her
også efter 1814. - De er nemlig ikke
medtaget hos Helmer Pedersen, lige
som danskes indsats i Island - her efter
1944 - heller ikke ses behandlet hos
Thorsteinsson.
Det er ikke meget der findes på
dansk om Islands historie, og en samlet
fyldigere Islandshistorie findes ikke.
Det er derfor en velkommen publika
tion, der her er lagt frem. Desværre bæ
rer bogen i høj grad præg af forfatte
rens middelalderhistoriske baggrund og
den sædvanlige islandske forkærlighed
for sagatiden. Bogen er nemlig dispo
neret, så mere end 2/3 af pladsen opta
ges af tiden før ca. 1750. Det er en
skam, og er forklaringen den, at den
tilmålte plads var udnyttet, så burde
den kronologiske vægtning af stoffet
have været en anden. Det er også
åbenbart, at den økonomiske historie
ikke har haft forfatterens største inter-
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esse, og af den nyeste tids historie er
der især lagt vægt på den politiske, bl.a.
samlet om selvstændighedsbevægelsen.
Det er imidlertid vigtigt at fastslå, at
den islandske forfatter distancerer sig
fra den ældre opfattelse af Danmark
som koloniudbytter og dermed påstan
den om dansk undertrykkelse som år
sag til landets tidligere fattigdom og
elendighed.
Bogen giver et lettilgængeligt indblik
i landets historie, men samspillet mel
lem Danmark og Island over de mange
år træder ikke særlig stærkt frem.
Erik Helmer Pedersen fortæller
spændende og levende om de danske
pionerer. Det er de klassiske beretnin
ger om Mads Lange på Bali, ØK’s
grundlægger H. N. Andersen, telegraf
kongen C. F. Tietgen og smørmatado
ren H. P. Hjerl Hansen. Det er imidler
tid også beretningen om Karen Blixen i
Kenya og slægtningen, sporvejskongen
Åge Westenholz i Siam ved siden af
historien om den skuffede danske poli
tiker D. G. Monrads pionerår i New
Zealand, men heldigvis også de mindre
bekendte beretninger om jernbanein
geniører i udenlandsk tjeneste, missio
nærer i Kina og ulandsfrivillige.
Det har været en svær opgave at di
sponere en sådan fremstilling. Derfor
er det blevet en kombination af perso
nalhistorie og firmahistorie, men allige
vel er der blevet plads til de pittoreske
historier om danske søfolk, der endte
som stammehøvdinge. Det er en let
læst, men alligevel fængslende og gi
vende fremstilling.
Det nyeste bind i serien hedder Nor
ge i dansketiden, og fortæller om de
434 år, Norge blev styret fra Køben
havn. Dette bind kan opfattes som et
sammendrag af den nye store norske
Norgeshistorie i 15 bind, hvortil dette
binds forfatter er henholdsvis hovedre
daktør og bidragyder.
Hovedvægten i bogen ligger på Nor
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ges indre udvikling og på Norges plads i
det store statssystem. Desværre er bo
gen bygget op, så den tilsvarende dan
ske udvikling forventes bekendt af læ
seren, og det gør nok, at en række vur
deringer og konklusioner kan være svæ
re at fastholde. Bogen er ikke skrevet,
så den søger at vise parallelforløb, eller
det modsatte. Det er snarere blevet til
en Norges historie, skrevet i Norge for
Danmark.
Desværre slutter bogen som nævnt i
1814 med adskillelsen fra Danmark.
Det ville unægtelig have været interes
sant at se, hvordan udviklingen, frigjort
fra Danmark, tog sig ud, herunder også
at følge, de danske embedsmænd og
købmænd, der blev i Norge. - En sådan
tilgangsvinkel ville for det første have
gjort fremstillingen til en Norges histo
rie for danskere og for det andet have
gjort bogen og hele serien mere aktuel
og ensartet. Islandsbindet slutter jo
heller ikke i 1944.
Alle bind sluttes iøvrigt af med fyldi
ge litteraturlister og som sædvanlig er
fremstillingen jo velillustreret. En en
kelt »svipser«, skal der dog peges på. I
Islandsbindet side 255 hævder teksten
at læseren ser Bessastadir uden for
Reykjavik. Det er nu ikke tilfældet,
men derimod byens ældste stenbyg
ning, det gamle fængsel, der nu rum
mer regeringskontorer.
Henrik Fode

Søren Eigaard, Harry Haue og Helge
Larsen: Aftenskolens historie i Dan
mark. Folkeoplysning i 200 år.
(udg. af Dansk Folkeoplysnings
Samråd, 1987). 192 s., ill., 135,- kr.
I 1983 påtog Dansk Folkeoplysnings
Samråd sig at få udarbejdet en fremstil
ling af aftenskolens historie. Resultatet
foreligger nu i form af en læseværdig og
alment tilgængelig fremstilling. De tre
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forfattere har delt emnet kronologisk
mellem sig, således at Helge Larsen
skildrer aftenskolen frem til 1. Ver
denskrig, Harry Haue behandler tids
rummet indtil 1945 og Søren Eigaard
følger aftenskolens udvikling frem til
midten af 1970’eme.
Bogen tager ikke uforståeligt sit ud
gangspunkt i folkeskolereformen 1814,
hvor anordningerne om almueskolen
på landet fastlagde retningslinier, som
endnu følges: at deltagelse i aftensko
len skal være frivillig og gratis (med for
behold for, at der i dag i visse tilfælde
kræves et mindre gebyr af deltagerne),
at sognet skulle stille skolelokale til rå
dighed, og at aftenskolens emnekreds
fastlagdes med stor fordomsfrihed. Det
var fra starten et led i lærerens embeds
pligt at varetage denne undervisning.
København fik sit eget aftenskoleregle
ment, og der oprettedes den særlige
»Københavnske aftenskole,« som be
stod frem til 1857. Aften- og søndags
skoler skød frem i byerne affødt af be
stræbelserne på en forbedret håndvær
keruddannelse. På landet havde brød
rene Reventlow allerede været virk
somme i flere år før 1814 og arbejdet
for at forbedre undervisningen, blandt
andet på deres egne godser. Pioneren
inden for aftenskolen var dog læreren
og politikeren Rasmus Sørensen (17991865).
I Enevældens sidste år voksede re
formkravene. Lokale lærere virkede
som igangsættere af aftenskoler, og i
1840’erne opstod tanken om højere
bondeskoler eller bondehøjskoler, der
underviste i samfunds- og landbrugsfor
hold. I 1838 havde Grundtvig fremsat
sine tanker om »Skolen i Soer,« en fol
kelig højskole, som skulle fremme en
forbindelse mellem regering og folk og
mellem folk og videnskab. Christian
VIIFs død hindrede virkeliggørelsen af
Sorø Akademi’s Realhøjskole, men
Grundtvigs tanker kom til at leve læn
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ge. Det blev imidlertid som bekendt i
Sønderjylland, i Rødding, at den første
danske folkelige, grundtvigske højsko
le blev oprettet i 1844. I stænderfor
samlingerne blev bondehøjskolen eller
den højere bondeskole endvidere ud
førligt drøftet i disse år. I henseende til
aftenskolen pålagde Danske Kancelli i
1846 amtmænd og biskopper at opfor
dre sogneforstandere til at oprette af
tenskoler. En opgørelse fra 1847 viser,
at der i dette år var ca. 210 aftenskoler
på landet samt aftenskole i to købstæ
der. Der var samtidig noteret 75 mis
lykkede forsøg på aftenskoleundervis
ning.
Loven af 1856 om borgerskoler og al
mueskoler i købstæder og på landet åb
nede for forbedrede økonomiske støt
temuligheder til aftenskoleundervis
ning. Endnu mangler der undersøgelser
over antallet af samtlige aftenskoler i
disse år, men det fremgår klart, at der
var voksende interesse for bondehøj
skoler og realundervisning gennem pe
rioden 1860-1880. Initiativer til aften
skole kom fortsat som oftest fra lærersi
de, og mange steder udførte de under
visning uden løn. Skoleloven af 1856
gjaldt uændret til 1899 trods forsøg på
ændringer fra lærerside, hvilket resulte
rede i Jakob Scavenius’ såkaldte
»mundkurvcirkulære« fra april 1885
om afskedigelse af politisk aktive læ
rere.
I fremstillingen skildres eksempelvis
den Københavnske aftenskole, der
med stor succes indledtes 1883 under
navnet Studentersamfundets Arbejder
undervisning. Omkring år 1900 be
gyndte en nedgang i denne virksom
hed, som havde som baggrund, at ar
bejderne via egne organisationer kunne
tage et oplysningsarbejde op. Hertil
kom dannelsen af Folkeuniversitets
foreningen i 1898, og at Københavns
kommune i vinteren 1897-98 indførte
fortsættelsesundervisning.
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Fra 1896 blev der givet statstilskud til
aftenskoler, og dette skabte vækst i an
tallet og tillige en hastig stigning i bevil
lingerne affødt af samfundsudviklingen
efter 1864. Aftenskolens betydning for
landbefolkningens selvstændiggørelse
er hyppigt blevet overset, men via un
dervisning i blandt andet retskrivning
og regning gav aftenskolen en solid
støtte til mange, der forlod almuesko
len med utilstrækkelige færdigheder.
For aftenskolerne på landet blev der
i 1922 blandt andet fastsat et statstil
skud pr. time; til gengæld stillede det
offentlige krav til undervisningen. Ung
domsskoleundervisning bredte sig på
samme tid, og AOF blev dannet i 1924.
Den store vækst og mange forskellige
ordninger på aftenskoleområdet og de
øvrige frivillige undervisningsforan
staltninger i form af ungdomsskoler,
studiekredse og arbejderskoler førte til
aftenskoleloven af 1930 med faste ram
mer for aften- og efterskolens vidtforgrenede arbejde.
Bogen skildrer med lokale eksempler
den store betydning, som blandt andet
landbrugsfaglige aftenskoler har haft
for mange unge, som af økonomiske
grunde ingen mulighed havde for at
komme på landbrugsskole. I 1930-loven var forskellen på ungdomsskole og
aftenskole blevet ophævet, men loven
af 1942 adskilte på ny de to skolefor
mer, nemlig i aftenskolen og i ung
domsskolen for den ufaglærte ungdom i
byerne. Folkeoplysningen havde, som
det vises, politisk opbakning, og var i
dens forskellige former blevet en fast
bestanddel af dansk skole- og kulturpo
litik.
I 1940’erne og 1950’eme gik de poli
tiske partier for alvor ind i oplysnings
arbejdet. Antallet af elever var stigen
de år for år, og konkurrencen skærpe
des mellem oplysningsforbundene og i
øvrigt også mellem de private og kom
munale aftenskoler. Fra 1944 til 1951
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fik aftenskolerne en tilgang på mere
end 100.000 elever. Det understreges i
denne sammenhæng, at det ofte glem
mes, at de mindre, lokale aftenskoler
har haft stor betydning for oplysnings
arbejdets popularitet.
Lovrevisionerne 1948-1954 og i 1960
skildres indgående tilligemed forarbej
det til den nye fritidslov af 1968, som
ikke uden en vis ret er blevet benævnt
»Verdens bedste fritidslov.« I 1971
indførte VKR-regeringen deltagerbeta
ling efter kraftig kritik af de voksende
offentlige udgifter og gjorde hermed op
med gratis-princippet. I løbet af
1970’eme fik folkeoplysningen en mar
kant social rolle, og den stigende til
gang til fritidsundervisning kom først
og fremmest de private oplysningsfor
bund til gode. Fagkredsen blev udvidet
under den nye fritidslov og er i dag bre
dere og større end før.
Skildringen af de sidste 10-15 års af
tenskolevirksomhed er desværre spora
disk og meget kortfattet, og de mange
nye initiativer og begivenheder har for
fatterne afstået fra at behandle. Udvik
lingen efter 1945 er mærkbart baseret
på kommissionsarbejde og -betænknin
ger, hvilket er gået ud over en nøjere
omtale af det almindelige og daglige
skolemiljø. Bogen er velskrevet med
flere gode illustrationer, men en større
drøftelse og afklaring af begrebet aften
skole savnes, og vægten er i for betrag
telig grad lagt på skildringen af de poli
tiske oplysningsforbund. Folkeuniver
sitetet omtales eksempelvis kun få ste
der og kunne have fortjent en mere
indgående behandling.
Værket, som forhåbentlig vil inspire
re til nye og fortsatte undersøgelser
over folkeoplysningens vidtspændende
virksomhed, dokumenterer med flere
eksempler aftenskolens betydning for
den politiske historie og den nære sam
menhæng med samfundsudviklingen i
øvrigt.
Jens E. Olesen
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Danmarks Kirker. Ribe amt. 2. bd., 16.
hefte. Århus amt. 5. bd., 30-31. hef
te. Udgivet af Nationalmuseet.
(Poul Kristensens Forlag, 1987).
137-154 s.

Begge hefter afslutter et bind, og der er
ikke grund til at gentage den omtale,
værket har fået i de foregående anmel
delser, der viser, at man trygt kan tage
det som udgangspunkt for videregåen
de studier. Topografisk har det værdi,
fordi det anfører så meget om det en
kelte sogn, hvis historie på mange må
der er koncentreret i kirken med dens
epitafier, gravstene og øvrige inventar,
og ud fra de citerede skriftlige kilder
kan der bygges videre op til en sognehi
storie.
Det er ikke alene i det topografiske,
værket har sin styrke. Det er en materi
alesamling af et hidtil ukendt omfang,
der har været savnet. I en artikel i Fra
Arkiv og Museum, 4. bd., fra dette år
hundredes begyndelse klager muse
umsinspektør Chr. Axel Jensen over
vanskelighederne i studiet af guldsme
dekunstens historie, fordi arbejdet ‘vil
de kræve, at hele Landet måtte gen
nemarbejdes og bl.a. alle Renæssan
cens Alterkalke studeres’. Det vil først
kunne ske, når Danmarks Kirker er af

sluttet, og det vil endnu tage mange år.
Hvor meget stof der kan findes fra en
enkelt mester, viser bogen om Joachim
Weller i Holstebro, hvor der bringes en
liste over ikke mindre end 24 genstande
fra kirker. Som et andet eksempel på et
velkendt stof omtaler og afbilder kirke
værket de mange messingfade af drevet
arbejde, der fra renaissancen blev obli
gate led af talløse døbefonte. De kaldes
efter typen tyske eller nederlandske,
men en efterretning kan tyde på, at
nogle er fremstillet herhjemme. De var
ikke udført til brug i kirkerne, men stod
som dekorationsstykker i boligerne, og
nogen sondring mellem det sacrale og
det profane kan ikke opstilles for disse
sager, hvis historie trænger til at blive
grundigt undersøgt.
Den i 1891 nedbrudte Oksby kirke,
berømt som kirken med stråtag, beskri
ves indgående. Kirkegården er bevaret,
og den sidste begravelse her fandt sted
1912. Den nedbrudte kirke menes at
være bygget ca. 1450-1550, og forud for
den har der været en ældre, hvorfra no
get inventar er bevaret og overført til
den nyeste kirke, hvor det viser forbin
delsen mellem fortid og nutid i det kir
kelige liv.
Helge Søgaard

OLDTID OG MIDDELALDER
Birgit Sawyer, Peter Sawyer, lan
Wood: (ed.): The Christianization
of Scandinavia. (Viktoria Bokför
lag, 1987). 130,- kr.
Med Erik och Lars Lönnroth samt de
tre redaktører i spidsen samledes for
skere fra 10 lande til et symposium i
Kungälv i august 1985 for at diskutere
et stort antal papers, der tidligere, i lø
bet af 1983-84, var blevet gennemgået

af et tværfagligt seminar ved Göteborgs
universitet. I denne bog sammenfatter
og analyserer de deltagende forskere,
der ikke bare kom fra forskellige lande
(de nordiske, Belgien, England, USA,
Australien) men også repræsenterede
vidt forskellige fag: historie, runologi,
religionspsykologi, litteraturhistorie,
arkæologi, teologi og socialantropolo
gi, alle aspekter af kristendommens
komme i Norden. Fra dansk side deltog
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Niels Lund, Else Roesdahl, Inge Skovgaard-Petersen og Preben Meulen
gracht Sørensen. Takket være sympo
siets virkeligt tværfaglige kvaliteter får
vi her en kortfattet men yderst gedigen
oversigt over missionen i Skandinavien
med en alsidig belysning af det spinkle
kildemateriale med dets mangler og
komplikationer og det faktum, at vi næ
sten inet ved om situationen i det præ
kristne Norden, her står vi på bar bund.
Efter en opsummering af diskussionen
følger en række mindre artikler om
missionen generelt, missionen i Fin
land, mødet mellem de kristne og hed
ningene i 800-tallet og den fortsatte
kristning af de nordiske lande i vikinge
tiden. Birgit Sawyer afslutter med vær
difulde synspunkter på helgenleglendeme, Adam af Bremen og Saxo. Her
foreligger altså en udmærket status
over forskningen af i dag og ikke
mindst inspiration til fornyet tværfaglig
forskning og detailanalyser.
Michael Linton
Brian Patrick McGuire (red.): Menne
sker i Danmarks og Europas mid
delalder. (C. A. Reitzel, 1986). 267
s., 160,- kr.

Biografien oplever i disse år en renais
sance i det almindelige kulturliv. Habi
le skribenter, ikke mindst skønlitterære
forfattere, fremtrædende journalister
og kendte litteraturhistorikere, udgiver
opsigtsvækkende bøger om interessan
te personligheders liv. Formentlig siger
det ganske meget om vor egen tid, at
dens læsende publikum er så optaget af
afdøde menneskers indholdsrige tilvæ
relse.
I hvert fald er det et forhold, hvori
naturligt nok også adskillige faghistori
kere har set en udfordring, omend det
vist kan hævdes, at den historiske fag
tradition pålægger dem en akkuratesse
i dokumentationen, som lettere løben
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de litterære penne mere ubesværet ser
bort fra. Men fristelsen til at prøve per
sonskildringens kunst kender nok de
fleste. For forskere, hvis daglige emne
er middelalderen, bliver der i så fald
nærmest tale om tillokkelsen ved det
absurde. For middelalderens eller i
hvert fald dens skribenters interesse var
ikke det individuelle, men det stereoty
pe. Lysende personligheder vil derfor
sjældent træde forskeren umiddelbart
imøde i de bevarede kilder.
Sådan er vilkårene også for de 14 for
fattere med tilknytning til Københavns
Universitets Center for Europæiske
Middelalderstudier, som i fællesskab
har villet prøve kræfter med biografiens
kunst. Hver især har de prøvet at por
trættere et middelalderligt menneske.
Brian Patrick McGuire har redigeret og
prøvet at uddrage en konklusion af skil
dringerne af den ganske blandede skare
af udenlandske og danske personer.
Opgaven har været vanskelig, ikke
mindst for de forfattere, der behandler
et dansk emne. Som Grethe Jacobsen
skriver i sin på de givne betingelser vel
lykkede artikel om skomagerkonen Keluf Jacob Nielsens fra Malmø: »Det
ville have været rart, om Keluf foruden
sin regnskabsbog også havde efterladt
en dagbog, så vi kunne få et indtryk af
hendes personlighed« (s. 233). Men Ke
luf hørte ikke til en generation, der var
selvoptaget nok til at føre dagbøger. Så
forfatteren må nøjes med regnskabsbo
gens små glimt af det menneske, der
førte den, og i øvrigt gribe til at sætte
hende ind i et billede af Malmø i det 16.
århundrede.
En sådan fremstilling må få svært ved
at nå sin hovedpersons »håb, tvivl, lyst
og glæde«, sådan som det er redaktø
rens formål (s. 267). Skildringen må af
kildemæssige årsager blive socialhisto
risk og altså handle om personens vil
kår, som i Knud Pranges behandling af
enken Johanne Podebusks skæbne i
1400-tallet: »de kvinder i senmiddelal-
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deren, der blev enker og som skulle
klare dagen og vejen, ikke blot for sig
selv, men også for nogle umyndige
børn, havde særdeles vanskeligt ved at
opretholde deres og slægtens position.«
(s. 215).
Noget mere har de forfattere at gøre
med, som behandler kendte europæi
ske, kirkelige skikkelser med et bevaret
forfatterskab. De kan skildre perso
nens fromhedsliv, men har tydelige
vanskeligheder med at fange den indi
viduelle profil. Med én undtagelse: ud
giveren McGuire når selv det mål, han
har sat sig.
Hans bidrag er en umådeligt fængs
lende skildring af den engelske cistercienserabbed fra 1100-tallet Aelred af
Rivaulx. Med megen takt analyseres
hans forfatterskab som udsprunget af
en livslang kamp med en ikke fornægtet
homoseksualitet. McGuire har haft et
kildegrundlag, som i sjælden udstræk
ning gør det muligt at nå personens psy
ke. Og han har en meget heldig hånd
med at kombinere personkarakteristik
ken med et rids af den middelalderlige
forestillingsverden, man må forstå som
baggrund for Aelred.
Bogen er tænkt som populærviden
skab for et middelalderinteresseret
publikum. Til det formål forekommer
de fleste bidrag velegnede. McGuires
artikel kan derudover tages som et
mønstereksempel på, hvorledes biogra
fien kan dyrkes i en periode, hvor man
på forhånd troede den umulig.
Helge Paludan

Tore Nyberg, Hans Bekker-Nielsen og
Niels Oxen vad (red.): Knudsbogen
1986. Studier over Knud den Helli
ge. Fynske studier XV. (Odense
Bys Museer 1986). 191 s., ill.
Den historiske lokalpatriotisme er
stærk i Odense. I forbindelse med 900året for drabet på Knud den Hellige,
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der som bekendt fandt sted i Albanikirken i Odense, benyttede en komite lej
ligheden til at få de store pengekasser
lukket op. Det lykkedes i den grad, at
hele otte fonde og legater har ydet støt
te til den publikation, der i 1986 indgik
i højtideligholdelsen af den mindevær
dige begivenhed. Og bogen er da også
blevet flot.
Så flot, at dens ydre fremtoning: i
stort format, på godt papir og smukt
illustreret fortjener fremhævelse som
dens vigtigste karakteristikum. I en bog
af den karakter får billedmaterialet en
selvstændig betydning som kildepubli
kation. Herom har bogens redaktion
tydeligvis været meget bevidst. Billed
teksterne oplyser overalt prisværdigt
præcist fundomstændighederne ved det
gengivne. Man får så nøjagtigt som mu
ligt at vide, hvad det er, man ser. Det
æstetiske højdepunkt nås i illustratio
nerne til Elisabeth Kofod-Hansens arti
kel om »Knud den Hellige i middelal
derlige malerier og træskærerarbejder.
Et bidrag til Knud Konges ikonografi«,
bl.a. gengives her i farver Lennart Lar
sens fotos af Knudsfremstillingerne på
en altertavle fra Set. Peders kirke i
Næstved o. 1500. Meget vigtige for
fremtidig forskning er de gode fotogra
fier fra genåbningen af helgenkisterne i
Odense Domkirke i 1985.
Bogen består af 12 enkeltbidrag, og
den iagttagelse trænger sig på, at man
har måttet lidt langt omkring for at få
så stort et værk ud af det. Spidsartiklen
skrives af Carsten Breengaard. »Det
var os, der slog kong Knud ihjel« hed
der den med et citat af en gammel ven
delbo i Hans Kirks Fiskerne. Det bru
ges for at dokumentere, at myten om
den tyranniske kong Knud blev led i en
kulturradikal ideologi, som det kilde
kritiske gennembruds historikere lå un
der for. At Breengaard mener dette og sikkert har ret i det - er kendt siden
hans store opgør med »Weibull-syntesen« i disputatsen Muren om Israels hus
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i 1982 (anmeldt i Historie XV). Men
det er da udmærket at synspunktet gen
tages i et skrift for en anden læserkreds.
Af nyt i artiklen til denne lejlighed hæf
ter man sig ved, at Breengaard mener
at kunne føre sandsynlighedsbevis for,
at kong Knud faktisk har forsøgt at ind
føre tienden i Danmark så tidligt som
1080’eme.
Det fyldigste bidrag er en gengivelse
in extenso af Erling Albrectsens ny
oversættelse af Ælnoths Knudskrønike
(anmeldt i Historie XVI). løvrigt kom
mer man rundt om emner som Odense
bys segl, Knudskulten ved domkirken i
Lund og anvendelsen af navnet Knud.
Særdeles spændende er Jens Velievs
gennemgang af forskningshistorien
(som nævnt illustreret) om helgenskri
nene i Odense fra 1582 til 1986. Den
konkluderer, at »de to helgenskrin hø
rer til det allertidligste kirkeudstyr, vi
ejer her i landet. At så meget af de
mørnede kister trods alt er bevaret med
det vigtige indhold af skeletter og tek
stiler, må anses for nært et mirakel.
Men oplysninger giver de blot fra sig til
dem, der kommer og spørger«.
Blandt dem, der er kommet og har
spurgt, er de to antropologer Izabella
Tkocz og Kaj R. Jensen, der i eksakte
naturvidenskabelige vendinger rappor
terer om undersøgelsen i 1985 ved
hjælp af bl.a. røntgenfotografering af
skelettet i »skrinet med de snoede søj
ler«: »Skelettets køn er mandligt, be
stemt ud fra bækkenets form og knog
lernes robusthed.
Aldersbestemmelsen er i dette tilfæl
de en meget vanskelig opgave. Forbe
ningen af kraniesømmene og deres del
vise udviskning kunne pege på en mo
den mand (maturas 39-55 år). I det øv
rige skelet peger symfysens udseende
og det radiologiske billede af rygsøjlen
derimod på en ung adultus, dvs. ca. 30
år. Da disse konstateringer udelukker
hinanden, må en endelig aldersbestem
melse foreløbig stå åben.«
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Denne ordknappe publicering af my
steriet om skelettet med de to aldre er
nok bogens vigtigste detalje. Skrinets
indhold forekommer ikke iøvrigt ufore
neligt med traditionen om kong Knud.
En iagttaget spalte i venstre tindingre
gion »kan være forårsaget af et hug
med et skarpt instrument, for eksempel
et sværd«. Røntgenundersøgelserne vi
ser også et brud i korsbenet uden tegn
til opheling. Det kan tolkes som
»fremkaldt ved et kraftigt stød - for
eksempel med et spyd - mod korsbe
nets forside. Spydet må da forinden væ
re passeret gennem den nedre del af
bugvæggen og gennem bækkenhulen,
inden korsbenets forflade træffes. Man
må med andre ord tænke sig, at denne
knoglelæsion har været ledsaget af læ
sioner af bækkenorganer (urinblære,
forskellige afsnit af tarmkanalen). Iso
leret har knoglelæsionen været relativt
harmløs, men de ledsagende bløddelslæsioner ville selv i vore dage være gan
ske alvorlige«.
Såfremt antropologernes observatio
ner omkring de(n) afdødes alder holder
stik, har deres undersøgelse uventet åb
net en ny problemstilling for fremtidig
forskning. Thi selv Knud den Hellige
kan næppe være død mere end én gang.
Helge Paludan

Grethe Jacobsen: Kvindeskikkelser og
kvindeliv i Danmarks middelalder.
(G. E. C. Gad, København 1986).
256 s., ill., kr. 168,-.
Historie skrives altid fra en position.
Grethe Jacobsen er prisværdigt klar om
synsvinklen i sin bog. Hun vil skrive
»kvinders historie«, hvilket for hende
er noget andet end »kvindehistorie«.
Betegnelsen »kvindehistorie« implice
rer nemlig, at der skulle være tale om et
særligt aspekt af historien, en historie
om afvigere, hvis erfaringer er den
egentlige historie uvedkommende.
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»Kvinders historie« skrives ud fra det
afgørende princip, at der ikke er tale
om afvigerhistorie, men om halvdelen
af historien.
En sådan historie handler om, hvor
ledes »kvinder i næsten alle kendte
samfund i historien har levet og ageret i
en struktur, der er skabt af det andet
køn og ud fra dette køns forudsætnin
ger«, og som »har sat grænser for selv
de mest privilegerede kvinders udfol
delser« (s. 243). Man må forstå forfatte
ren sådan, at hendes forsknings formål
er i solidaritet med formødrene at af
dække disse af mændene skabte græn
ser for kvindelig udfoldelse. En sådan
forskning må efter hendes mening
kæmpe med betydelige faglige proble
mer, der hænger sammen med selve hi
storiefagets opståen og udvikling gen
nem de sidste godt 100 år. »Det er op
stået i en akademisk verden, helt befol
ket af mænd, der udviklede teorier og
begreber udfra det, de anså for histo
rie, nemlig mænds historie«. Det med
fører, at kvindelige historikere påtvin
ges et analyseapparat. Eeks. begrebet
middelalder, der er skabt af mænd til at
betegne noget mørkt (s. 244f.). Et an
det eksempel er, at mandlige historike
re formoder, »at hvad der er frem
skridt, tilbageskridt og af vigtighed for
mænd også er fremskridt, tilbageskridt
og af vigtighed for kvinder« (s. 242).
Grethe Jacobsen har indlysende ret i,
at de sidste 100 års historievidenskab
længe udviklede sig i en akademisk ver
den af mænd (dog netop i dansk mid
delalderforskning med lysende undta
gelser som Anna Hude, Ellen Jørgen
sen og Anne Riising). Og det er utvivl
somt også sådan, at den borgerlige epo
kes forestillingsverden omkring bl.a.
kønnene lå til grund for mange af disse
herrers problemstillinger. Alligevel kan
det falde en mandlig læser vanskeligt at
begribe, at denne fatale maskulinitet
skulle have stillet sig i vejen for noget
nær al indsigt.
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Er der f.eks. noget specielt mandligt
ved forestillingen om en mørk middel
alder? Og skal man ikke lede længe om
en dansk middelalderhistoriker fra de
sidste 100 år, som har delt den? Som et
aktuelt eksempel på mandlige histori
keres manglende dømmekraft nævnes,
at »en historiker« har »karkateriseret
den senmiddelalderlige krise som en
fejlbetegnelse, fordi tilstandene i perio
den i virkeligheden kun skabte krise for
en lille gruppe jordejende mænd, hvor
imod de var til fordel for en meget stor
gruppe bønder« (s. 242). Denne unavn
givne historiker kunne meget vel være
nærværende anmelder. I hvert fald har
jeg flere steder skrevet noget i den ret
ning, (omend jeg ikke kan rose mig af
at være ideens ophavsmand), og vil me
get gerne tage mod belæring, såfremt
min vurdering er befængt med mands
chauvinisme. Imidlertid er det mig ikke
muligt at begribe, hvad der er galt med
den vurdering udover, at den er frem
sat af en mand. For også en kvindehi
storiker må vel anse en højnelse af bon
destandens levestandard for et frem
skridt for alle i standen, hvadenten de
nu var børn, kvinder eller mænd? Eller
er det nødvendigt selv i omtalen af helt
generelle forhold at kønsspecificere
menneskene, sådan som det sker i bo
gen s. 86: »For kvinder på landet var
højmiddelalderen kendetegnet ... ved
en fortsat vækst i opdyrkede områder«?
Hvis sligt er, hvad kvindehistorie går
ud på, skulle man(d) da være et skam
at tage anstød af så lidt. Men synderligt
forskningsfornyende kan det vel næppe
kaldes.
Grethe Jacobsen er da også ude i væ
sentligere ærinde, omend man kan
komme i tvivl om, hvad hendes hoved
anliggende er. Det synes givet, at en af
bogens inspirationskilder er en fascina
tion af middelalderen, der anses for lys.
Denne fascination lader sig et langt
stykke vej smertefrit forene med kvin
deperspektivet. De to synsvinkler kan
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mødes i en værdsættelse af livet i de
europæiske nonneklostre som »en le
vende åndelig og intellektuel aktivitet,
der ikke havde kunnet trives udenfor
klostrene og en glæde ved klosterlivet,
som vi måske idag kan værdsætte bedre
end tidligere, nu hvor den moderne
kvindebevægelse har vist det positive i
kvinders samvær og kvinders frembrin
gelser« (s. 80). Sådan kan tingene godt
ses, især når forfatteren, som det synes
at være tilfældet, er fascineret af katoli
cismen. Men fremstillingen når til en
skillevej, ifald dens overordnede syns
måder kommer i indbyrdes konflikt.
Det sker for anmelderen at se på afgø
rende måde i en række tilfælde.
Således gengiver forfatteren en af le
genderne om den hellige Vilhelm fra
Æbelholt, der ved en lejlighed skal have
reddet en enkes 4-årige søn efter en
drukneulykke, da alle genoplivnings
forsøg syntes forgæves. Enken anråbte
Gud, men han bønhørte hende ikke. I
stedet påkaldte hun Vilhelm i hans
himmel og lovede at ofre sønnens halve
hovedlod til klosteret i Æbelholt; og da
forbarmede Vilhelm sig og reddede
drengens liv.
Efter forfatterens mening er det et
irrelevant spørgsmål, om det var en
kens og hendes naboers oplivelsesfor
søg, der gjorde udslaget, eller det var
den hellige Vilhelm. Sådanne helbre
delseshistorier kan, mener hun, »give
glimt af, hvordan vilkårene var for de
mange kvinder, der ikke tilhørte sam
fundets top« (s. 83). Ja såmænd, for en
kynisk materialist at se var vilkårene, at
kvinder blev udbyttet og udnyttet af
munkene i Æbelholt, der fortalte den
slags historier for at fralokke ulykkelige
mødre deres ejendom.
Helt slående forekommer konflikten
mellem forfatterens to ledende syns
punkter i behandlingen af historien om
Erik Plovpennings to døtre, der stak af
fra det kloster i Roskilde, hvor de var
blevet gjort til nonner. Den 14-årige
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prinsesse Agnes havde ellers, hedder
det, »ifølge senere erklæringer« aflagt
sit klosterløfte uden tvang (s. 67). Ser
man nøjere på sagen, viser det sig imid
lertid, at erklæringen om Agnes’ frivil
lige klosterindtræden er udstedt af bi
spen af Børglum, der bevidner, at bi
spen af Århus i nærværelse af enke
dronningen og mange højtstående
verdslige og gejstlige personer højtide
ligt adspurgte prinsessen, om hun gik
frivilligt i kloster, og fik svaret ja. (Di
plomatarium Danicum 2.R. bd. 2 nr.
174). Kirken havde åbenbare interesser
i den sag, for klosteret skulle have pi
gens gods, og enkedronningen var den
mægtige Margrethe Sambiria, der ger
ne så en besværlig kongeætling gemt af
vejen.
Men når en 14-årig pige står alene
mod to bisper og en kødrand af højtstå
ende gejstlige og verdslige, stoler Gret
he Jacobsen åbenbart på bisperne og de
fornemme herrer. Den autoritetstro
mener altid, at autoriteterne må re
spekteres, til det modsatte er bevist.
Yderligere trætte om det rimelige heri
tjener næppe noget formål. Men læse
ren må tage til efterretning, at når femi
nisme og katolicisme kommer i kon
flikt, så ligger forfatterens primære soli
daritet hos katolicismen. Og det er da
en ærlig sag.
Aller klarest fremstår Grethe Jacob
sens vurderingskriterier i hendes be
handling af reformationen, som hun ser
som et myndighedernes overgreb mod
en troende befolkning. Det kan på
mange måder være et nyttigt korrektiv
til megen lyrisk luthersk historieskriv
ning, og det er jo da ganske sandt, at
den nye kirkes organisation i reformati
onens slutfase var noget, kongemagten
tog vare på. Forfatteren ved dog godt,
at i nogle byer var »dele« af befolknin
gen involveret i reformationen. Men
hun hæfter sig ved, at kilderne kun en
eneste gang nævner, at kvinder tog del i
det religiøse røre i byerne, nemlig i for-
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bindelse med en episode i Viborg i
1526. Man fristes over evne til, før der
drages for vidtgående slutninger af den
ne kildernes angivelige tavshed, at til
råde et studium af hovedkilden til re
formationsårtiets historie, den katolske
skribent Poul Helgesens forfatterskab.
Poul Helgesen udtrykker gentagende
sin harme over, at reformatorerne har
fået tag netop i byernes jævne kvinder
og lader dem synge med på salmerne
under den ændrede gudstjeneste. Det
tidlige reformationsrøre tager sig i det
lys snarere ud som en græsrodsbevægel
se blandt ikke mindst kvinderne i de
større byer.
Specielle kvaler har forfatteren med
den katolske kirkes cølibatskrav, som
baserer sig på en opfattelse af kvinden
som mindreværdig. Måske ganske be
rettiget påpeges det, at de såkaldte
præstedejer til hverdag blev tolereret
før reformationen. Men det volder for
fatteren tydelige kvaler, at reformatio
nen notorisk legaliserede præstekoner
ne. Hun formoder, at de lutherske præ
sters koner (åbenbart på trods af den
traditionelle tolerance overfor dej erne)
blev generet af befolkningen, og hun
kan »ikke frigøre sig fra den tanke, at
der lå en vis demonstration bag«, når
præster giftede sig (s. 138).
Det gjorde der da utvivlsomt. Det
pudsige er blot, at det øjensynlig i for
fatterens øjne er upassende at demon
strere mod kirken. Ja hun anser vist
nærmest præstekoner for et usædeligt
fænomen. I hvert fald er de den eneste
kvindegruppe, der i bogen karakterise
res som usympatisk (s. 140). Nu vel,
også anmelderen læser fra en position.
Ikke blot er han af mandkøn og tilhører
Folkekirken, men han kan blandt sine
formødre tælle 7 generationer af luther
ske præstekoner; så tanken om deres
usædelighed er ham måske særlig pi
kant.
Alligevel forekommer den fornem
melse uafrystelig, at Grethe Jacobsen
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opfylder sine fire første kronologisk
ordnede kapitler med historiske gestal
ter, formet efter hendes nutidige symog antipatier. Det er så meget mere ær
gerligt, som bogen indledes med en
yderst pædagogisk demonstration af fa
ren for utidig modernisme, idet der
bringes fire gengivelser af skolernes
klassiske anskuelsesbilleder. Forfatte
ren kan her vise, hvorledes de borgerli
ge kønsroller er tegnet ind i fremstillin
gen af bopladser fra sten-, bronce-, og
jernalderen. Bogens to følgende, struk
turelt disponerede kapitler synes i så
henseende at repræsentere et lykkeligt
metodeskift. I det første om kvinders
retlige stilling synes sort-hvid teknik
ken lagt bort, måske ikke uden forbin
delse med, at forfatteren her har kun
net støtte sig til en så nuanceret forsker
som Inger Dübeck. Derpå følger et ka
pitel om kvinders livscyklus, som er
skrevet med en betydelig sensibilitet
for livets mangfoldighed. Man hæfter
sig også ved en bevidsthed om, at den
generelle moralske stramning omkring
familielivet sidst i det 16. århundrede
må ses i en socioøkonomisk sammen
hæng og altså ikke blot som et udslag af
reformatorernes træskhed.
Forfatterens sans for nuancen kom
mer også til udtryk i hendes originale
ste ide, et antal velskrevne biografier af
middelalderlige kvinder. Man kan kun
beklage, at de ikke indtager en lidt
større plads. Nogle af dem indskrænker
sig, sikkert af kildemæssige årsager, til
et testamentereferat. Men et testamen
te er jo et yderst oplysende dokument
om de strukturer, en middelalderkvin
de er indspundet i.
Denne bog er ifølge sit forord den
første, der behandler kvinders historie i
perioden 800-1600. Det er måske trods
alt en dristig påstand. Men den bliver
utvivlsomt ikke den sidste og næppe
heller Grethe Jacobsens sidste. Hun fø
rer en elegant pen og formår at engage
re læseren (i nærværende tilfælde i høj
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grad til modsigelse). Det er blandt
mandlige historikere en udbredt hold
ning, at kvindehistorien repræsenterer
en overgang, som vi må stå igennem.
Ovenstående er skrevet ud fra den op
fattelse, at den rummer en værdifuld
fornyelse og som sådan må tages alvor
ligt. I den ånd er Grethe Jacobsens bog
anset for vigtig og dens synspunkter for
at være en diskussion værd.
Helge Paludan
Saxo (»Grammaticus« kaldet): Dan
marks Riges Krønike 1-3. Danernes
Bedrifter fra den ældste tid og frem
til omkring 1200. Oversat i 1898 af
Dr. Fr. Winkel Horn. Med denne
oversættelse som grundlag og efter
jævnføring også med ældre udgaver
genfortalt på nutidsdansk af Mo
gens Boisen. (Asschenfeldt 1985).
244 + 266 + 275 s., 98 kr. pr. bind.

De senere år har set et boom af Saxooversættelser, først med Sigurd Vasegaards træsnit til Jørgen Olriks oversæt
telse, så Peter Fishers og Eric Christi
ansens videnskabeligt annoterede en
gelske udgaver og siden Frederik Win
kel Horns oversættelse i flere prislag.
Her foreligger nu en såkaldt genfortæl
ling ved Mogens Boisen. Den er rette
lig en nænsom sproglig revision af Win
kel Horns snart hundredårige tekst på
det fine, allerede klassiske, nu-dansk,
man forventer fra Mogens Boisens flit
tige værksted. Nogle af Saxos fordob
linger og tredoblinger af samme moral
ske pointe er strøget, og lejlighedsvis,
for eksempel i beskrivelsen af slaget
ved Fodevig, er der indføjet en nyttig
forklaring, der dog ikke stammer fra
Saxos hånd. I og for sig er der tale om
et værk, man normalt ville advare hi
storikere imod. Men denne nye Saxo
har een fordel: Den kan læses - og hvor
mange af de senere års solgte Saxo-
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bind er blevet læst, læst med fornøjel
se? Også den lærer, der skal stikke et
kildested ud til moderne studerende,
vil have glæde af Mogens Boisens tekst
og vil nok ofte foretrække den efter at
have konsulteret alternativerne. Mo
gens Boisens Saxo-revision er den bed
ste populære oversættelse, vi har for
øjeblikket, meget velegnet til den før
ste gennemlæsning af Saxo. (Ved vi
denskabelig behandling af detaljer må
Peter Fishers og Eric Christiansens en
gelske oversættelser foretrækkes sam
menholdt med grundteksten). - Hvis
nu nogen går med en drøm om at tilve
jebringe en virkelig ny-oversættelse af
vort nationale klenodie, kan de gerne
give sig god tid: Det folkelige marked
for en Saxo på dansk og det videnska
belige behov for en Saxo med noter er
mættet for den næste snes år.
Rikke Malmros

Knytlinga Saga. The History of the
Kings of Denmark. Translated by
Hermann Pálsson and Paul Ed
wards. (Odense University Press,
1986). 197 s., 183 kr.

I anledning af 900-året for drabet på
Knud den Hellige 1086 har Odense By
bekostet denne den første oversættelse
til engelsk af Knytlingesaga, hvori jo
den litterært værdifulde og elementært
spændende saga om Knud den Hellige
udgør knap halvdelen af sidetallet. Det
engelsksprogede sagapublikum er helt
koncentreret om sagaerne (og her spe
cielt slægtssagaerne) som velskrevet og
spændende litteratur, mens interessen
for kongesagaer og detaljer i Nordens
tidlig-middelalderlige historie kun
blomstrer hos en ganske snæver kreds
af specialister. Det er derfor fuldt be
rettiget, at Hermann Pålssons og Paul
Edwards’s engelske oversættelse først
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og fremmest kaster lys over Knytlingesagas litterære sider. Hvad der ville væ
re en oplagt fejl i en oversættelse hen
vendt til danske læsere, er det ikke i en
tekst beregnet for engelske, og man
kan kun håbe, at bogen vil finde vej til
sit publikum. Historisk stof behandles i
oversigtsform i indledningen alene for
at gøre teksten forståelig for en
udenlandsk læser, og ikke engang det
forhold, at Knytlingesagas beretning
om Knud den Store i kraft af sine ind
lagte skjaldekvad er en primær, samti
dig kilde til Englands historie, bliver
bemærket. Af hensyn til målgruppen
må det beklages, at bogen mangler et

kort med angivelse af de danske og
vendiske steder, der forekommer i tek
sten. Man burde også have forklaret, at
sagaen med ret stor konsekvens vender
verdenshjørnerne 90° galt, så at
»nord« betegner øst osv. (Dette er især
tydeligt i Danmarksbeskrivelsen i kapi
tel 32, der må have tjent som geogra
fisk opslagsværk for forfatteren af
Knud den Helliges saga). Som helhed
må det dog siges, at engelske sagalæse
re har fået en fin tekst at nyde og dan
ske historikere en publikation at henvi
se til, når de skriver for internationale
lærde.
Rikke Malmros

NYERE TID
Tyge Krogh: Staten og de besiddelseslø
se på landet 1500-1800. (Odense
Universitetsforlag, 1987). 182 s.,
183 kr.

Bogen er et omarbejdet speciale. Dens
hovedintention er at vise, at de statslige
indgreb overfor de besiddelsesløse var
klart bestemt af tidens to produktions
måder. Bogen rummer både en masse
inspirerende nytænkning og til tider alt
for firkantede marxistiske styringsin
strumenter og -mekanismer. Det sidste
er særlig iøjnefaldende i den proklamatoriske indledning. Det hævdes, at de
besiddelsesløse lag synonymt med land
arbejdere i feudal tiden var en diffus
restgruppe uden væsentlig økonomisk
betydning, men at de i den kapitalisti
ske tid fik en nøgleposition. Disse løn
arbejdere skulle i den sidste periode
forvandles og disciplineres til punktlig
hed og regelmæssighed, fordi de skulle
arbejde sammen med mange andre.
Desuden »medførte lønarbejdets er
statning af den feudale udbytning af
bønderne, at det incitament til at arbej

de, som lå i brugsretten til produktions
midlerne og retten til den variable del
af produktionsresultatet, faldt bort.
Dette incitament måtte for en væsentlig
del erstattes af opsyn og kontrol.« (s.
14).
Jeg kan til nød gå med til, at de be
siddelsesløse på landet var en diffus
restgruppe, men det var de også i kapi
talistisk tid; men ellers kan jeg overho
vedet ikke genkende deres arbejdsfor
hold i denne beskrivelse. De var hver
ken i feudaltiden eller i den kapitalisti
ske tid lønarbejdere i klassisk forstand,
fordi de boede i huse eller enkelte rum
til fæste eller leje. De havde næsten al
tid en kålhave til, de blev op til dette
århundrede aflønnet bl.a. med natura
lier, en jordstrimmel i arbejdsgiverens
mark, og lå også helt op til vores århun
drede under for den på gårdene gængse
patriarkalisme. Derfor havde Socialde
mokratiet jo så frygtelig svært ved at få
fat i dem. Landarbejdeme er en diffus
gruppe både arbejds- og samfundsmæs
sigt og de må ikke puttes i marxske
klassebåse. Landarbejdere på de store
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godser, var der måske en vis rimelighed
i at analogisere med byarbejderne, men
endnu i 1890’eme var 80% af alle land
arbejdere ansat i bondegårdsbrug med
typisk 1-3 »medhjælpere«. Det spæn
dende ved landarbejdergruppen er ef
ter min mening, at de netop i både feu
dal og kapitalistisk tid havde stort set
den samme funktion, nemlig at arbejde
- for (hov)bonden eller herremanden
på herre- eller på bondegårdsjord.
Landarbejderen var dermed et overor
dentlig betydningsfuldt led også i feu
daltiden, ellers kunne bonden jo ikke
have klaret sin hovforpligtelse.
Når dette lønarbejderforhold nu så
nogenlunde er sat på plads (at jeg må
ske overbetoner kontinuiteten i lønar
bejderens arbejdsform ligger i anmel
derens, jeg mener sagens, natur), vil
jeg også fremhæve, at T. Krogh senere i
bogen mister sin for klare dogmatiske
holdning, og at mange spændende ind
faldsvinkler, nytænkte sammenkoblin
ger og struktureringer udmærker vær
ket. Det er bygget op i fire hovedkapit
ler, hvoraf det første beskriver befolk
ningen og den økonomiske og politiske
udvikling. Meget fint beskriver de næ
ste to afsnit den lokale administrations
arbejde, med henblik på lovgivnings
områderne tiggeri, tjenestefolk og løs
gængere, tyveri mm., vel vidende at
Danske Kancellis arm ikke rakte så
langt. Disse to kapitler er de mest
spændende i bogen med mange gode
påvisninger og forklaringer: udviklin
gen i statens (og herremændenes)
magtanvendelse kan ses i form af love
og afstraffelsesmetoder og de bliver sat
i relation til de feudale og kapitalistiske
produktionsformer. Sidste del handler
om landboreformeme og de opfattes
som en - om jeg så må sige - alt for
kontant kapitalistisk afspejling. Det er
også i denne del at T. Kroghs bastante
lovopfattelse træder tydeligst frem. Al
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lerede i indledningen havde han define
ret love som værende normative kilder,
der »påbyder en ideal organisering af
samfund og retstilstand« (s. 19). Men
love er meget mere, de kan for eksem
pel være en cementering af for længst
gældende retstilstande. Således vil jeg
tolke 200-års fødselaren, nemlig loven
om stavnsbåndets ophævelse: Vi har
nemlig kendskab til en forbløffende
mobilitet i befolkningen også før, som
mange samtidige kilder (f.eks. retspro
tokoller, kirkebøger) mere eller mindre
tydeligt afspejler. Og så kunne man
normalt også bare købe sig fri.
Sammenfattende vil jeg sige, at bo
gen er klart struktureret, den har man
ge nye tanker og konklusioner, som
dog til tider kan virke for ortodokse og
frelste.
Gerda Bonderup

Bent Blüdnikow: Fremmede i Dan
mark. 400 års fremmedpolitik.
(Odense Universitetsforlag, 1987).
260 s., 170,50 kr.
I de sidste få år er der kommet mange
fremstød for at afdramatisere det aktu
elle indvandrings- og flygtningepro
blem. En måde, at gøre det på, er at
vise både, at der altid har været frem
mede i Danmark, og at de fleste af de
res problemer er evig gyldige. Det var
måske på tide, at danskerne blev mere
tolerante og forstående. For fire år si
den kom Bent Østergårds bog om ind
vandrernes Danmarkshistorie. Han
gjorde rede for 26 forskellige udenland
ske grupper, der bosatte sig i Danmark,
de første startede på det omkring år
500, de sidste i vore dage. Han focuserede mest på deres oprindelige bag
grund og deres eget og deres efterfølge
res liv her i landet (bogen er anmeldt
her i tidsskriftet, bd. XV. 3, 1984).
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Blüdnikows bog derimod focuserer
på de danske myndigheders politik
over for samt lovgivning for de frem
mede, der flyttede til Danmark. Det
drejer sig dog ikke om - som bogens
titel lover - 400 års fremmedpolitik,
men kun godt og vel 250 år.
Bogen er en antologi med ni bidrag
af ligeså mange forfattere. To beskriver
de retshistoriske forhold, mens resten
undersøger i alt seks udvalgte grupper
af fremmede: jøderne i 1700- og 1800tallet, kartoffeltyskerne, negre, sven
skere og polakker og czekkeme, de
sidste blev forfulgt i Hitlertiden.
I de to retshistoriske artikler af juri
sterne Inger Dübeck og Jens VedstedHansen gøres der rede for de basale
vanskeligheder ved at undersøge de
fremmedes problemer juridisk, fordi
der ikke fandtes en samlet lovgivning.
Den var henlagt under de forskellige
delområder, såsom privatretten, stats
retten, folkeretten etc. Der kan dog
selvfølgelig ses nogle generelle tenden
ser i to forskellige retninger, idet staten
enten ville beskytte landet mod uøn
skede dvs. fattige og kriminelle perso
ner, eller at staten ville give fri adgang
for - endog til tider lokke - fremmede
hertil. Havde man så først givet de
fremmede opholdstilladelse, så tilgode
så man uafhængig af, om de nye under
såtter var rige eller fattige, at de ikke
fik nogen særbehandling, hverken for
det gode eller det dårlige. Kun dem,
der kom på opfordring, fik i en over
gangsperiode nogle lempelser fra lan
dets normale regler som kartoffelty
skerne, der fik gratis jord og nød skat
tefrihed. Ellers kunne man være sikker
på statens bevågenhed, f.eks. med fat
tighjælp, dog skulle de fremmede have
været bosat i landet i mindst fem år.
Disse nævnte retshistoriske hoved
træk kan vi så følge ved detailstudierne
i enkelte indvandrergrupper. På den
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måde hænger bogen godt sammen. Kun
Hans Nive Petersens Hitler-flygtninge
fra Czekoslovakiet falder kronologisk
udenfor (de retshistoriske kapitler be
handler ikke tiden efter den 1. Ver
denskrig), men den dækker »emnet
politisk flygtning«. De andre grupper
dækker stort set hver sin type, de fatti
ge, gang på gang udviste jøder, de til
kaldte hedekolonister, importerede
sorte slaver og gæstearbejderne fra
Sverige og Polen. Temamæssigt er bo
gen også vidtspændende. Flere bidrag
er små case-studies, som f.eks. Anneli
se Rasmussens svenske kvindelige ar
bejdere i Sædingesogn på Lolland eller
Erik Helmer Pedersens »polakloven«
fra 1908 og 1912. Jøderne, negrene og
kartoffeltyskerne bliver hovedsageligt
belyst ved hjælp af Danske Kancellis
arkivmateriale. Det er nok også grun
den til, at skovridder Jørgen Nielsen
slet ikke refererer til den indledningsvis
nævnte bog af Bent Østergård, som ser
bl.a. nærmere på disse hedekolonister.
Kun deres illustrationsmateriale er det
samme, det er jo hentet trediesteds fra.
I det hele taget undrer det mig, at Bent
Østergård konsekvent bliver forbigået i
tavshed, kun i den afsluttende biblio
grafi figurerer han.
Desværre er bogen præget af frygte
ligt hastværk, masser af trykfejl, eks
tremt dårlige linjeombrydninger og
flere artikler er dårligt gennemstrukturerede. Til gengæld er det spændende
emner, der er taget op, og lad os håbe,
at dens aktualitet giver den mange læ
sere, således at det hjælper til en større
tolerance. Også i fortiden har dansker
ne til tider kunnet udvise den: når pro
blemstillingen var den omvendte, at
myndighederne nemlig var mere re
striktive end befolkningen kunne gou
tere.
Gerda Bonderup
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Inger Dübeck: Fra gammel dansk til ny
svensk ret. Den retlige försvenskning
i de tabte territorier 1645-1683.
(Rigsarkivet/G. E. C. Gad, Køben
havn 1987). 128 s., ill., 146,40 kr.

Bag bogens hovedtitel skjuler sig en se
riøs retshistorisk undersøgelse af Skånelandenes gradvise overgang fra
dansk til svensk retsgrundlag og de der
med forbundne problemer. Arkivafleveringeme i forbindelse med afståelser
ne behandles naturligt nok også. Ved
specifikt at tage fat på disse ofte overse
te problemer udgør denne bog et vel
komment supplement - og punktvis og
så korrektiv - til Knud Fabricáis’ klassi
ske storværk om Skånes overgang fra
Danmark til Sverige, som især behand
lede försvenskningens politiske og kul
turelle aspekter.
Forf., som er identisk med Rigsarki
vets juridiske konsulent, fastslår s. 9 sin
undersøgelsesgenstand som »freds
traktaternes bestemmelser om den fort
satte anvendelse af dansk-norsk ret
samt om arkivafleveringer og disse be
stemmelsers efterlevelse eller tilside
sættelse i praksis efter fredsafslutningeme i Brømsebro 1645, Roskilde 1658
og København 1660.« Målet er med an
dre ord at undersøge, hvordan det kun
ne gå til, at de erobrede landområder i
1683 var helt indlemmet i svensk rets
område, selv om traktaterne indrøm
mede beboerne tidsubegrænset ret til at
beholde dansk lov og ret, for så vidt det
ikke stred mod svenske fundamental
love.
Efter et indledende kapitel, som kort
fastlægger den historiske kontekst - ho
vedsageligt på grundlag af Carlsson/
Rosén - analyseres dette problem kyn
digt på forskellige niveauer. Først (kap.
II) på det teoretisk-statsretlige plan,
dernæst (kap. III) på forvaltnings- og
domstolsplanet og endelig (kap. IV) på
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lovgivningsplanet. Af særlig værdi er
det, at analysen af de nordiske retstil
stande hele tiden sættes i relation til al
mene - især franske - statsretlige
strømninger og retspolitiske opfattel
ser. På denne måde lykkes det fint at få
markeret det retspolitiske vadested,
man netop på denne tid befandt sig i.
Mellem den gamle passive, sædvaneret
lige opfattelse på den ene side og de
nyere tanker om statsmagtens aktive
rolle i lovgivningen og dennes unifor
mering inden for statsterritoriets græn
ser på den anden.
Forf. s konklusion er, at den retlige
försvenskning var en nærmest uundgåe
lig følge af den nyere tankegangs fremtrængen på retsområdet. Dette medfør
te en uniformering og sammenbinding
af det svenske riges forvaltnings- og
domstolsapparat, som i længden gjorde
det umuligt for de erobrede territorier
fortsat at eksistere som særskilte rets
områder. Denne integrationsproces var
tilendebragt omkring 1683, samtidig
med at Danske Lov bandt det danske
rige sammen til en retsenhed. Trods
dette tidssammenfald afviser forf. dog,
at udstedelsen af Danske Lov skulle ha
ve været anledning til den endelige ret
lige indlemmelse. »Det udslaggivende
synes at have været befolkningens til
slutning«, siger hun i konklusionen s.
97. Dermed tilslutter hun sig altså tesen
om den dynamiske retsopfattelses in
tegrerende virkning.
Det vil naturligvis altid kunne disku
teres, om det ene eller det andet var
årsagen til den endelige integration.
Det synes for mig naturligt, at det må
have virket som en tilskyndelse, da
Danmark fik sin kodificerede rigslov
givning i form af Danske Lov. Derved
kom de afståede landsdele til at svæve
frit i luften i retlig henseende, hvilket i
betragtning af den nye retsopfattelse
var en uholdbar situation. På den an-
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den side argumenterer forf. ganske
overbevisende for, at den gradvise ret
lige försvenskning var en naturlig følge
af den svenske stats stræben mod retlig
rigsenhed og en lige så naturlig reak
tion på den retspolitiske udvikling i
Danmark efter enevældens indførelse.
Kernen i sagen er sikkert, at den afståede befolkning næppe havde noget re
elt valg, efter at tilbageerobringsforsø
get var slået endeligt fejl med udfaldet
af Den skånske Krig.
Patriotiske svenske historikere har i
mange år dyrket den påstand, at dan
skerne bevidst og systematisk sabotere
de den traktatbestemte pligt til at afle
vere relevante administrative arkivalier
til de svenske myndigheder. Denne på
stand kan forf. ramme en solid pæl
igennem efter en indgående arkivhisto
risk undersøgelse i både danske og
svenske arkiver. Meget tyder tvært
imod på, siger hun, at de manglende
arkivalier kan forklares ved, at de nye
svenske myndigheder selv kasserede
store mængder danske administrations
akter for at erstatte dem med svenske,
som bedre svarede til den nye forvalt
nings behov.
Bogen er stofmættet og sprogstilen er
knap og præcis. Værket afsluttes med
tekstuddrag af de vigtigste behandlede
aktstykker, herunder de tre fredstrak
tater og Malmørecessen af 1662. Efter
min mening er der en mærkelig spæn
ding mellem bogens lidt ole-bole-agtige
ydre - inklusive den lidt poppede titel og dens lødige indhold. Men det er vel
et spørgsmål om smag, hvorom der ik
ke her skal diskuteres. - Hovedsagen
er, at Inger Dübeck med denne lille
bog har leveret et værdifuldt bidrag til
uddybet forståelse af mekanismerne
ved Skånelandenes nationalitetsskift i
1600-tallet.
Knud J. V. Jespersen
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L. E. Fauerholdt Jensen: Danske korn
mål i 1600-tallet. Kornskæpper og
korntønder før 1683 med tilbageblik
til middelalderen. (Odense Univer
sity Studies in History and Social
Sciences, Vol. 97. Odense Universi
tetsforlag, 1986). 128 s., 146,- kr.

Ved forordningerne af 1. maj 1683, 30.
august 1687 og 10. januar 1698 blev det
danske vægt- og målsystem reformeret
og standardiseret. Det nye system var
konstrueret af Ole Rømer og holdt sig
med få ændringer til 1907, da det nu
gældende metriske system blev indført.
Reformen var meget påkrævet, da de
forskellige lokale vægt- og målenheder,
man hidtil havde betjent sig af, var en
alvorlig hæmsko for omsætning ud over
grænserne for de lokale områder.
For udforskningen af de økonomiske
relationer i tiden før Ole Rømers re
form er det naturligvis vigtigt at kende
dels de indbyrdes forhold mellem vægt
og målenhederne i de enkelte dele af
landet, dels deres forhold til det metri
ske system. Vor viden herom har imid
lertid været blokeret bl.a. af det for
hold, at forordningen af 10. januar
1698 indeholdt en bestemmelse om, at
alle gamle vægt- og måleredskaber
skulle kasseres (III. kap., § 9), og at
denne bestemmelse synes så samvittig
hedsfuldt efterlevet, at ingen er beva
ret, som ved eftermåling kan oplyse om
de ældre enheders størrelse.
Imidlertid har landinspektør L. E.
Fauerholdt Jensen ment det muligt ud
fra de spredte oplysninger i skriftlige
kilder at etablere eksakt viden dels om
de metriske værdier for, og dels om de
indbyrdes relationer mellem de i tiden
fra ca. 1600 og til Ole Rømers reform
anvendte officielle kornskæpper og
korntønder. Sine resultater har han
fremlagt dels i en ZVi side lang afhand
ling »Penningskæpperne« i Fortid og
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Nutid, 1964, og dels i den nu forelig
gende lille bog, der har indbragt ham
den filosofiske doktorgrad ved Odense
Universitet.
Hvis forfatterens resultater holder
vand, er der givetvis tale om et værdi
fuldt redskab for historieforskningen,
omend hans egen vurdering af bogens
betydning forekommer en kende over
dimensioneret. I Fortid og Nutid siger
han (s. 181), at lensregnskaber og gam
le jordebøger uden en nøgle som den
nu - måske - tilvejebragte »ville for
blive en lukket verden«. Og i bogen ud
vides resultaterne til at være »of vital
interest as a key to the exploration of
the history of Denmark in the Middle
ages through the cadasters« (s. 82).
Imidlertid må jeg desværre tilstå, at
jeg ikke føler mig ganske overbevist om
resultaternes holdbarhed. De er base
ret på nogle få historiske udsagn og lo
giske ræsonnementer som fixpunkter.
Svigter blot ét af dem, skrider kon
struktionen.
Udgangspunktet er en beskrivelse
omkr. år 1200 af ærkebiskop Anders
Sunesen i hans parafrase over Skånske
Lov af den skånske skæppe som en cy
linder, hvis indvendige højde er 6 tom
mer, og hvor hypotenusen i den vinkel
rette trekant, som højden og bundens
diameter danner, er det dobbelte, altså
12 tommer. Dertil kommer den viden,
at den gamle ribetønde var 10 gamle
åboskæpper, og en erklæring 1686 fra
Ribes magistrat til Ole Rømer om, at
den gamle ribetønde var »2 skæpper, 1
fjerdingkar og 1 gjevnfuld« større end
den nye danske tønde.
Ud fra disse oplysninger samt diverse
antagelser rekonstruerer forfatteren
form og størrelse af »den jysk-fynske
skæppe eller Viborg-settingen«. Antagelserne er disse: 1. den jysk-fynske
skæppe, alias åboskæppen, er ca. dob
belt så stor som den skånske, 2. den er
som denne cylindrisk, 3. den har den
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romerske fod som basis, mens 4. den
skånske skæppe har den rhinlandske
fod som grundlag.
Den således konstruerede åboskæppe skulle derefter have et rumfang på
18,051 liter. Og med dette nøgletal og
ved hjælp af såkaldte kornmålslister i
rentekammerarkivet, i håndskrifter i
Det kgl. Bibliotek, i lensjordebøger og
i Arent Berntsens »Danmarckis oc
Norgis Fructbar Herlighed« samt spred
te kornmålsoplysninger i Kancelliets
Brevbøger rekonstruerer forfatteren
derpå dels de enkelte kornmålenheders
indbyrdes forhold og dels deres abso
lutte størrelse i nutidsmål. De indbyr
des forhold samles (s. 81) i 2 tabeller,
der viser dels skæppernes proportions
forhold indbyrdes og dels skæppernes
proportionsforhold til korntønderne.
Dermed skulle den savnede nøgle til
det hidtil lukkede land være fundet.
Det der gør mig noget utryg ved den
subtile konstruktion er først og frem
mest den mangel på kildekritik og præ
cision, som forfatteren flere steder læg
ger for dagen, og de meget summariske
og ganske udokumenterede historiske
argumenter, han anvender. De mate
matiske udregninger, han foretager,
har jeg ikke forudsætninger for at kon
trollere systematisk og derfor ingen ba
sis for at drage i tvivl.
Hvad der først og fremmest har slået
mig, er den tilsyneladende blinde tillid,
forfatteren nærer til alle udsagn af
Svend Aakjær i »Maal, Vægt og Taxter i Danmark« i Nordisk Kultur XXX,
1936. Jeg bestrider dem ikke; men de
burde være efterprøvet, overalt hvor de
indgår centralt i forfatterens bevisførel
se. Dertil kommer, at han undertiden
glemmer at medtage forbehold, som
Aakjær selv anfører. Således antager
han (s. 8) med Aakjær som kilde for
givet, at den rhinlandske fod på 31,385
cm siden folkevandringstid var måleen
hed øst for Storebælt: »Da den rhin-
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landske fod = 31,385 cm ... vides at
have været anvendt øst for Storebælt
...«. Aakjær er dog det pågældende sted
(s. 218) ikke ganske kategorisk: »der
er næppe grund til at tvivle om, at dette
er den senere sjællandske eller rhin
landske fod på 31,385 cm. En sådan en
hed synes ligeledes ... [osv.]« (anmelde
rens fremhævelser).
Dernæst har forfatterens tilsynela
dende beskedne kendskab til de tre Ole
Rømer’ske forordninger undret mig.
De skulle dog ellers synes centrale for
en metrolog, der beskælftiger sig med
1600-tallets kornmål. For det første gør
han gældende (s. 11), at forordningen
af 1683 indeholder »meget strenge
straffebestemmelser« mod dem, der ik
ke tilintetgjorde hidtil gældende tøndeog skæppemål. Og s. 88 omtales »en
kgl. forordning af 1683 om tilintetgørel
se af alle hidtil gældende skæppe- og
tøndemål«. Men sagen er jo den, at
1683-forordningen kun forbyder bru
gen af de gamle måleredskaber og un
der straf forbyder bødkere at fremstille
andre måleredskaber end de nu påbud
te. Et påbud om kassation kommer,
som anført, først i 1698-forordningen.
Og man kan vel desuden næppe beteg
ne bøder på 2 rd. i købstæderne og 1 rd.
på landet for undladelse som »meget
strenge straffe«. Vel, dette kan man an
se for i sig selv mindre væsentligt. Mere
alvorligt er, at forfatteren slet ikke sy
nes at kende forordningen af 30. august
1687. Og her kunne han dog ellers have
fundet en hel del af de oplysninger om,
hvor mange skæpper, der gik på tønden
i de forskellige områder, som han møj
sommeligt har hentet i andre, utrykte
kilder. Men navnlig kunne han heri ha
ve set, at opmålet på tønden ved ydelse
af landgilde- og tiendekorn ikke er en
nydannelse i 1683-forordningen, som
han (s. 70 ff.) synes at forudsætte og vil
bruge til at mindske forskellen mellem
den gamle åbotønde og Ole Rømers
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tønde, men at der tidligere kunne fore
komme endog større opmål end fastsat
i 1683.
Hvad der mest må undre, er dog, at
forfatteren ikke synes at kende - i hvert
fald ingen steder omtaler - bestemmel
sen i II. kap., § 12 i forordningen af 10.
januar 1698, der foreskriver det nye
skæppemåls form og mål. Det interes
sante er, at denne skæppe, hvis indven
dige højde er 1 1/6 kvarter eller 7 tom
mer, ikke er cylindrisk, men har skrå
vægge, idet den foroven er 2 kvarter
eller 12 tommer, men i bunden 2 1/3
kvarter eller 14 tommer. Jeg erindrer
mig i øvrigt fra min barndom på landet
et skæppemål af denne form. Med det
te in mente forekommer det mig dris
tigt at forudsætte, at de ældre skæpper,
uanset størrelse, skulle være indrettet
efter den gamle skånske skæppes møn
ster, som Anders Sunesen har beskre
vet næsten 500 år tidligere. I hvert fald
burde forfatteren have sandsynliggjort,
at form og proportioner på Ole Rømers
skæppe var et brud med fortidens ind
retning af skæppemålet. Forholdet er
så meget mere ejendommeligt, som
forfatteren i note 105 henviser til, at
Nils Sahlgren i »Äldre svenska spannmålsmått« omtaler en rostocksk rug
skæppe fra 1300-tallet med skrå vægge,
ganske vist med den største diameter
for oven.
Forfatteren regner med 6 regioner,
der hver havde sine målenheder:
1. Østjylland og Fyn, 2. Vestjylland,
3. Nordjylland, 4. Sydjylland (der me
nes Sønderjylland), 5. Sjælland og
6. Skåne, og kan ganske minutiøst af
grænse dem fra hinanden både på kort
og i tekst. Umiddelbart melder det
spørgsmål sig, om grænserne mellem de
sammenhængende jyske regioner vir
kelig kan have været så knivskarpe.
Desværre oplyser forfatteren ikke, på
hvilket grundlag denne meget distinkte
inddeling hviler.
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Når han dernæst vil tilskrive de en
kelte områders forbindelser med udlan
det fra gammel tid brugen af henholds
vis romersk, (dansk-)engelsk og rhinlandsk fod som basismål bl.a. i rummå
lene, forekommer det vel i sig selv
plausibelt, at de faktiske forskelle i
vægt og mål har noget at gøre med de
forskellige landsdeles handelsrelationer
udadtil. Men her kommer de omtalte
meget summariske og udokumenterede
historiske argumenter ind i billedet.
Som årsag til, at den romerske fod skal
være anvendt i Syd- og Østjylland samt
på Fyn, hedder det således (s. 76), at
»dette må tilskrives den forbindelse,
der i Vikingetiden var med det østro
merske kejserrige i Byzans«. Javel,
men hvorfra ved forfatteren, at det spe
cielt var vikinger fra disse områder og
ikke også dem fra de øvrige landsdele,
der havde en sådan forbindelse? I den
ne sammenhæng kan nævnes, at forfat
teren i Fortid og Nutid, s. 182 som et
argument for, at den romerske fod var
den gældende længdeenhed »i de jysk
fynske landsdele«, henviser til, at den er
anvendt i »de her fundne vikingebor
ge«. Hertil er dog at bemærke, for det
første at Trelleborg ligger på Sjælland
og af arkæologerne hævdes opført med
den romerske fod som modul, og for
det andet at der - med rette eller urette
skal være usagt - er rejst tvivl om, hvor
vidt det overhovedet er den romerske
fod, der er anvendt ved Trelleborgenes
opførelse. Når forfatteren således (s.
89) siger, at »det har endvidere været
mig muligt at påvise, at alle disse lokale
basislængder [for skæppernes indret
ning] er kendte klassiske mål«, kan jeg
ikke føle mig overbevist om, at et så
dant bevis er ført.
Til sidst et par detaljer. Når forfatte
ren (s. 121) siger, at »det engelske
pund[s] inddeling ... kan betragtes som
officielt fastsat allerede under kong Pe
pin (den lille) o. 755«, må man vel spør
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ge, hvad den frankiske konge havde
med det engelske pund at bestille? S.
82 hedder det, at ved forordningen af
12. maj 1602 (som forfatteren hårdnak
ket kalder en reces) blev åbotønden
»(established) under the name of the
Danish barrel«. Nej, hverken betegnel
sen åbotønden eller den danske tønde
forekommer i denne forordning, der si
den blev optaget i recesserne af 1615 og
1643. At den tønde, som - i øvrigt uden
nogen beskrivelse i forordningen, men
med henvisning til udstationerede prø
ver i lenene og købstæderne - blev på
budt som gældende i hele Danmark
undtagen i Riberhus len, vel reelt var
lig med åbotønden, er en anden sag. S.
72 siges det om salttønden, at den »i
1640 (var) blevet fastsat til at skulle
rumme 9 vendelboskæpper salt«. Kil
den hertil er Poul Rasmussens »Mål
og vægt«, 2. udg., 1975, s. 66. Men her
hedder det: »Som det fremgår af Ren
tekammerets fetalj etakst ca. 1640,
rummede en tønde salt 9 vendelbo
skæpper ...«. Altså intet om, hvornår
denne norm var fastsat, men kun at den
i hvert fald gjaldt omkring 1640. I note
109 bliver Diplomatarium Danicum til
Diplomatarium Danicarum, og både i
litteraturlisten og note 121 placeres
K. Glamanns afhandling i Historisk
Tidsskrift om kapitelstakster i 9. rk., 6.
bd., mens den faktisk findes i 11. rk., 4.
bd.
Sædvanligvis kan anmelderen af en
doktorafhandling ligesom opponenter
ne ved det mundtlige forsvar slutte med
at fremhæve, at de fremførte kritik
punkter ikke i væsentlig eller afgørende
grad rokker ved de indvundne hovedre
sultater. Denne afhandling er usædvan
lig derved, at der stort set er tale om et
alt eller intet. Jeg tør ikke hævde, at de
fremførte indvendinger - og flere kun
ne anføres, om pladsen tillod det - væl
ter forfatterens konstruktion, men jeg
føler som sagt alvorlig tvivl om dens
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sikkerhed. Under alle omstændigheder
finder jeg ikke, at forfatteren på til
strækkelig måde har redegjort for og
dokumenteret sine basale udgangs
punkter. Desuden finder jeg, at han
har satset for hårdt og for énsidigt på at

etablere en nøgle til de gamle kommål.
I en bredere fremstilling kunne der må
ske være blevet en hel del stående, også
selv om hovedtesen ikke holdt.
Jens Holmgaard

DET 19. ÅRHUNDREDE
Troels Fink: Estruptidens politiske hi
storie 1875-1894. Bd. I-II. (Odense
Universitetsforlag, Odense 1986).
315 s. 4- 306 s., ill.
Dette monumentale værk om Estruptiden er opdelt i to bind, hvoraf det før
ste bærer undertitlen Kampen mellem
de to ting 1875-1885. Det strækker sig i
tid fra det første ministerium Estrup til
provisoriernes begyndelse. Andet bind
dækker provisorietiden og har følgelig
undertitlen Provisorietiden 1885-1894.
Værket rummer, som det kunne ven
tes, mange interessante ting - blandt
disse, at det henter en væsentlig del af
sit stof fra et arkiv, som ifølge traditio
nen slet ikke skulle eksistere, nemlig
J. B. S. Estrups omfattende privatarkiv.
En sejglivet overlevering, som vist
nok har sit skriftlige udspring i
Th. Thaulows Estrupbiografi fra 1940,
ville nemlig vide, at Estrup på sine
gamle dage personligt brændte alle de
dele af sit store privatarkiv, som ved
rørte hans politiske virksomhed, mens
han kun skånede rent private papirer.
Billedet af den aldrende excellence i
færd med at fodre kaminen på Skaføgaard med arkivalier fik næsten plastisk
liv i Ole Kiilerichs skildring af Estrups
liv og virke i hagiografien fra 1975, Po
litikeren Estrup og hans konge (som i
øvrigt slet ikke omtales i Finks bog).
Deri skriver han (s. 26): »... Estrup,
der hadede memoirelitteratur, lovede
sin konge aldrig at skrive sine egne

erindringer. Og det løfte tog han så al
vorligt, at han også forhindrede andre i
at kunne bruge skriftligt materiale fra
Skaføgaards arkiver. I sin høje alder
dom brændte han alle breve med andet
end rent familiært indhold, også fra po
litikere og andre, der havde skrevet til
ham. Og hans voksne sønner måtte stå
og se til, den ene grædende, fordi han
havde historisk interesse og gerne ville
have skrevet om sin fader.« - Finks bog
er et vidnesbyrd om, at dette udsagn
heldigvis ligger langt fra virkeligheden.
Nærværende anmelder kan ikke mod
stå fristelsen til her at supplere med
yderligere en lille brik til Estruparkivets nyere historie.
Mens jeg omkring 1970 var ansat
som vikar på Landsarkivet for Fyn,
blev min nysgerrighed pirret af to store,
solidt aflåste transportkasser, som stod
stuvet bort i et hjørne af magasinet. De
bar præg af at have stået der længe. En
dag fik jeg omsider samlet mod til at
spørge
daværende
landsarkivar
C. Lindberg Nielsen, hvad der egentlig
skjulte sig i de to kasser - ingen andre
vidste det tilsyneladende - og jeg fik
det opsigtsvækkende svar, at de rum
mede J.B. S. Estrups store uordnede
privatarkiv. Det overraskede mig
unægteligt, eftersom jeg udmærket
kendte historien om det brændte arkiv.
Ligeså overraskende var dets placering
i Odense; men historien bag dette var
simpel nok, viste det sig. Da Lindberg
Nielsen i sin tid var arkivar i Viborg,
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blev han af J. B. S. Estrups barnebarn,
Skaføgaards daværende ejer, kammer
herre N. R. Estrup engageret til på pri
vat basis at ordne og registrere de store
arkivdynger, som henlå uordnede på
gårdens loft. Ordningsarbejdet blev
imidlertid afbrudt, da Lindberg Nielsen
i 1950’eme blev udnævnt til landsarki
var for Fyn. Men han lovede at fortsæt
te arbejdet i den udstrækning embedet
levnede ham tid. Derfor blev privatar
kivet stuvet i transportkasser og sendt
til Odense.
Embedspligter lagde imidlertid så
stærkt beslag på kræfterne, at kasserne
fik lov at henstå urørte i mange år.
Lindberg Nielsens tanke var, at han vil
le genoptage arbejdet, når han blev
pensioneret. Men på dette tidspunkt - i
1972 - var hans helbred stærkt svækket.
Han så derfor i øjnene, at arbejdet
langt ville overstige hans kræfter, hvor
for han opfordrede mig til at påtage
mig opgaven. Det sagde jeg efter aftale
med kammerherre Estrup ja til. I de
følgende år blev ordningen og registre
ringen gennemført af to af mine davæ
rende studenter, nuværende adjunkt
Henning Nielsen og nuværende arkivar
Jørgen Thomsen. Det færdigordnede
arkiv blev sluttelig bragt tilbage til Skaføgaard, hvor det stadig ligger. Efter
godt 20 års fynsk eksil var Estrup-papirerne dermed atter tilbage, hvor de hø
rer til.
Efterhånden som ordningsarbejdet
skred frem, blev det mere og mere
klart, at påstanden om det brændte ar
kiv måtte være en skrøne. Det viste sig
nemlig, at samlingen faktisk hovedsa
geligt bestod af politiske papirer - næ
sten ubrudte korrespondanceserier
med mange af tidens førende politike
re, konsej Ispræsidentens skriftligt ned
fældede politiske overvejelser osv. Det er altså dette vigtige politikerarkiv
i privat eje, som nu endelig for alvor
udnyttes af en kyndig historiker til en
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omfattende fremstilling af Estruptidens
politiske historie. Alene dette forhold
gør Finks bog til noget ganske særligt.
Estruparkivet er endda ikke det ene
ste større, hidtil uudnyttede arkiv, som
Fink har kunnet inddrage i grundlaget
for sin fremstilling. Endnu et kup har
han gjort ved at skaffe sig adgang til
Eugene Ibsens omfattende og værdiful
de privatarkiv, som ligeledes delvis be
finder sig i privat eje. Eugene Ibsen var
lektor ved Sorø Akademi, men samti
dig aktiv højrepolitiker og stærkt enga
geret i forsvarssagen. Nok så interes
sant var han også Estrups nære bekendt
og ofte fortrolige. Hans efterladte papi
rer kaster derfor ofte et forklarende lys
over konsejIspræsidentens tankegang.
Alene den konsekvente udnyttelse af
disse to store arkivskatte forlener Finks
bog med en ganske særlig interesse.
Men dertil kommer også, at en lang
række andre arkiver - gesandtskabsar
kiver, politikerarkiver osv. - ligeledes
er blevet flittigt benyttet, ligesom den
trykte presse og Rigsdagstidende i rigt
mål er blevet inddraget. Værket repræ
senterer derfor en imponerende primær
forskningsindsats.
Troels Finks forfatterskab om tiden
mellem 1864 og første verdenskrig har
udviklet sig efter et ganske pudsigt
mønster. Det har nemlig så at sige for
met sig som en krabbegang. Først kom
den for sin klarhed og sit overblik med
rette berømte bog, Fem foredrag om
dansk udenrigspolitik efter 1864, hvor
forf. i dristige linier tog et stort overblik
over et halvt århundredes dansk
udenrigs- og sikkerhedspolitik. Kort ef
ter udsendte han den grundlæggende
bog om dansk neutralitetspolitik 190509, og den efterfulgtes et par år senere
af den lige så basale undersøgelse af
udenrigs- og forsvarspolitikken 18941905. Den bar den sigende titel Ustabil
balance. Med det nu foreliggende værk
går han yderligere nogle skridt baglæns
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i tid og udfylder dermed stort set de
rammer om et forskningsprogram, som
han allerede i 1958 skitserede i Fem fo
redrag. Med Estrupværket er ringen
derfor på en måde sluttet, og en impo
nerende primær forskningsindsats har
fundet sin naturlige afrunding.
Politisk og diplomatisk historie har
altid været Troels Finks egentlige felt,
hvorimod historiens økonomiske og so
ciale aspekter ikke har spillet nogen
nævneværdig rolle i hans arbejder. Det
gælder også for det foreliggende værk
om Estruptiden. Ordet »politiske« i
dets titel skal derfor tages helt bogsta
velig. Bogen drejer sig udelukkende
om tidens politiske historie. Måske
skulle man endda præcisere det yderli
gere ved at fastslå, at bogen først og
fremmest handler om den del af den
politiske historie, som udspilledes på
Rigsdagen inden for en relativt snæver
kreds af toppolitikere. Kun i afsnittene
om forsvarssagen udvides perspektivet
til også at omfatte bredere kredse og
problemstillinger. I sit anlæg er værket
derfor en højt specialiseret afhandling
om en side af Estruptidens historie ikke Estruptidens historie i almindelig
hed og ej heller Estruptidens politiske
historie i videre forstand.
Finks overlegne beherskelse af arkiv
stoffet og hans suveræne indsigt i det
parlamentariske livs mange krinkelkroge præger bogen på godt og ondt. Først
og fremmest på godt, fordi læseren fø
res sikkert igennem et utroligt indviklet
stof og får serveret en særdeles tæt ind
sigt i det politiske spil omkring forfat
ningskamp, provisorier, fæstningssag
og forligsbestræbelser. Denne labyrin
tiske vandring lykkes udelukkende,
fordi forf. kender sit stof til mindste de
talje.
For alle os mindre velbevandrede har
denne suveræne stofbeherskelse imid
lertid også en bagside. Undertiden kan
selve stofrigdommen nemlig gøre det
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vanskeligt at fastholde hovedlinierne i
bogen. Nok er de hele tiden til stede,
men sløres ofte bag et væld af detaljer.
Forfatteren er ikke for ingenting kendt
som en stor anekdotefortæller. Bogen
vrimler med anekdoter, som ofte er bå
de morsomme og underholdende; men
undertiden kan de godt bortlede op
mærksomheden fra hovedsagen. Det
samme gør den udstrakte brug af direk
te citater. Begge dele kunne for en god
parts vedkommende godt have været
henlagt til noteapparatet. Teksten ville
nok have vundet en del i klarhed der
ved. - Samme noteapparat er i forvejen
yderst beskedent, idet det udelukkende
benyttes til ganske kortfattede arkivog litteraturhenvisninger. I bind II er
noterne nr. 376 og 377 i øvrigt faldet
ud.
I modsætning til hvad der ellers er
gængs i videnskabelige monografier,
findes der ikke i denne en samlet forsk
ningsoversigt. Uanset at der i teksten
løbende tages stilling til en hel del æld
re og nyere speciallitteratur, havde det
nu været rart, om vor fornemste kender
af perioden også havde benyttet lejlig
heden til at fremlægge en samlet status
over forskningen som udgangspunkt
for fremstillingen.
Bogens forfatter vil næppe være
fremmed over for sådanne indvendin
ger. Men det er nu nok tvivlsomt, om
han ville have taget dem til følge, selv
om han havde kendt dem på forhånd.
Det har nemlig tydeligvis været hans
ambition i en absolut form at fortælle
historien om Estruptiden, som den nu
tager sig ud for ham. Og det er også i
fuldt mål lykkedes. Bogen fremstår
som en smuk og læseværdig afrunding
af et langt forskerlivs indgående be
skæftigelse med denne spændende - og
spændingsfyldte - periode i Danmarks
historie.
Selv om bogen ikke er en Estrupbiografi, og heller ikke giver sig ud for at
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være det, rummer den mange nye brik
ker til et troværdigt portræt af menne
sket og politikeren J. B. S. Estrup. Bio
grafisk set har det ellers været hans
kranke skæbne enten at blive portræt
teret som en stivnakket, ærkereaktio
nær godsej ertype, som ufølsomt stille
de sig i vejen for de gode kræfter i
dansk politik, eller at blive gjort til gen
stand for den mest kvalmende heltedyr
kelse som hos K. G. Brøndsted,
Th. Thaulow og Ole Kiilerich. I begge
tilfælde er det svært at få øje på det
komplicerede menneske bag skræmmeeller glansbilledet. Det er derfor sane
rende og befriende her at møde en
Estrup, hvis svaghed og styrke anskue
liggøres i det daglige politiske spil, som
er bogens genstand. Oven i købet be
skrevet af en historiker, hvis eget politi
ske ståsted må formodes at ligge fjernt
fra konsejlspræsidentens. Dermed er
der tilvejebragt et godt og sobert ud
gangspunkt for den moderne Estrupbiografi, som vi stadig mangler. - Men i
vor biografiglade tid kommer vi vel
næppe til længe at vente forgæves på en
sådan.
Knud J. V. Jespersen
Sten Nicolaisen: Dansk industri i 1800tallet. Produktion og mennesker.
(Industrirådet, 1987). 142 s.

Denne grundbog er den første af en se
rie bøger, der tilsammen skal berette
om industriens udvikling fra omkring år
1800 til idag, og herunder belyse indu
striarbejderens arbejdsforhold og leve
vilkår. Det er planlagt, at serien skal
bestå af grundbøger, lærervejledninger
og kildesamlinger, herunder også opga
veark, der skulle være »lige til at foto
kopiere«. Bag den omfattende udgivel
se står Industrirådet, der vel nok har
taget den opgave op som et svar på det
undervisningsmateriale, som skolerne
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kan modtage fra arbejderbevægelsens
mange organer. Med andre ord foregår
der således på det nærmeste en »lære
bogskrig« mellem organisationerne.
Desværre er det ikke sådan, at de krigs
førendes »våben« direkte kan sam
menlignes, dertil er de nemlig alt for
forskellige.
For faghistorikeren, er der naturlig
vis ikke meget at hente i den lille bog.
Derimod er det nok så interessant at se,
hvordan faghistorikemes fremstillinger
bliver »klippet til« for at passe i en læ
rebogsfremstilling.
Grundbogen består af to dele, dels
en fremstilling og dels kilder. Læseren
kan straks se forskel, idet kilderne er
trykt på farvet baggrund. Hertil kom
mer, at nogle navne er skrevet med
kursiv. Det betyder, at der kan hentes
yderligere oplysninger i et lille leksikon
sidst i bogen.
Det hele er naturligvis nydeligt sat
op, krydret med gode billeder og illu
strerende tabeller. Men, det er påfal
dende, at der ikke sluttes af med en
litteraturliste. Det er svært at sige, hvad
man skal mene om, at interesseorgani
sationerne har kastet sig ud i lærebogs
markedet - oven i købet til dumping
priser. Givet er det imidlertid, at lærer
ne nødvendigvis må være aldeles uaf
hængige af sådanne initiativer - ellers
kan det nemt udvikle sig til noget gan
ske uoverskueligt.
Henrik Fode
Henning Hecht og Torben A.Vestergaard (red.): Portrætter af dansk fi
skeri. Dansk Fiskeriforening 18871987.
(Dansk
Fiskeriforening,
1987). 166 s., 150,- kr.

Bogen er udgivet i anledning af en af de
store fiskeriorganisationers jubilæer,
men opgaven er grebet lidt uhøjtideligt
og utraditionelt an, hvad der ellers ikke
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er almindeligt for jubilæumsskrifter.
Indledningsvis præsenteres nogle
centrale træk i organisationens udvik
ling, herunder væsentlige ændringer
omkring fangstmetoderne. Hovedind
holdet udgøres dog af 14 portrætter af
fiskere, der er medlemmer af organisa
tionen, og som kommer fra forskellige
egne af landet. Takket være denne dis
position er det muligt at få mange facet
ter med - fra produktion til politik.
Dette reflekteres i de enkelte portræt
ter, hvor tekniske, økonomiske, famili
ære, sociale samt organisationspolitiske
forhold belyses.
Det fremgår ganske klart, at erhver
vet har undergået store forandringer i
efterkrigstiden, og man får også en for
nemmelse af, at erhvervet på sæt og vis
er blevet mindre barsk. Det betyder
langtfra, at man ikke er blevet stillet
overfor store problemer. Således har
den nationale og internationale regule
ring samt den tiltagende forurening gi
vet fiskerne problemer, som tidligere
var enten ukendte eller af mindre be
tydning. Nogle af fiskerne erkender
dette. Hvordan man skal håndtere det,
er der imidlertid ingen, der vover at gi
ve et svar på.
Ved den valgte fremgangsmåde har
forfatterne rettet en stor del af op
mærksomheden mod selve næringen og
dens udøvere, og foreningen og dens
betydning træder i baggrunden. På den
måde frigør man sig fra traditionen
om at hylde erhvervets ledere og »sto
re sønner«. Men det er et spørgsmål om
ikke netop lederne må have spillet en
væsentlig rolle, når nu selve organisationsapparatet har været svagt udviklet,
og når individualismen i erhvervet er
udbredt.
Når udøverne for alvor kommer til
orde, kan der opstå andre problemer.
Vi hører mest om dansk fiskeri nogle
årtier tilbage. Det skyldes, at der først
og fremmest tegnes et billede af ældre
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fiskere, der for en dels vedkommende
ikke længere er erhvervsaktive. Der er
her et dilemma. De ældre fiskere har
meget at fortælle, og de kan så at sige
dække en lang historisk periode, men
det er ungdomsårene, der står stærkest
i erindringen. Det har den pris, at de
aktuelle forhold ikke kan indfanges
samtidig.
Karsten Ronit

Poul H. Moustgaard (udg.): At vove for
at vinde, Dansk fiskeri skildret af
A. J. Smidth 1859-63. (Dansk Fiske
rimuseum, 1987). 247 s., 168,- kr.
For omkring 130 år siden manglede
man i statslig regi fuldstændig en over
sigt over forholdene indenfor fiskeriet.
Til at kortlægge disse ansattes noget så
odiøst som en skuespiller - A. J.
Smidth - til at besøge de forskellige fi
skerilokaliteter bortset fra Limfjorden.
Han leverede så i perioden fra 1859 til
1863 beretninger om forholdene, og
han beskæftigede sig sandelig med et
utal af spørgsmål. Kommissoriet var
imidlertid bredt, så embedsmændene
klagede ikke, og man kan godt sige, at
Smidth efterhånden blev en ekspert
vedrørende dansk fiskeri. Han blev bå
de fiskernes mand i staten og statens
mand blandt fiskerne.
Hensigten med at få kortlagt »fiske
rierne« var at udforme en omfattende
lovgivning, og det lykkes også omend
det først sker en del år efter Smidths
rejser. Man ønsker fra administrativt
og politisk hold at ophjælpe fiskeriet ikke blot fordi fiskerne som sådan skal
hjælpes, men fordi der økonomisk er
gevinster at hente ved erhvervets ud
vikling. Smidth deler helt denne opfat
telse, og er bl.a. en kanal for fiskerne,
når lokale forbedringer og små eksperi
menter skal iværksættes.
Det skorter helt og aldeles på pro-
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blemstillinger og hos Smidth er enhver
systematik fraværende. Men det er af
gjort en vigtig kildesamling, og den er
enestående for sin tid - tiden umiddel
bart før overgangen til en større statslig
indsats og fiskernes interesseorganise
ring.
Karsten Ronit

Steffen Elmer Jørgensen (ed.): From
Scandinavia to America. Procee
dings from a Conference held at Gl.
Holtegaard. (Odense University
Press, 1987). 377 s., 195,20 kr.

I 1983 holdtes en international konfe
rence med godt 30 deltagere fra USA,
Sverige, Norge og Danmark, - desvær
re var ingen med fra den efterhånden
højtestimerede gruppe i Århus - om
emnet emigration til og immigration i
USA. Bogen er en samling af 20 oplæg
fra konferencen, de er inddelt i fire ho
vedemner: den danske side, overfar
ten, den amerikanske side generelt og
emigranternes oversøiske presse.
Erik Helmer Pedersen indleder sam
lingen med et kort resumé over forsk
ningssituationen både emne- og forfat
termæssigt.
Der er i samlingen en række meget
spændende indlæg. Jeg vil fremdrage
tre, Steffen Elmer Jørgensens om den
tidlige udvandring fra Lolland-Falster
og Møn fra 1830-71, fordi det er første
gang, at nogen har prøvet at arbejde
systematisk med emigrationen før det
righoldige kildemateriale kom efter ud
vandrerloven fra 1868. - Wisconsinprofessor Allan G. Bogues undersøgelse
om den etniske farmer i Middle West er
interessant, fordi der næsten ikke fin
des amerikanske undersøgelser om
agrarimmigranterne. Den sidste i mit
udvalg er Thorvald Hansens redegø
relse for det danske immigrantarkivma
teriale fra ca. 150 amerikanske, canadi
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ske og danske samlinger, som man si
den 1979 har været ved at køre på arkivkort, og hvis der kommer bevillin
ger, gerne vil arbejde videre med.
Th. Hansen er ansat på Grand View
College i Des Moines i Iowa og gør nø
jere rede for de overvejelser og princip
per man havde og har gjort sig ved ind
samlingen og registreringen, som er fo
regået i nært samarbejde med det dan
ske immigrantmuseum i Elk Horn i
Iowa.
Tilbage til Elmer Jørgensens lille stu
die. Forarbejdet dertil var ikke færdigt,
da det skulle fremlægges, og den til
tider lidt fragmentariske karakter skyl
des sikkert dette forhold. Indlednings
vis bliver der kort talt om de mulighe
der, man har, for at finde frem til emi
granter, før de officielle registreringer
finder sted. Hovedkilden bliver pasprotokolleme for Lolland-Falster, hvor
godt 1100 er opført. Resten må man
gætte (?!) sig til ved hjælp af kirkebøger
og lægdsruller. Det bliver til lidt løs og
tynd snak uden dokumentation, der
munder ud i resultatet, at der ialt ud
vandrede ca. 3000. Elmer mener efter
en socioøkonomisk undersøgelse af
øernes beboere at kunne konstatere, at
denne tidlige emigration skyldtes to
ting, for det første et personligt initiativ
med afsmitningseffekt, hvor en familie
typisk tager venner og bekendte med,
og for det andet idealistiske og ikke
økonomiske grunde. Belæg for det sid
ste skulle vi kunne finde i den kends
gerning, at der var arbejdspladser nok
på Lolland-Falster, siden man allerede
sidst i perioden begyndte at importere
arbejdskraft til området først fra Sveri
ge og bagefter fra Polen. Så vidt mig
bekendt var disse indvandrere, der tit
kun var sæsonarbejdere, meget dårligt
lønnede, pengene kunne aldrig have
slået til til at brødføde de udvandrede
familier. Derfor er jeg ikke helt sikker
på, at det var idealismen, der drev folk
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til emigration. Til gengæld tror jeg og
så, at det er rigtig, at smitteeffekten var
til stede, men det er den jo så afgjort
også i den senere af forskningen bedre
belyste periode, som Kr. Hvidt og man
ge siden har kunnet påpege. Bortset fra
disse kritiske bemærkninger vil jeg ger
ne fremhæve det forfriskende i dette
emigrationsforskningsbidrag, der ligger
i, at forfatteren har måttet gøre sig nye
(og gamle) tanker om vanskeligt tilgæn
geligt, kun sporadisk bevaret, eller i
denne sammenhæng sågar utraditionelt
materiale, som f.eks. sognerådsproto
koller og stændertidender. Det giver
den lille studie et bredt perspektiv, da
det meste af emigrantforskningen kun
har beskæftiget sig med det store statis
tiske materiale, der kom frem siden
1868.
Wisconsinforskeren Bogue fremhæ
ver at immigrationsforskningen for den
agrare del af befolkningen i bestemte
etniske grupper har været meget for
sømt og ueftertragtet, bortset fra forsk
ningen af de tyske grupper, for det me
ste de såkaldte pennsylvania-dutch.
Disse bliver så nok engang behandlet i
artiklens første tredie del, og får stem
pel på at være gammeldags, fanatiske
og konservative; selv om Bogue ikke
kan bekræfte, at de også skulle være
dumme, som man mente i den ældre
forskning. Når jeg på Pennsylvanias
motorveje har oplevet hestevogne med
sortklædte mænd og kvinder på - de
sidste i lange kjoler og med tørklæde (staten har endog sat advarselsskilte op
ved de samme motorveje, hvorpå den
normale bilist med illustration bliver in
formeret om langsomtkørende køretø
jer) så må jeg nok samtykke i de første
attributter. Norsk og svensk landbrug i
USA bliver kort præsenteret og i artik
lens anden halvdel beskæftiger forfatte
ren sig med det, der ligger ham mest på
sinde, nemlig etniske gruppers forskel
lige sædvaner ved landbrug. For at un
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dersøge dette, kan det ikke være givtigt
at bruge statistisk materiale alene, for
det ville skjule de etniske forskelle.
Forskeren må tilbage til de kilder, som
afspejler individernes og deres grup
pers adfærd. Bogue har fundet en så
dan, nemlig dagbogen af danskeren
Fritz Wilhelm Rasmussen fra New
Denmark I Wisconsin. Ved en nøjere
gennemgang kan forfatteren vise afvi
gelserne fra den typiske amerikaners
adfærd (hvad det så forresten er?). Til
sidst relaterer han det til en generel
edb-undersøgelse af forskellige Wisconsinfarmeres indtægter, udgifter, af
grøder og avslformer samt hushold
ningsstørrelse. Hovedkonklusionen er,
de forskellige etniske grupper har for
skellige måder at gribe landbruget an
på, men deres resultater er ikke så for
skellige. - Det, vil jeg mene, er også
indlysende, for var det ikke det, ville
man nok have overtaget de mere ind
bringende metoder. Dette bekræftes
også af forskningsresultater fra etnisk
homogene og heterogene områder. I de
sidste er man hurtig til at lure hinanden
eventuelle fiduser af, mens man i de
første kan spore en vis inerti ved ude
frakommende forbedringsideer. Spæn
dende var det at se, hvilke resultater en
amerikaner på stedet nåede frem til,
når han beskæftiger sig med danske i
Wisconsin. Har vi her i landet mest
kunnet danne os et indtryk fra de bre
ve, danskerne sendte hjem, har vi nu
fået en bredere orientering om dem,
særlig efter at den omtalte dagbogsfor
fatter var sat i en større sammenhæng.
Sammenfattende vil jeg sige, at bo
gen rummer en række gode og spæn
dende artikler med nye indfaldsvinkler,
sjældent er der dog innovationer på det
metodiske plan. En hel del artikler kø
rer også videre ad den tradition, sven
ske forskere har haft siden 1960’erne,
og som Kristian Hvidt i sin disputats fra
1971 har videreført.
Gerda Bonderup
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Florian Martensen-Larsen: Brød til
Norge. Krigen med England 18071814 og Norges forsyning med brød
korn fra Nordjylland. (Poul Kristen
sens Forlag, 1987). 280 s., 188 kr.
Forfatteren, der har været amtmand i
såvel Thisted amt som sidst til 1981 i
Viborg amt, har allerede flere gange
demonstreret sin store interesse for hi
storie. Bogens emne dækker geografisk
store dele af den tidligere amtmands
kongerige.
Englændernes bombardement af Kø
benhavn og den efterfølgende krig mod
England afskar som bekendt de tradi
tionelle nære forbindelser mellem Dan
mark og Norge. Under den syv år lange
krig blev det en hovedopgave at sikre
forsyningerne af Norge med kom, idet
Norge jo som bekendt ikke kunne for
syne sig selv med brødkorn.
Udførslen kunne naturligvis lettest
ske fra Nordjylland, men ude i Skage
rak krydsede den engelske flåde. Den
danske regering og ikke mindst lokal
administrationen stod over for vold
somme problemer. Kornet skulle sam
les i Nordjylland, og det krævede na
turligvis, at der måtte opføres kornma
gasiner i udskibningshavnene og be
fæstningsværker til at beskytte lagrene.
Endelig krævedes der adskillige småskibe til at forestå den risikofyldte sej
lads mellem de engelske krigsskibe.
Det er hele denne mobiliseringspro
ces forfatteren skildrer. Meget nyt ma
teriale er det lykkedes at finde frem,
det gælder ikke mindst de fine tegnin
ger af batterier og udskibningsbroer.
Da det er Poul Kristensens Forlag i
Herning, der står bag udgivelsen, siger
det næsten sig selv, at den veloplagte
fremstilling, hvor forfatteren ikke læg
ger skjul på sin beundring for det arbej
de, der blev gjort i de lange krigsår,
bliver særdeles læseværdig og spæn
dende.
Henrik Fode
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Julius Schovelin: Strejkerne i Danmark
1862-1881. Udgivet af Jens Engberg.
(Erhvervsarkivet, 1985). 214 s.,
138.75 kr.

For året 1882-83 udskrev Københavns
Universitet følgende pris-spørgsmål i
Statsvidenskab: »Til Belysning af de
Momenter, der bestemmer Arbejds
lønnens Højde, ønskes en samlet Frem
stilling af de Arbejdsnedlæggelser (Stri
kes), der have fundet Sted her i Landet
i de sidste 20 Aar, deres umiddelbare
Resultater og videre Virkninger«. En
nybagt kandidat, Julius Schovelin, be
svarede opgaven og belønnedes med
guldmedalje herfor. Dog ikke uden for
behold, for især de »videre virkninger«
var svagt behandlet i afhandlingen.
Men bedømmerne fandt god national
økonomisk behandling i analyserne af
de enkelte strejker og var ikke mindst
glade for den indsats, der lå bag frem
skaffelsen af et »betydeligt Materiale,
som hidtil ikke har foreligget og
maaske vanskeligt senere vil kunne
skaffes tilstede i samme Omfang, hvor
for det ogsaa vilde være ønskeligt, om
det gjennem Offentliggjørelse i Tryk
ken kunde bevares og gjøres almen til
gængeligt«.
Med 100 års forsinkelse er dette øn
ske - fuldt berettiget og med samme
begrundelse - omsider blevet realise
ret. Guldmedaljeafhandlingen er en
righoldig og tildels primær kilde til spe
cielt 1870’ernes faglige vilkår og kamp.
Udgiveren har selv, som tidligere flere
af medarbejderne ved Institut for Hi
storie og Samfundsøkonomi, kendt og
benyttet manuskriptet i sin forskning,
men der er fortsat meget nyt at finde i
denne fine, og gennem Jens Engbergs
registre let tilgængelige, udgave - bl.a.
for lokalhistorikere. Dog ikke helt så
mange data, som den originale afhand
ling rummede, da dennes statistiske
bilagsmateriale ikke findes bevaret i u-
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niversitetets arkiv på Rigsarkivet. Be
klageligt nok, for bilagene synes at ha
ve været af et betydeligt omfang - og er
ifølge bedømmelsesudvalget kun i ringe
grad blevet inddraget i fremstillingen.
Mens udgiveren ikke kan bebrejdes
de manglende bilag, må han formo
dentlig påtage sig ansvaret for de mang
lende linjer s. 82 og s. 109, hvor to om
brydningsfejl skæmmer den iøvrigt fine
og omhyggelige tekstudgave.
I den korte, men klare indledning
præsenteres Julius Schovelin (18601933) og hans ret så særprægede forfat
terskab og højre-politiske løbebane.
Med rette betones hans gode kontakter
til arbejderbevægelsen under afhand
lingens udarbejdelse, og den respekt og
sympati for fagbevægelsen og arbejder
nes lønkamp, som præger fremstillin
gen. Engberg konstaterer, at Schovelin
(som så mange andre) siden bevægede
sig til højre, men kunne godt have ofret
et par linjer mere om dette. Allerede i
1885 fremstod han (som 3 år før var
medstifter af Studentersamfundet)
nemlig offentligt som en benhård forta
ler for Matzens nye højre-linje, lige
uforsonlig overfor socialismen som den
klassiske liberalisme. En holdning, som
senere bl.a. kom til udtryk i flere af
hans artikler i 1. udgave af Salomonsen, bl.a. Arbejder.
Engbergs indledning vægter imidler
tid først og fremmest guldmedaljeaf
handlingens tilblivelse og bedømmelse,
og det gør den meget fint. Supplerende
kan dog nævnes, at formuleringen af
prisopgaven også kan ses i forlængelse
af en mangeårig debat i det national
økonomiske miljø om strejkernes ind
flydelse på løndannelsen, hvilket iøv
rigt ikke udelukker, at opgaven er stil
let med direkte adresse til Schovelin,
som Engberg overbevisende argumen
terer for.
Erik Strange Petersen
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Peter Jessen: Morten Wormskjold - den
glemte opdagelsesrejsende. (Agitryk, 1987). 60 s., 120 kr.
Der kan komme meget ud af en eksa
mensopgave. Det er denne lille bog så
ledes et godt eksempel på. Oprindelig
er den blevet til som en specialeopgave
til Danmarks Biblioteksskole, og det er
forklaringen på, at en stor del af bogen
netop består af en bibliografi over den
forlængst glemte opdagelsesrejsende
Morten Wormskjolds forfatterskab.
Løjtnant Morten Wormskjold, der
levede fra 1783-1845, var af fag botani
ker, men som sin samtids naturviden
skabsfolk meget alsidig. I 1807 var han
med botanikeren Horneman på en bo
tanisk rejse til Norge, siden foretog han
tilsvarende rejser til Grønland bla. for
at finde materiale til »Flora Danica«,
og vort kendskab til Grønlands flora
skyldes da delvis også hans mange rej
ser rundt i det store land. Først i 1889
blev dagbogen fra denne rejse publi
ceret.
Hans navn er også knyttet til den sto
re russiske ekspedition på briggen
»Rurik«, der tætpakket med adskillige
af datidens lærde afgik fra København i
1815. Over Sydamerika gik rejsen til
Ruslands da næsten endnu ukendte ky
ster langs Stillehavet. Uenighed om
bord fik ham dog til at afmønstre på
Kamsjatkahalvøen. Først to år senere
nåede han hjem til Danmark, men for
inden havde han fortsat sine botaniske
undersøgelser i det fjerne. Han vendte
således hjem med en kolossal mængde
optegnelser og samlinger af stor værdi,
men han offentliggjorde ikke en stavel
se. Som en bitter mand havde han
vendt den lærde verden ryggen. Forfat
teren har søgt at samle så meget som
muligt om den næsten glemte forsker. I
danske og udenlandske arkiver har han
fundet Wormskjolds meget omfattende
breve til kolleger og familie i ind- som
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udland fra den store verdensomsejling.
Mange af brevene har vist sig at være
afskrifter af de dagbøger og notater,
der ellers er gået tabt.
Da bogen oprindelig har været skre
vet som en biblioteksopgave, er det
derfor naturligt, at hovedformålet dels
har været at få fastlagt, hvad der er be
varet af hans samlinger rundt om på

museer i Danmark, Norge og Rusland,
dels at fastslå, hvad han har skrevet og
publiceret.
Det hele er naturligvis nydeligt illu
streret, så resultatet er blevet et spæn
dende portræt af en næsten glemt for
sker.
Henrik Fode

DET 20. ÅRHUNDREDE
Svend Winther Kristensen: Kampen
om Mælken. (Landbohistorisk sel
skab, 1986). 248 s., 225,70 kr.

Winther Kristensen beskriver modsæt
ningsforholdet mellem bymejerieme og
landmej erieme, som udsprang af, at de
konsumproducerende storbymejerier (i
kraft af Mælkeforsyningsloven fra
1940) indtil halvfjerdserne reelt havde
monopol på at forsyne de store bysam
fund med konsummælk. Mejeribruget
var opdelt i et fattigt smør- og ostepro
ducerende mejeribrug på den ene side
og et velhavende konsumproducerende
mejeribrug på den anden.
Mejeriernes
brancheorganisation,
Fællesorganisationen, var i slutningen
af halvtredserne og begyndelsen af tres
serne blevet en meget stærk organisa
tion - mejeribrugets højborg, som for
fatteren kalder det. Det var direktøren
for denne højborg, T. Mathiassen, der
kom til at stå som ophavsmanden til
tanken om det landsdækkende mejeri
selskab, Mejeriselskabet Danmark.
Han mente, at en sådan organisation
ville være det nødvendige middel til at
gennemføre de påkrævede rationalise
ringer af produktionsapparatet og - ik
ke mindst - til at begrænse konkurren
cen på afsætningssiden.
Som Winther Kristensen meget rig
tigt fremhæver det, var de politiske for

udsætninger for dannelsen af et sådant
selskab langt fra til stede. Det skyldtes
bl.a. (men ikke alene) modsætningsfor
holdet mellem land- og bymejerierne.
Bymejerieme var naturligt nok ikke in
teresserede i nogen udligning af gevin
sten ved salget til byerne. MD-tanken i T. Mathiasens udgave - led derfor
skibbrud i slutningen af tresserne.
Det mejeriselskab, der opstod, hav
de - mener Winther Kristensen - stort
set kun navnet til fælles med Mathiassens idé. Alt det andet var anderledes.
T. Mathiassen ønskede harmoni, hvor
det selskab, der blev dannet i 1970 kom
til at stå for konflikt.
Det gjorde det, fordi selskabets eks
pansion bestandig krænkede de øvrige
mejeriers territorier og truede deres
overlevelse som selvstændige enheder.
Derfor har MDs udvikling givet anled
ning til meget stærke reaktioner; sel
skabet har fået et omdømme som meje
ribrugets »store stygge ulv«. Ifølge
Winther Kristensen har det til dels også
været det. Han fortæller om, hvorledes
MD underlagde sig Centralmejeriet i
Århus gennem en meget hård priskrig
på det århusianske konsummarked. Og
vi får historien om, hvorledes MD kom
til at sidde med den dominerende ind
flydelse i Østlige Øers Mælkeudvalg, så
selskabet kunne forøge sine konsumle
verancer til det storkøbenhavnske om-
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råde. Winther Kristensen fortæller også
om, hvorledes Fynsk Mælk på forskel
lig måde blev »påført den nødvendige
svækkelse«, så det i 1980 blev nødt til at
fusionere med MD.
Bogen er altså en historie om, hvor
ledes MDs ekspansion igen og igen har
skabt konfrontation med det øvrige
mejeribrug. Først og fremmest med by
mejerierne, som med halvfjerdsernes
liberalisering af markedet for konsum
mælk, blev udsat for en meget skarp
konkurrence.
Winther Kristensen søger ikke at
sminke fremstillingen. Konfliktstoffets
underholdningsværdi er ham på ingen
måde uvelkommen; han vil gerne for
tælle en god historie. Alligevel mærker
man hans respekt for »skurken« »opkomlingen«, som gjorde op med
den herskende orden. Den del af meje
ribruget, der ligger udenfor MD, har
han ikke meget til overs for. Den re
præsenterer for ham fortiden, hvor MD
i hans øjne tegner fremtiden.
Jeg er på væsentlige punkter uenig
med Winther Kristensen. Jeg tror såle
des, at centraliseringsbestræbelserne
under alle omstændigheder ville have
medført hårde konflikter - også selv
om de var blevet gennemført »fra
oven« med udgangspunkt i brancheor
ganisationen, som det er sket i andre
sektorer. Og jeg tvivler stærkt på, at
MD skulle have monopol på fremtiden.
Ingen vil formentlig bestride, at MD
har nået resultater. Det behøver imid
lertid ikke betyde, at den øvrige del af
mejeribruget har fremtiden bag sig.
Bogens styrke ligger for mig at se i
beskrivelsen af det konkrete begiven
hedsforløb, snarere end i analysen af
det. Heri ligger på ingen måde nogen
nedvurdering: Det er et stort og nød
vendigt stykke arbejde, Winther Kri
stensen har gjort. Selvom forfatteren
skriver, at han har ønsket at se udvik
lingen i et ledelsesperspektiv, så er ma
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terialet åbent over for flere fortolknin
ger af det historiske forløb. Det er efter
min opfattelse en god ting. Alligevel
sidder man nok efter endt læsning med
et behov for at se skoven for de mange
træer - for der er mange at holde styr
på, specielt hvis man ikke på forhånd
har kendskab til branchen.
Villy Søgaard

Søren Mørch: Det store bankkrak.
Landmandsbankens sammenbrud
1922-23. (Gyldendal, 1986). 416 s.
298 kr.
I noterne til sin artikel om H.N. An
dersen og Ove Rode i Festskrift til
Vagn Dybdahl anfører Tage Kaarsted,
at der efter trykningen af artiklen er
fremkommet en kommenteret udgave
af bankinspektør Greens dagbøger ved
Søren Mørch.
En sådan er det da også mestendels,
der foreligger her, selv om forfatteren
anfører, at bogen ikke fik den form,
som Tage Kaarsted havde opmuntret
til. Af bogens godt 400 sider er vel op
mod 40 % bankinspektør Holmer
Greens dagbog; resten handler mest
om de politiske forviklinger omkring
bankens krak, bl.a. - og ikke så lidt inspireret af Socialdemokratens samti
dige behandling af sagen. Hvor godset i
øvrigt stammer fra er ikke helt til at
vide, da forfatteren har kvittet doku
mentationen og nøjes med en littera
turliste bag i bogen. Man kan gætte på,
at Søren Mørch har valgt denne form
for at nå ud til et bredere publikum,
end han ville have kunnet med en kom
menteret kildeudgave. Fagfolk havde
været bedre tjent med en sådan, båret
af Søren Mørchs indsigt i emnet. Den
ville have været mere intensiv og rige
ligt spændende endda. Selv om noget
tyder på, at den forfængelige Holmer
Green har pyntet på dagbogen, så den
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rigtig kunne dokumentere hans mod og
indsigt.
Med dagbogen som baggrund skild
rer Søren Mørch Landmandsbankens
opkomst og miljøet omkring den. Han
fortæller om det ikke ukomplicerede
forhold mellem H.N. Andersen og
Emil Glückstadt og om politikeres po
sitioner i forhold til bankens nedtur, ik
ke mindst handelsminister Tyge Rot
hes. Det er det politiske spil omkring
banken, der interesserer forfatteren
mere end de økonomiske forhold.
Hvad disse angår er man bedre hjulpet
med bankkommissionens beretning på
300 sider 4- 400 siders tillæg (ikke
4.000, som Mørch skriver).
Forfatteren er en misantropisk sjæl
og ikke så lidt arrogant i sin sproglige
stil. Har L. V. Birck monstro i sin un
derholdning af journalister sagt om
fremtrædende personer, at de har »lig
get i med Landmandsbanken« (s. 295).
Det forekommer usandsynligt; når bo
gen ikke er forsynet med noteapparat,
må man stille store krav til selvdiscipli
nen i sin omgang med sproget. Men
munden løber engang imellem på Sø
ren Mørch; som et uskyldigt eksempel
kan man spørge, hvad det kommer læ
serne ved i sammenhængen, hvem Al
bert Olsens sønner er (s. 367).
Konkluderende skal det dog siges, at
denne bog bør læses af enhver, der in
teresserer sig for landets finanshistorie.
Billedmaterialet er udmærket, og den
er pænt lavet.
Til slut skal det ikke forbigås, at bo
gen er forsynet med et bizart forord.
Her gør forfatteren opmærksom på, at
han er blevet frarådet at skrive bogen;
bl.a. fordi nogle har ment, det kunne
blive usundt for hans helbred. Sådan
noget pjat skader fagets rygte og der
med forskningsmulighederne. Selv om
direktør Tage Andersen fra Den dan
ske Bank i finanskredse går under nav
net »Kolde Tage«, skal man ikke deraf
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tro, han tilhører mafiaen. Bedre ville
det være, om der mellem historikere og
bankfolk kunne oparbejdes en tillid,
der kunne føre frem til seriøse studier i
bankhistorien.
Ib Gejl

Niels-Henrik Topp: Udviklingen i de fi
nanspolitiske ideer i Danmark 193045. (Jurist- og Økonomforbundets
Forlag, 1987). 437 s., 350,- kr.
I sin bog »The General Theory of
Employment, Interest and Money« fra
1936 bragte J. M. Keynes sin teori til
gennembrud, at kun statsstyring gen
nem budgettering kunne tilvejebringe
en stabil økonomi og rimelig beskæfti
gelse. Først efter krigen fik denne teori
mulighed for at slå igennem i Dan
mark.
Indtil da troede man grundlæggende
på den frie markedsøkonomi, og den
politiske indsats var rettet mod at fjer
ne hindringer for dens gennemslags
kraft. Et problem i den forbindelse var
dog nødvendigheden af en fordelings
politik af hensyn til vanskeligt stillede
grupper. Et hovedprincip bag finanspo
litikken var balance på statsbudgettet
og en lav statsgæld; en ekspansiv fi
nanspolitik anså man for skadelig i det
lange løb. Det længste, man burde
strække sig, var i depressionstid at
fremskynde arbejde, der alligevel skul
le udføres. Egentlige beskæftigelsesar
bejder burde skattefinansieres. Som re
præsentant for en fleksibel, men klas
sisk finanspolitik stod Fr. Zeuthen,
som 1930’erne igennem skrev adskillige
artikler om arbejdsløshedsproblemet.
Under inspiration af den såkaldte
Stockholm-skole, der som Keynes var
tilhængere af en funktionel finanspoli
tik, arbejdede dog også danske økono
mer med sådanne tanker. De mest
fremtrædende var Jens Warming og
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Jørgen Pedersen, men nogen samlet
teoriopbygning fandt ikke sted.
Med udblik til den politiske udvik
ling skildrer Niels-Henrik Topp pro
blemstillingen i nærværende bog, der er
en disputats fra Københavns Universi
tet. Bortset fra udviklingen af en enkelt
model er bogen særdeles læselig, vel
skrevet og absolut konsumerbar for
ikke-økonomer.
Ib Gejl

Hans Chr. Bjerg, Hans Chr. Dahlerup
Koch og P. B. Nielsen: U-både gen
nem 75 år. Det danske ubådsvåben
1909-84. (Forum, 1984). 154 s.,
150,00 kr.
Jørgen Petersen: Mit liv i Søværnet
1934-80. (Odense Universitetsfor
lag, 1985). 191 s., 110,00 kr. (plus
moms og porto).
Hans Chr. Bjerg (red.): Lex Rechnitzer. Optegnelser af viceadmiral
H. Wenck, kontreadmiral H. Rechnitzer og kommandør A. G. TopsøeJensen om tilblivelsen af Lov om Sø
værnet 1932. (Marinehistorisk Sel
skab, 1985). 185 s., 136,00 kr.
»Flåden kan ikke lide mine under
vandsbåde, fordi man ikke kan spanku
lere rundt på dækket af dem!« udtalte
den irske ubådskonstruktør John Hol
land i begyndelsen af dette århundrede.
Han måtte som så mange andre konsta
tere, at der herskede en betydelig mod
vilje mod dette nye og skræmmende
magtmiddel, der på afgørende vis brød
med en traditionel opfattelse af ridder
lighed i krigsførelsen. Navnlig i Storbri
tannien og USA var man længe om at
acceptere den nye skibstype fuldt ud - i
Tyskland gik det som bekendt lettere.
Ikke desto mindre fandtes der ved 1.
Verdenskrigs begyndelse ikke færre
end ca. 400 ubåde, og det er næppe no
gen overdrivelse at hævde, at den nye
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skibstype har sat sit tydelige præg på
den maritime udvikling. Den første
danske ubåd indgik i Flåden allerede i
1909, og siden da har ubåde udgjort en
fast om end omdiskuteret del af Søvær
nets sejlende enheder.
Bjergs,
Dahlerup
Kochs
og
P.B. Nielsens bog behandler det Dan
ske Ubådsvåbens første 75 år. Og lad
det være sagt med det samme: det er
ikke blot et nydeligt og velskrevet jubi
læumsskrift, men også en fremragende
introduktion til et fascinerende emne.
Bogen indledes med en instruktiv gen
nemgang af, hvad en undervandsbåd
er. Kort og kontant redegøres der for
konstruktion, navigation og armering.
Det kan simpelthen ikke gøres bedre i
en kortfattet, populær fremstilling. Det
efterfølgende afsnit om opdagelse og
nedkæmpelse af ubåde uddyber en ræk
ke emner fra det indledende kapitel og
giver gode forklaringer på, hvorfor det
er så godt som umuligt at fange en un
dervandsbåd.
I de efterfølgende kronologisk dispo
nerede kapitler gennemgås ubådens hi
storie fra de flyvske ideer over dykker
skibet og de undersøiske både frem til
de egentlige undervandsbåde. Den sid
ste type, der karakteriseres ved, at den
yder sit bedste under vandet - ikke blot
under angreb, men også ved forlæg
ning, udvikledes først så sent som i slut
ningen af 2. Verdenskrig. (På dette
tidspunkt havde både USA og Storbri
tannien for længst opgivet deres planer
om at få dette uciviliserede våben gjort
ulovligt i krigsførelsen på linje med
giftgas!) Der redegøres for, hvorledes
ubådsvåbenet omkring århundredeskif
tet gennemgik en afgørende udvikling,
der på kort tid løste såvel armerings
problemet (torpedoen) som fremdrifts
spørgsmålet (el-motorerne) og naviga
tionsvanskelighederne (periskopet).
Gennemgangen ledsagedes af gode
tegninger og fotografier, hvis billedtek-
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ster godt kunne have været mere nøjag
tige. Bogen afrundes med en kraftig
understregning af ubådsvåbenets værdi
i det danske forsvar. Det slås fast, at
ubåden selv med vore dages udviklede
luftvåben ikke har nogen »naturlige«
fjender. Skal der sættes ind over for
den, må det ske med andre ubåde, de
såkaldte hunter-killers. Ubåden er ikke
blot, hævder forfatterne, et relativt bil
ligt våben, den er også karakteriseret
ved stor udholdenhed og overlevelses
evne samt en betydelig kampkraft.
Bogen lægger ikke skjul på, at kriti
kere i et vist omfang har ret, når de er
tilbøjelige til at betragte ubåden som et
offensivt våben. Undervandsbådenes
våben - torpedoen - er ultimativt, det
egner sig ikke til varselsskud, og træf
sikkerheden er noget nær 100%. Des
uden er ubådene især velegnet til at
møde fjenden i et såkaldt fremskudt
forsvar, d.v.s. uden for de indre danske
farvande. Hertil kommer endnu et for
hold af betydning: ubåden er i modsæt
ning til overfladeskibet særdeles veleg
net til at operere alene, ja den er i vir
keligheden så godt som uafhængig af
enhver kommunikation.
Bogen er skrevet med et engage
ment, der er smittende, og med en ar
gumentation, det er svært at komme
udenom. Den rummer en god oversigt
over alle danske ubådes data fra 1909
frem til 1984 (31 stk.). En kort biblio
grafi er ligeledes medtaget, men des
værre må man undvære et register, et
sådant kunne bogen godt have fortjent.
Jørgen Petersens erindringsbog fra
tiden i Søværnet mangler heller ikke
engagement eller argumenter, men no
gen velskrevet bog er det bestemt ikke.
Både syntaktisk og ortografisk kan den
i passager være lidt af en prøvelse. For
fatteren, der begyndte som lærling i
1934, sluttede sin karriere som kontre
admiral og chef for det magtfulde SMK
(Søværnets Materielkomando) i 1980.
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De otte år ved SMK i 1970’erne og
»den glade u-bådstid« i 1940’erne og
1950’eme udgør i modsætning til de
skiftende stabstjenester i ind- og udlan
det de mest interessante afsnit i bogen.
Det hænger givetvis sammen med, at
forfatteren altid har befundet sig bedre
i »aktiv« tjeneste end på »de bonede
gulve«.
Undervandsbådene har haft Jørgen
Petersens særlige bevågenhed. Efter sin
hjemkomst fra England i 1945 søgte
han at nyttiggøre krigstidens erfaringer
med dette effektive våben. Han ønske
de en langt mere offensiv anvendelse,
for »jo før man begynder at paaføre
en angribende Fjende Tab, og jo mere
man kan true hans Forbindelseslinier
des bedre«. (Tidsskrift for Søvæsen,
1945). Han gjorde sig m.a.o. til tals
mand for det fremskudte forsvar.
Bogen er skrevet lige ud ad landeve
jen med en god portion humor og selv
ironi. Forfatteren er ikke bange for at
bekende egne dumheder og bekymrin
ger, ligesom han heller ikke viger tilba
ge for at uddele ris og ros til andre. Der
tegnes således et smukt - næsten poe
tisk - portræt af den meget afholdte vi
ceadmiral Vedel, som forfatteren var
adjudant hos i 1945-46, og hvis bemær
kelsesværdige springavancement i
1940, da den ligeså forhadte Rechnitzer skulle løses af, Jørgen Petersen na
turligvis ikke finder grund til at sætte
spørgsmålstegn ved. Forfatterens op
fattelse af et tilsvarende markant
springavancement små 40 år senere
(G. K. Kristensens udnævnelse til chef
for Forsvarsstaben i 1977) er derimod
en ganske anden, for her sporer han
politikernes indflydelse på en for vær
nene uheldig måde. I det hele taget sy
nes Jørgen Petersen ikke at være helt
tryg ved politikere, navnlig ikke ved
deres bureaukrati. Der falder adskillige
bitre og - forekommer det - velbegrun
dede, kritiske bemærkninger om såvel
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Rigsrevisionen som Forsvarsministeriet
og Forsvarskommandoen.
Forfatteren giver et godt indtryk af
livet i Søværnet gennem den lange pe
riode og en udmærket redegørelse for
baggrunden for de senere års mange
strukturændringer: etableringen af En
hedskommandoen i Natoregie, de radi
kale ændringer af forholdet mellem for
svarschef og væmschefer og naturligvis
dannelsen af Søværnets Materialkom
mando. Bogen rummer en klar og me
get skarp advarsel mod den igangvæ
rende ensretning i forsvaret, som for
fatteren med rette finder både unatur
lig og lidet effektivitetsfremmende.
Jørgen Petersens bog er skrevet
»udelukkende ud fra erindringen og
uden støtte af dagbøger eller andre op
tegnelser« - i sandhed en imponerende
hukommelse. Mindre imponerende er
som nævnt bogens »finish«, hvortil
kommer, at den betjener sig af en del
indforståede udtryk og af et væld af for
kortelser, der langt fra alle er at finde
forkortelseslisten. Det vil sikkert irrite
re mange; men det gør ikke bogen min
dre læseværdig.
Den Flåde, Jørgen Petersen i 1934
trådte ind i, var præget af Forsvarsord
ningen af 1932, der havde sat navnlig
Søværnet på smalkost i en sådan grad,
at værnets chef, viceadmiral Wenck,
havde nægtet at tage medansvar herfor.
Resultatet blev et chefskifte, der vakte
både opmærksomhed og vrede langt ud
over Flådens rækker. Den nye mand
var Marineministeriets direktør, kon
treadmiral Rechnitzer, der også var ar
kitekten bag ordningen - og i øvrigt en
af Flådens første ubådsofficerer.
Hans Chr. Bjerg har med den forelig
gende bog ønsket at lade de sømilitære
aktører - først og fremmest Wenck og
Rechnitzer - komme til orde for at ka
ste lys over den forkætrede lovs tilbli
velseshistorie. Det fremlagte materiale,
der ikke tidligere har været offentlig
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gjort, omfatter Wencks fyldige opteg
nelser fra 1931-32, Rechnitzers erin
dringer fra samme periode (nedskrevet
efter hans afgang i 1940) samt et par
notater fra kommandør A. G. TopsøeJensens hånd. Det fremgår med al øn
skelig tydelighed, at det politiske pres
om nedskæringer på såvel Wenck som
Rechnitzer var massivt. Det var i første
række landstingsmedlemmerne Johs.
Stensballe og Henrik Hauch (begge fra
Venstre), der var aktive, men den so
cialdemokratiske
forsvarsminister,
Laust Rasmussen, fulgte godt med.
Wencks optegnelser, der udgør ho
vedparten af bogen, gør det muligt at
følge udviklingen på nært hold. Saglig
heden kan ligge på et lille sted, hvilket
tydeligvis bidrager til at gøre Wencks
kommentarer stedse mere bitre. Kul
minationen nås med hans referat af for
svarsministerens forbløffende udtalelse
ved Wencks fratrædelse i 1932: »Ja det er jo ejendommeligt at tænke sig, at
De, Hr. Viceadmiral, nu fratræder, uagtet De har hele Flaadens Opfattelse
til Støtte for Deres egen Opfattelse og
Optræden«. Det er unægteligt et ud
sagn, der sætter såvel Rechnitzers ad
færd i tiden op til lovens vedtagelse som
hans vilkår som Flådens kommende
chef i relief.
Det publicerede udsnit af Rechnit
zers erindringer har nærmest karakter
af en apologi og er uden større interes
se. Derimod er notaterne fra hans sous
chef i Marineministeriet, kommandør
Topsøe-J ensen bemærkelsesværdige.
Kommandøren var helt klart sagligt
uenig med sin chef, men han var samti
dig en loyal embedsmand. Notaterne
(nedskrevet i 1932 og 1937) indicerer to
væsentlige ting: for det første, at det
politiske pres på ministeriet i marts
1932 var så voldsomt, at kommandøren
måtte kalde sin chef hjem fra Geneve,
»da jeg ikke kunne tumle de Her
rer...«; for det andet, at den berygtede
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§ 64 i loven (»Lex Rechnitzer« - para
graffen, der skulle gøre det muligt for
Rechnitzer at avancere til væmschef,
skønt han ikke havde haft nogen ud
kommando siden 1917) skyldtes Rechnitzers personlige indgriben.
Bjergs bog efterlader ikke Marineministeriets direktør i noget flatterende
lys; men de fremlagte kilder rejser
unægteligt det spørgsmål, om der i 1932
overhovedet var politisk mulighed for
nogen anden løsning end den, Rechnit
zer udformede? At forlange af Rech
nitzer, at han skulle have fulgt Wencks
eksempel, ville afgjort være at gå for
vidt, og de fleste ville sandsynligvis og
så have kunnet acceptere, at Rechnit
zer viste langt større smidighed over
for politikerne end Wenck; men hans
udnyttelse af situationen til egen fordel
blev naturligvis taget meget unådigt op,
og det bidrog nok i høj grad til at sløre,
hvor begrænset et spillerum, der i vir
keligheden var tale om.
Udgiveren har forsynet bogen med
en udmærket introduktion, der dels gi
ver en kortfattet præsentation af ho
vedpersonerne dels sætter kilderne ind
i en lidt større sammenhæng. Et regi
ster er der derimod ikke blevet plads
til.
Per Willemoes Jørgensen

Steffen Steffensen: På Flugt fra Nazis
men. Tysksprogede emigranter i
Danmark efter 1933. (C. A. Reitzels
Forlag, 1986). 650 s.
Bogen er resultatet af et projekt, som
professor i tysk litteratur ved Køben
havns Universitet Steffen Steffensen
iværksatte i 1969, og den karakteriseres
i forordet som en redigeret materiale
samling. Den behandler ikke immigra
tionen i almindelighed, men kun de in
tellektuelle, forfattere, kunstnere, videnskabsmænd etc. Det var en ledende
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tanke at påvise, hvilke værdier disse
indvandrere tilførte dansk åndsliv, og
derfor blev arbejdet på de mange bio
grafier ikke overladt historikere, men i
første række fagfæller til hver enkelt af
de 50-100 personer, der er medtaget.
Arbejdet blev afbrudt ved Steffen
Steffensens død i 1984, og adskillige ar
tikler præsenterer sig som en nødtørftig
udfyldning, typisk i form af korte refe
rater af intervju med de pågældende el
ler forkortede gengivelser af selvbio
grafier. I sin helhed kan man ikke sige,
at den meget ambitiøse hensigt om at
vurdere indvandrernes betydning i
f.eks. udviklingen af enkelte videnska
ber eller kunstarter er lykkedes. Heller
ikke de danske myndigheders behand
ling af de prekære spørgsmål om op
holds- og arbejdstilladelse er bredere
belyst. Projektets medarbejdere har
haft adgang til fremmedpolitiets akter;
men kun få har benyttet dem. Ærgerligt,
fordi der netop i denne gruppe var
mange grænsetilfælde, f.eks. modernis
tiske - i nazistisk sprog »entartede« kunstnere, der ikke kunne påberåbe sig
fare for liv eller frihed, men emigrerede
for at kunne fortsætte deres kunstneri
ske virke. De faldt derfor ikke ind un
der begrebet politiske flygtninge, men
fik i nogle tilfælde opholdstilladelse,
hvis de opfyldte hovedkravet: at de ik
ke tog arbejde fra danske borgere.
Artiklerne er af stærkt varierende
kvalitet. De færreste kan betegnes som
forskningsresultater; men der er hæder
lige undtagelser. Læseværdig er først og
fremmest Hans Chr. Nørregaards store
artikel »Bertolt Brecht og Danmark«,
der veloplagt og på et gedigent kilde
grundlag beskriver den store forfatter
og hans lille koloni ved Svendborg - og
samtidig kaster skarpe strejflys ind i det
kommunistisk dominerede kulturradi
kale miljø i Danmark.
Som helhed er bogen mest værdifuld
som en illustration af, hvor forskelligar-
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tede problemer og enkeltskæbner, der
gemmer sig bag den fælles overskrift.
Henning Poulsen

Hans Christian Bjerg: Ligaen. Den
danske militære efterretningstjeneste
1940-1945, bd. 1-2. (Gyldendal,
1985). 334 + 314 s.
Det har længe været kendt, at den mili
tære efterretningstjeneste indtog en
central plads i det danske modstands
mønster under besættelsen. Som Jør
gen Hæstrup påviste i »Kontakt med
England« (1954), var oversendelsen af
efterretningsmateriale, der allerede på
begyndtes i 1940, den første organisere
de aktivitet på dansk grund, som kan
bære betegnelsen modstand. I de første
besættelsesår var forbindelsen med den
militære efterretningstjeneste SOE’s
vigtigste aktiv i Danmark, og krigen
igennem gik der via Stockholm en
strøm af militære efterretninger til Eng
land - indsamlet af hærens og flådens
efterretningstjeneste. Emnet har da og
så været inddraget i flere historiske un
dersøgelser. Hæstrup har i et vist om
fang fulgt det op i »Hemmelig Allian
ce« 1-2 (1959). Palle Roslyng - Jensen
har berørt flere sider af det i »Værne
nes politik - politikernes værn« (1980),
og det er desuden belyst gennem en
række memoirer og mindre arbejder.
Alligevel har en central og grundig
undersøgelse af efterretningstjenesten
været savnet, og Hans Christian Bjergs
bog må derfor hilses velkommen. Den
bygger først og fremmest på efterret
ningstjenestens eget arkiv, det store og
velbevarede »Stockholmsarkiv«, som
for første gang er systematisk udnyttet,
og inddrager også andet relevant
dansk, tysk og britisk materiale, og
præsenterer sig i det hele som den cen
trale behandling af emnet.
Lad det også straks være sagt, at ar
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bejdet har flere gode egenskaber. Dens
beskrivelse er omhyggelig og præcis, og
forfatteren har føjet nye dimensioner
til modstandsbevægelsens historie ved
at anskue de komplicerede dansk-briti
ske relationer fra efterretningsofficeremes centrale og ofte prekære posi
tion. I detaljer føjer den adskilligt til
vor hidtidige viden og forståelse.
Alligevel kan man ikke sige, at den
ændrer det helhedsbillede, vi hidtil har
haft. I hovedsagen er der tale om, at
efterretningstjenesten, dens holdninger
og funktioner placeres lidt mere nøjag
tigt indenfor de rammer i spillet mellem
værnene og den civile modstandsbevæ
gelse, som er angivet af Hæstrup og
Roslyng-Jensen, men sjældent om
egentlige nytolkninger.
Det vigtigste forsøg herpå er næppe
vellykket. I kapitel V,1 behandles de
vigtige forhandlinger mellem ET og
SOE i foråret 1942, som ledte frem til
de retningslinier for det samlede mod
standsarbejde i Danmark, SOE afstak i
et brev til ET 11. april. Jørgen Hæstrup
har tidligere givet en udførlig analyse af
denne situation (»Table Top« - Jyske
Samlinger V,4 - 1961) og bl.a. konsta
teret, at dokumentet var »ved at
sprænges af svære modsætninger« mel
lem »to fundamentalt forskellige syns
punkter på den engelske politik i Dan
mark« - på den ene side interessen for
efterretningsarbejdet og den »P-plan«,
ET præsenterede som et mere beske
dent alternativ til den illegale hær, bri
terne forestillede sig - på den anden
side SOE’s forsæt om at udvikle sabota
gevirksomhed. Efter Hæstrups opfat
telse fik efterretningsfolkene kun min
dre, tidsbegrænsede indrømmelser.
Bjerg er delvis enig heri, men bestri
der, at P-planen og sabotagen stod som
alternativer for briterne. Hverken Hæ
strup eller Bjerg har haft adgang til
SOE’s arkiv; men siden er sagens doku
menter fremlagt af Charles Cruicks-

Anmeldelser og litteraturnyt

320
hank i hans iøvrigt lidet vellykkede »S
O E in Scandinavia« (anmeldt i Historie
16, s. 153ff.), og her sættes navne på de
stridende opfattelser, hvis eksistens
Hæstrup antog, og modsætningen mel
lem P-plan og sabotage fremgår klart.
Tumbull i Stockholm og Hollingworth,
som ledede SOEs danske afdeling, var
rede til at acceptere et sabotagestop og
lade ideen om en illegal hær være op
fyldt med P-planen. Men på topplan
fastholdt Frank Nelson såvel som hans
afløser Charles Hambro, at eftersom
ingen invasion i Danmark havde plads i
den britiske strategi, kunne man nok
nøjes med P-planen, men ikke opgive
sabotagen.
Bogens vigtigste mangel er, at forfat
teren er veget uden om det brændende
spørgsmål om effekten af den danske
efterretningsvirksomhed. I indlednin
gen definerer han efterretningstjene
stens opgave som »at sørge for at få
den rigtige information bragt til den
rigtige mand på det rigtige tidspunkt«,
og problemet er, om dette er sket for
blot nogen del af den store informa
tionsmængde, der kom fra Danmark.
På den ene side står britiske anerken

delser, der kan være ment som smiger,
på den anden beretninger om, at stoffet
langt hen i krigen strandede i SOE, der
ikke var en efterretningstjeneste og
derfor ikke interesseret. Om dette
spørgsmål, der er vitalt for vurderingen
af hele virksomheden, finder vi i bogen
kun spredte bemærkninger. Det er ikke
systematisk forfulgt, og arkivsøgningen
har ikke været indrettet på at løse det.
Adgang til SOE’s arkiv, var ingen be
tingelse. De åbne arkiver fra de mest
interesserede britiske værn, Royal Air
Force og navnlig admiralitetet, som fik
meddelelser om tyske skibsbevægelser
sendt direkte fra Stockholm, kunne ha
ve givet vigtige fingerpeg. Men ingen af
dem figurerer på listen over benyttede
britiske arkivalier.
Alt i alt er bogen nok en gevinst, for
di efterretningstjenestens virksomhed
er behandlet som en helhed, men sam
tidig også en skuffelse, fordi denne hel
hed er anskuet så snævert, at bogen set
i større perspektiv kun føjer lidt til vor
viden om modstandsbevægelsens hi
storie.
Henning Poulsen

REGIONAL OG LOKALHISTORIE
Poul Thestrup, Dorrit Andersen, Niels
Oxen vad: Mod bedre tider Odense
1789-1868. Odense bys historie, bd.
8.
(Odense Universitetsforlag,
1986) 499 s. 240,- kr.

Den store Odense bys historie i 10 bind
skrider planmæssigt frem, og med dette
bind er det store projekt nu nået til
1945.
De tre forfattere har delt opgaven
imellem sig, således at Poul Thestrup
behandler den befolkningsmæssige ud
vikling samt udviklingen indenfor

håndværk, industri, handel og omsæt
ning. Det er så blevet Dorrit Andersens
opgave at beskrive bystyre og forvalt
ning, lov og orden samt Fyns særlige
guvernement og guvernørerne, ligesom
det også er blevet hende, der har lavet
fremstillingen af den politiske udvikling
i byen. Det kulturelle liv i Odense med
skole og undervisning, kirker, aviser og
bøger, teater og musik foruden det tids
typiske klubliv er overladt til Niels
Oxenvad.
Billedsiden synes at have undergået
en vis ændring - til det bedre. Billeder-
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ne synes at være færre, men til gengæld
er de blevet større. Ind imellem ses vir
kelige perler. Således tidstypiske læser
breve fra den lokale Stiftstidende sam
men med annoncer fra samme. Tabel
ler, figurer og billeder veksler fint mel
lem hinanden og gør en tekst, der ikke
er almindelig i lokalhistoriske fremstil
linger bl.a. om den lokale lønudvikling,
særdeles læsevenlig og nærværende.
Bindet vil således i høj grad kunne
bidrage til at højne den lokalhistoriske
genre, idet fremstillingen på adskillige
områder ikke kan være andet en en god
inspirationskilde for lokalhistorikeren.
På trods af det komplicerede stof og de
mange aspekter, der hele tiden anlæg
ges, formår forfatterne nemlig at fast
holde læseren.
Henrik Fode

Henning Hall: Ryttere, rak og randersborgere. (Randers Amts Historiske
Samfund, 1986) 240 s., 248,- kr.
Det er en morsom ide, der ligger bag
denne fornemme udgivelse: At aktuali
sere historien i genkendelige miljøer.
Med udgangspunkt i nye illustrationer
- de fleste i fornem farvegengivelse af
bevarede og kendte gadestrøg i byen indføres læseren i begivenheder, der
netop knytter sig til disse lokaliteter.
Emnerne eller begivenhederne bringes
kronologisk med en dødsmesse i året
1700 som udgangspunkt og 1799 som
sidste år, da Steen Steensen Blicher
som elev kom til byens lærde skole.
Mellem disse yderpunkter møder læse
ren 1712 Furien på Dronningborg, Gal
genfuglene Herman Og Christian, Stru
ensees regimente og Das Schleswigsche
Cuirassier-regiment in Randers. Hver
overskrift giver grundlag for en histo
risk perspektivering, således sidstnævn
te til en beretning om militære forlæg
ninger i og ved Randers i 1700-årene.
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Der er sande kup blandt afsnittene,
således det fra 1796 om avisen, hvor det
er lykkedes at finde cirkulationslisten
for den lokale avis 12. april 1796. Des
værre slutter artiklen noget pludselig,
den historie kunne godt have været færdigskrevet.
Der vil nok være delte meninger om
bogens indhold med dens blanding af
pittoreske fortællinger og mere hånd
fast stof. - Lad det nu være, for mere
debat kan der nok opstå omkring den
sproglige »servering«, der for nogle
kan virke »lidt krukket, indforstået og
måske lidt bedrevidende«.
Resultatet er alligevel blevet en mor
som, særdeles velillustreret og interes
sant bog, som man må ønske forfatte
ren af udgivelsen til lykke med. - Men,
den kan og bør næppe danne forbillede
for alt for mange tilsvarende publika
tioner, for der er næppe mange forfat
tere, der kan klare den noget specielle
sproglige kombination. Der bruges som
nævnt populært talesprog over traditio
nelt skriftsprog krydret med gammel
danske ord i en lejlighedsvis besynder
lig blanding.
Bogen hviler på et stort kildemateri
ale, som det må have været et kæmpe
arbejde at finde frem. Lay out og illu
strationer gør det til en nydelse at blade
i bogen.
Henrik Fode
Ellen Agergaard, Peder Storgaard Ja
kobsen, Børge Poulsen m.fl.: Det
grundtvigske islæt i Gudum. (1986).
167 s., ill.

Et forfatterkollektiv formentlig det sid
ste slægtled af Gudum Sogns grundt
vigianere har med bogen »Det grundt
vigske islæt i Gudum« sat sig for at ska
be et monument over grundtvigianis
men i Gudum sogn. Begyndelsen sættes
allerede til 1835!, hvor der ved Land-
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husholdningsselskabets
økonomiske
hjælp kunne etableres en læseforening i
sognet. I småafsnit beskrives videre mi
lepæle i grundtvigianismens udvikling.
Oprettelsen af en valgmenighed i Bøvling i 1875 var et væsentligt fremskridt,
men i Gudum sogn sættes interessant
nok oprettelsen af Gudum Afholdsfor
ening i 1881 som det første samlings
punkt for grundtvigianerne. Forfatter
ne er ikke i tvivl om, at det andelsmeje
ri, der oprettedes i 1887, var grundt
vigianernes værk, flere af stifterne hav
de nemlig været på højskole. Gudum
Brugsforening stiftedes i 1892 og et for
samlingshus oprettedes i 1899. Her hus
edes fra 1902 en friskole oprettet for
grundtvigianernes børn som en protest
mod sognets kommuneskole, og om
kring dette hus samledes i det hele ta
get grundtvigianernes aktiviteter med
afholdsforedrag, oplysende, foredrag

etc. I et par mindre afsnit beskrives et
par af de mere fremtrædende grundt
vigske familier, men også Jeppe Åkjær
kommer til orde. Den knappe tekst føl
ges overalt af næsten ordrette gengivel
ser fra protokoller, breve etc., men lige
så hyppigt er protokoludtog, vedtæg
ter, lejlighedssange ganske enkelt gen
givet fotografisk. Og sammen med det
øvrige billedmateriale giver dette bo
gen mere præg af en mosaik end en hel
hedsfremstilling. Denne fremstillings
form er ideel, vil man give stedkendte
associationer, men den udenforstående
bliver det overladt selv at få sammen
hæng i fragmenterne. Egentlige analy
ser, forsøg på at årsagsforklare endsige
sætte sognets grundtvigianisme i en
større sammenhæng har bogen nemlig
ikke.
Sidsel Eriksen

KULTURHISTORIE
Lone Rahbek Christensen: Hver vore
veje. Livsformer, familietyper og
kvindeliv.
(Etnologisk Forum,
1987). 173 s.
Udfra en kvalitativ kulturanalyse vil et
nologen Lone Rahbek Christensen be
skrive nutidens familietyper og i særde
leshed de tilhørende kvinders funktion
og livssyn. Da forfatteren elsker kon
traster, starter hun med at præsentere
og kritisere kvindeforskningens resulta
ter. Disse er nemlig problematiske, for
di de er fremkommet ved, at man be
skriver kvinden som det mandsunder
trykte væsen både i fortid og nutid, og
kvindebevægelsen vil kæmpe for enten
at få hende ligestillet eller også at få
hende løftet højt op over manden, der
nu skal undertrykkes. Med rette påpe

ger Lone R. Christensen, at problemet
er, at man kun ser og erkender én type
kvinde, nemlig den undertrykte, mens
der findes flere forskellige typer. Det
vil hun bevise ved at karakterisere de
res respektive livsform. Livsformanaly
sen blev i begyndelsen af 1980’erne lan
ceret bl.a. af etnologen Thomas Høj
rup og går ud på, at beskrive forskellige
typer af familier ved hjælp af kontra
sterne arbejde-fritid, og hvilken af de
to der er mål og hvilken middel. Her
skal der ikke nærmere kommes ind på
livsformanalysens fordele og ulemper,
det har man debatteret dengang (f.eks.
i Fortid og Nutid nr. XXI, 3, 1984).
Højrups resultat var, at han fandt tre
livsformer i den nutidige vesterlandske
verden, nemlig lønarbejderens, de er
hvervsdrivendes og karrierefolkenes.
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Problemet er dog, at det er mandens
arbejde der indicerer hvilken livsform
familien hører til. Derfor vil Lone
R. Christensen se på, om kvinden har
tilhørende livsformer eller måske helt
andre.
Efter indsamling og udmøntning af
en række interviews kommer hun til
følgende to hovedgrupper:
Husmødre i lønarbejderfamilien og
baglandskvinder. De sidste er kar
rierefamiliens hustruer, de går ind i et
teamwork med manden, for at få ham
frem i verden, og kvinden overtager så
de ekstra opgaver, dette medfører, så
som middage for chefen etc. etc., altså
en repræsentationskvinde, der danner
mandens bagland.
Blandt husmødre finder forfatteren
nogle varianter mest baseret på, om de
er hjemmegående eller mere eller min
dre udearbejdende. De er kategorise
ret som husmødre, fordi de satser
hjemmet højest, enten fordi de lægger
deres arbejde dér - eller fordi de er
»lønarbejdere«, for at opnå det gode
mål: fritiden i hjemmet med familien.
Ganske kort kommer forfatteren ind på
en tredie type kvinde, der selv er kar
rierekvinde eller har så intensive hob
bies, at hun ligesom finder sin egen livs
form udenom mandens.
Forfatteren overvejer og vurderer så
hver familietypes stabilitet og eventuel
le følsomhed over for forandringer.
Det er i princippet helt i orden, men
hun lader for det meste manden være
variablen og konkluderer om kvindens
muligheder ud fra hendes øjeblikkelige
status. Og da ser det selvfølgelig slemt
ud for den hjemmegående. Men også
hun har da, mener jeg, sine mulighe
der, det er særlig oplagt, når forfatte
rens udvalgte repræsentanter alle alle
rede har noget erhvervsarbejde ved si
den af.
Jeg har en række yderligere anke
punkter mod bogen. Jeg savner nogle
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overvejelser over de udvalgte typers
repræsentativitet i det danske samfund,
(forfatteren mener end ikke, at overve
jelser over de udvalgte forskellige in
terviewkvinders repræsentativitet var
nødvendige, når man vil lave en type
analyse). Men mange af de »rene«
hjemmegående husmødre findes vist
ikke længere, og baglandskvinden er
efter min mening et relikt fra mændenes gamle ønskedrømme om den opof
rende hustru. Derimod er lønarbejder
sken og den fagligt engagerede kvinde
vist efterhånden de mest typiske. En
kvalitativ analyse er helt fin, men den
skal sammentænkes med de mere kvan
titative, som f.eks. Socialforskningsin
stituttet laver. Et tværfagligt samarbej
de mellem etnologer og sociologer samt
andre videnskaber ville nuancere bille
det af den danske familie til de rette
proportioner. - Yderligere savner jeg
nogle overvejelser om kvindens egne
skiftende livsformer afhængig af hendes
alder. Husmoderlivsformen vil altid
være mere fremtrædende i den periode,
hvor familien har små børn, mens den
engagerede (karriere) kvinde vil kom
me meget mere tydeligt frem, når hun
bliver »over 40«. Denne ændring i
kvindens livsform må have kraftig ind
flydelse på de krav hun stiller. For en
kravformulering og kampen for disse
krav er nemlig forfatterens slutfanfare
for at opnå sit mål for kvinderne:
»Neokulturation« dvs. kvinders kamp
for nye vilkår, som pga. de forskellige
kvindetyper også er mange forskellige i
forhold til kvindebevægelsens normalt
to: ligeberettigelse eller kvindechauvi
nisme.
Disse kritikpunkter skal dog ikke vir
ke for dominerende, der er i bogen
mange gode iagttagelser og analyser,
som ikke alene er overraskende men
også meget tankevækkende og udfor
drende for en faghistoriker.
Gerda Bonderup
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Børge Holdt Madsen: Fisker og lods.
1700-tallets lodsning fra det nordlige
Kattegat. (Bangsbo Museets Forlag,
1986). 84 s.

På Hirtsholmene og i Fladstrand (Fre
derikshavn) udgjorde fiskeri og lods
ning i 1700-årene en erhvervsmæssig
helhed, som beboernes levevilkår var
helt afhængig af. Det er det samspil
mellem sønæring og befolkningens so
ciale dagligdag, forfatteren har sat sig
som mål at klarlægge. Bogen indleder
med en kort beskrivelse af den frem
voksende by i det nordlige Jylland,
hvorefter der følger en lang række kor
te rids af blandet indhold: Om Flad
strands handel og søfart, samt karakte
ristiske rejser før vi hører om selve
lodsfarvandet med dets grunde og man
ge besværligheder for søfarten.
Naturligvis får læseren også konkrete
strandingsberetninger, før der endelig
følger et par længere fremstillinger om
lodserne og lodseriets organisering i
området. Endelig er et socialhistorisk
afsnit, der fortæller om dyrtid og kop
skat, sygdom og bamedød med til at
karakterisere det barske liv for fisker
ne. Der er således meget spændende
stof at hente i den lille bog, der i man
gel på originalt samtidigt billedmateria
le er illustreret med adskillige tegnin
ger, der understøtter teksten.
Resultatet er blevet en fin lille lokal
historisk publikation om et væsentligt
emne, blot en skam, at forfatteren ikke
fortsætter op i det 19. århundrede.
Henrik Fode
Steffen Lorck: Der skal held til at sejle
til søs. En skitse af to personligheder
fra slælgterne Hvidt og Lorck, som
har præget Danmarkshistorien.
(Poul Kristensens Forlag, 1985).
181 s.
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Med udgangspunkt i portrætter af
etatsråd Lauritz Nicolai Hvidt, 17771856, og navigationsdirektør, komman
dør Victor Lorenz Lorck, 1871-1940,
hvis slægter gennem ægteskaber var
forbundet med hinanden, præsenteres
læserne for træk af landets historie,
som de to personer kom til at øve ind
flydelse på. Da der tidsmæssigt er et
stort spænd mellem de to personer,
kommer bogen naturligt til at falde i to
dele, men det hele er elegant kædet
sammen af et indledningskapitel, der
fortæller om det bryllup, der knyttede
de to familier sammen.
Af indholdsfortegnelsen til afsnittet
om L.N. Hvidt, kan nævnes historien
om »Caledonia«, landets første damp
skib, som Hvidt indkøbte, træk fra Na
tionalbanken, som han blev direktør
for, noget om skolegang i 1830erne og
endelig et afsnit om Hvidt som mini
ster. Naturligt sluttes der af med en
oversigt over hans efterkommere.
Victor Lorentz Lorck var søofficer,
og lige fra sin første officerstid interes
serede han sig levende for strategi, sø
krigshistorie og stabstjeneste, som han
var en af de første i landet, der dyrkede
systematisk og videnskabeligt. Han
blev tidligt knyttet til hele planlægnin
gen af flådens udvikling og fik da også
allerede før og under Første Verdens
krig betydningsfulde opgaver, bl.a. an
svaret for minelægningen i Storebælt.
Siden fik han forbindelse til pinsebevæ
gelsen efter at han havde forladt flå
den, for sidst i 1920erne at blive naviga
tionsdirektør, formand for statsskole
skibet og meget mere. Det kan også an
føres, at Lorck var en af de søofficerer,
som den danske prins Carl, den senere
Haakon VII fortsat holdt forbindelse
med, efter at han var kommet til Nor
ge. Det er den karriere, der gør det mu
ligt at bringe korte beretninger som
f.eks. Med »Islands Falk« til Reykja-
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vik i 1918 eller med »Dannebrog« til
Sønderjylland i 1920 m.m.
Det er ikke blot blevet til den sæd
vanlige type slægtshistorie, men meget
mere. Det er militærhistorie, søfartshi
storie, men naturligvis også slægtshisto
rie på et meget begavet og interessant
plan. Det kan naturligvis ikke direkte
efterlignes på et tilsvarende niveau. På
det mere jævne, skulle det dog være
muligt at disponere en slægtsbog på
samme måde.
Henrik Fode

Asger Uhd Jepsen: Transport. Ar
bejdsmandens historie i 100 år, bd.
3. (Fremad, 1985). 136 s. ill., kr.
188,00.
Henning Grelle og Anette Eklund
Hansen: Gartneri, land- og skov
brug. »Kampen mod uretten«. Ar
bejdsmandens historie i 100 år, bd.
4. (Fremad, 1986). 135 s. ill.
Denne bog, som er tredje bind i serien
om »Arbejdsmandens historie i 100
år« handler om transportarbejderne,
hvis forhold gennem de sidste 100 år
belyses ved hjælp af billeder, erindrin
ger og en forbindende tekst. Bogen er i
sin opbygning forsøgt lavet som en kro
nologisk gennemgang og beskriver de
forskellige arbejdsområder, hvor ar
bejdsmanden tidligere spillede en væ
sentlig rolle samt ændringerne i ar
bejdspladsernes antal og karakter som
følge af den teknologiske udvikling. Da
bogen i meget høj grad benytter sig af
erindringsstof, er den kronologiske op
bygning i nogen grad slået i stykker.
Dette betyder dog ikke så meget for
helhedsindtrykket, idet erindringerne
og det righoldige illustrationsmateriale
er med til at give bogen karakter. Der
er desuden en udmærket gennemgang
af organisationsforholdenes udvikling,
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arbejdsmændenes uddannelsesforhold
og familieforhold.
Fjerde bind i serien om »Arbejds
mandens historie i 100 år« behandler ar
bejdsmændenes og deres familiers for
hold i landbrug, gartneri og skovbrug,
og som for de tidligere udsendte bind i
serien, er også dette i høj grad baseret
på erindringsstof, der er kædet sammen
af en delvis kronologisk delvis tematisk
fremstilling. Bogen er delt op i fire ho
vedafsnit der omhandler arbejderliv på
landet, arbejderbevægelsen og landar
bejderen, kampen for landarbejderens
ret til at organisere sig og mekanise
ringsprocessen i gartneri, land- og
skovbrug. En af de centrale ting for bo
gens forfattere har været at gøre land
arbejderne synlige, at præsentere dem
som en klasse og fremdrage og forklare
væsentlige sider af de arbejdsvilkår, der
har været rammen for deres levebrød.
Dette er lykkedes fuldtud, og bagsiden
af landsbyidyllen er her blevet afdæk
ket, især ved hjælp af de mange erin
dringsglimt, men også ved hjælp af et
meget velvalgt illustrationsmateriale.
Henrik Vedel-Smith
Poul Strømstad: Danske svende på val
sen. (Gjellerup & Gad, 1984). 72 s.
64,70 kr.

Der hviler et poetisk, romantisk skær
over begrebet, »at gå på valsen«. Altså
det fænomen, at håndværkssvende rej
ste, ofte til udlandet, for at dygtiggøre
sig. Det var et fænomen, der nåede sit
højdepunkt i forrige århundrede, og
som Poul Strømstad gennem mange år
har studeret. Det er derfor naturligt, at
han i denne lille bog delagtiggør dansk
skoleungdom i de vanskeligheder, der
tidligere mødte ungdommen, der ville
lære nyt.
Bogen er disponeret med en bian-
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ding af beretninger og forfatterens for
bindende tekster. Desværre må man
konstatere, at forfatteren ikke afliver
det romantiske skær. Han får ikke til
strækkelig præcist sagt, at en af de afgø
rende drivkræfter bag vandrebevægelsen var arbejdsløshed. De unge blev
nemlig drevet fra sted til sted i en evig
kamp om arbejde. Betleri blev straffet,
og hjemsendelse til forsørgelseskom
mune under politiledsagelse hørte dag
ligdagen til. Talmæssige bilag burde og
så have oplyst, at høj rejseaktivitet var
en indikation på økonomisk krise.
Problemets omfang var så stort at op
mod 10 % af alle unge mænd mellem 20
og 35 år sidst i 1870’erne var på valsen,
hvilket igen indebar at et betydeligt an
tal af håndværkets unge levede på kan
ten af et eksistensminimum. Alt det
førte til svendehjemsbevægelsen, rejse
foreninger og egne sygekasser. Det ved
forfatteren naturligvis godt, men det
burde den opvoksende ungdom også
have kunnet læse i den lille bog. Alene
bogens omslag genopliver det romanti
ske omkring vandrebevægelsen. Det
socialhistoriske burde have haft en
langt mere central placering.
Henrik Fode
Jes Autrup: Landsbydreng og svend på
valsen. En fattig drengs erindringer
(1881-1907). (Historisk Samfund for
Ribe amt i samarbejde med lokalhi
storisk arkiv for Fåborg sogn, 1986).
94 s., 86,50 kr.
Gunnar Nielsen: Et godt liv - trods alt.
Erindringsserien »Folk fortæller«
nr. 18 (Foreningen Danmarks Fol
keminder, 1986). 136 s., 90 kr.

To vidt forskellige skæbner, som hver
på sin måde belyser levevilkår og dag
ligdag i Danmark i de sidste godt 100
år.
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Jes Autrup (1876-1943) blev født i
Vestjylland og måtte mere eller mindre
klare sig selv fra sit 4. år, fordi hans
barndomshjem blev opløst på grund af
skilsmisse. Han var derefter overladt
fremmede familier på nåde og - for det
meste - unåde. Erindringerne om sin
barndom har han nedskrevet 66 år
gammel, og de er præget af den hårde
og meget krænkende behandling, han
var ude for, men er skrevet uden bitter
hed og med dyb varme overfor de få
mennesker som hjalp ham og gav ham
det mindstemål af kærlighed, som gjor
de det muligt for ham at gennemleve
sin barndom, uden at blive brutaliseret
eller følelsesmæssigt afstumpet.
Helt anderledes har livet formet sig
for Gunnar Nielsen (f. 1916). Ikke blot
er han en generation yngre end Jes
Autrup, men hans opvækst på en gård i
et trygt hjem med en stor søskendeflok
har også givet ham et langt bedre ud
gangspunkt end Jes Autrup. Gunnar
Nielsen stammer fra halvøen Røsnæs i
Vestsjælland, og hans erindringer af
spejler en mere udadvendt livsstil på
øerne end den mere reserverede vestjy
ske, som danner baggrund for Jes
Autrups erindringer. Gunnar Nielsen
blev uddannet slagter og etablerede
egen virksomhed i Raklev ved Kalund
borg, som blev drevet dygtigt frem,
men ved siden af slagtererhvervet solg
te han planter til udplantning om for
året og leverede musik til festlige lejlig
heder og deltog i utallige former for na
bohjælp. Bogens titel »Et godt liv trods alt« rummer en reservation, som
henviser til sygdom i de senere år, men
bogen er først og fremmest båret af lyse
og festlige erindringer og tegner ud
over billedet af en travl og tilfredsstil
lende hverdag også et portræt af et me
get lykkeligt familieliv.
Jørgen Fink
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Klaus Neiiendam: Middelalderteatret i
Danmark (Det teatervidenskabelie
Institut, Københavns Universitet,
1986). 67 s.
I Helligtrekongerskapellet i Roskilde
domkirke findes det bedst bevarede
danske kalkmaleri, fra ca. 1460, af en
gøgler og fra omtrent samme tid omta
les en hofnar i de danske hofregnskaber
ved navn Casper, dvs. her møder vi for
første gang i kilderne et typisk europæ
isk teaternavn. Narren i Roskilde tilhø
rer denne internationale musikalske og
sceniske tradition. Med bjælder på
æselørerne og hanekam trakterer han
både enhåndsfløjte og tromme. Kalk
malerierne er således vor vigtigste kilde
til teaterkulturen i Danmark i middelal
deren. De berømte romanske malerier
i Råsted kirke, nordvest for Randers,
fra begyndelsen af 1100-tallet, har
sandsynligvis haft et frankisk eller sach
sisk håndskrift som forlæg og viser en
dramatisk opstandelssesscene med
samme indhold som i Nordens ældste
skuespil »Linköpingsspelet« fra den
svenske domkirke, der er bevaret i et
håndskrift i Uppsala universitetsbiblio
tek. Det er et kirkespil med menighe
den som publikum og præster og kor
som optrædende i roller med dialoger
og korsang. Desværre har vi ingen
skriftlige kilder fra dansk område og
må således også gå udenlands for at fin
de manuskriptet til det første »Officium Kanuti« - Sankt Knuds-spillet. Det
bevares i Kiels Universitetsbibliotek og
stammer fra 1200-tallet. Musikken til
stykket er formodentlig skabt af engel
ske benediktinermunke ved Ringsted
kloster. Muligvis er materialet brugt al
lerede ved den højtidelige skrinlæggelsesfest 25.6. 1170 og her får vi et leven
de billede af middelalderlig sceneprak
sis og regiteknik. Det sparsomme
hjemlige kildemateriale gør det natur
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ligt, at denne lille bog kun bliver til en
kort introduktion. Som forfatteren på
peger, må vi søge kildematerialet
udenlands, men han burde have sat det
danske middelalderteater mere ind i sin
europæiske sammenhæng udfra den ri
ge litteratur der findes om emnet. Vi
savner en litteraturliste med en f.ex. så
indlysende bog som William Tydeman
»The Theatre in the Middle Ages« og
anden gængs standardlitteratur, vi får
ingen hjælp af de lidt tilfældigt nævnte
bøger i noter og henvisninger, der me
get ofte peger på forældet litteratur i
stedet for den alsidige, moderne viden
skabelige forskning.
Michael Linton

Robert Egevang & Ulla Haastrup
(red.): Danske kalkmalerier. Ro
mansk tid 1080-1175. (Christian Ej
lers’ Forlag, 1986). 206 s. illustr.
Robert Egevang & Ulla Haastrup
(red.): Danske kalkmalerier. Gotik
1375-1475. (Christian Ejlers’ For
lag, 1985). 208 s. illustr.
Der står Nationalmuseets Forlag på
omslaget til disse første bind i en plan
lagt serie på syv om dansk kalkmaleri,
men Christian Ejlers’ Forlag har måttet
træde til og overtage udgivelsen. Det
får forhåbentlig ikke konsekvenser for
afviklingen af serien, som foreløbig lo
ver godt.
Ulla Haastrup har leveret oplægget;
hun står også for mange af de bedste
indlæg. Straks ved første blik falder det
usædvanligt store billedmateriale i øj
nene, for størstedelens vedkommende
farvebilleder. Der er fotografiske nyop
tagelser fra afdækninger og restaurerin
ger. Ligeledes flere af J. Magnus-Petersens og J. Kornerups akvareller fra sid
ste århundrede, lavet under deres un
dersøgelsesrejser rundt til de danske
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kirker. Spændende er optagelserne fra
de rekonstruktionsforsøg udført af Ulla
Haastrup, som viser billederne i deres
oprindelige farvepragt.
Allerede i det varierede billedopbud
adskiller bøgerne sig fra tidligere udgi
velser, men også i struktureringen af
emnet er der megen god nytænkning. I
en indledning bringer Robert Egevang
historie og samfundsforhold i de om
handlede perioder på plads. Dernæst
giver Ulla Haastrup en trin-for-trin ind
føring i håndværket og metoden bag
maleriernes fremstilling, som, specielt
for det romanske binds vedkommende,
ganske enkelt er fremragende, tydelig
vis frugten af forfatterens egne prakti
ske erfaringer i felten. Der er ikke fun
det samtidige kilder til belysning af
kalkmaleriernes historie. Forskningen
har derfor traditionelt knyttet sig til det
bevarings- og restaureringsarbejde, der
har fundet sted siden midten af forrige
århundrede. Nye billeder dukker stadig
frem bag overkalkninger og overmalin
ger, og materialet vokser støt. De sid
ste årtiers eksperimentelle tilgang til
forskningen har resulteret i en del nye
dateringer og tolkninger, som formid
les gavmildt her.
Siden Poul Nørlunds »Danmarks
romanske kalkmalerier« udkom 1944,
for flere generationer, min egen indbe
fattet, den vigtigste grundbog, er der
sket en del. I dag ved man, at de ro
manske kalkmalerier er malet i en
kombination af »fresco« og »secco«teknik. De er påbegyndt som fresker,
malet i det våde pudslag med farver,
der er opspædede med kalkvand og ved
tørringen går i kemisk forbindelse med
pudsen. Dernæst er detaljer tilføjet på
den tørre mur med farver, der er tilsat
et organisk bindemiddel. Det drejer sig
om kostbare farver, udvundet af halv
ædelstene som lapis lazuli og malachit.
Nørlunds antagelse om, at udsmyk
ningen af væggene først fandt sted 25-
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30 år efter kirkens opførelse har måttet
vige for bygningstekniske undersøgel
ser, der viser samtidighed mellem væg
malerierne og byggeriet.
For de romanske kalkmaleriers ved
kommende regner man endvidere i dag
med en direkte forbindelse mellem
Danmark og det sydlige udland. De
danske billeder er ikke forsinkede, pro
vinsielle udgaver af f.eks. tyske forbil
leder. De er udført af fremmede kunst
nere på samme tid som eksemplerne i
udlandet.
En byzantinsk indflydelse er indisku
tabel, men ad hvilke veje den har nået
Danmark, er endnu uvist.
Den tidligere opfattelse af gotikkens
malerier som »secco«-malerier har hel
ler ikke holdt stik. Også denne perio
des billeder er udført »al fresco«, ma
let i det friske lag af hvidtekalk.
I denne periode stiger antallet af mo
tiver;
helgenlegender,
dyrefabler,
vrænghoveder, groteske figurer og mo
raliteter føjer sig til det oprindelige re
pertoire. Alligevel begrænser motivval
get sig til nogle forholdsvis få motiv
kredse.
En anden opfattelse, som vistnok er
ret udbredt, er den, at det myldrer med
skildringer af dagliglivet i de gotiske
billeder. Den tilbagevises, modereres i
det mindste. Kun i den udstrækning
disse hverdagsskildringer har været
nødvendige for at forklare bibelske
handlinger, træffer man dem.
Jeg har en enkelt indvending mod
bindet om gotikken: Det er ikke fortlø
bende pagineret. Det er næsten for
smart og meget, meget upraktisk.
Efter den sammenfattende, første
del af bøgerne følger en række korte
indlæg af kunsthistorikere, historikere
og konservatorer. De henholdsvis 68 og
54 afsnit handler om værksteder, male
teknik, konserveringsproblemer, mo
tivvalg, billedtolkninger, ornamentik,
symbolik, menneskefremstilling og li-
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turgi. De udspringer af forfatternes for
skellige synsvinkler og specialer og er
af vidt forskellig karakter. De behøver
ikke nødvendigvis at læses i række
følge.
Personligt sætter jeg pris på den tæt
hed til værkerne, der opnåes i afsnitte
ne om maleteknik, materialer og re
staurering. En anden form for tæthed
er opnået ved at zoome kamera og
tekst ind på en kunstnerisk eller ind
holdsmæssig detalje. Det er dygtigt ud
tænkt og godt formidlet.
Et katalog over omtalte værker af
slutter bøgerne. Det indeholder oplys
ning om datering, restaureringshisto
rie, billedernes placering i kirkerum
met, samt litteratur. Værkstedsforteg
nelse findes også, og dermed tilstræk
kelige redskaber, for fagfolk såvel som
amatører, til at arbejde videre med det
te store og enestående kapitel i dansk
kunsthistorie.
Wivan Munk-Jørgensen
Knud Banning: Kalkmalerierne i Skå
nes, Hallands og Blekinges kirker
1100-1600. (Gad, 1985). 165 s. illustr.

Bogen er en forkortet udgave af A Ca
talogue of Wall-Paintings in the Chur
ches of Medieval Denmark 1100-1600.
Scania, Halland and Blekinge. Dette
værk udkom 1976-82 i fire bind, resul
tat af et stærkt holdarbejde på Institut
for Kirkehistorie, Københavns Univer
sitet. Det var et motivkatalog, og moti
ver og deres tolkning er også, hvad den
lille danske tekst beskæftiger sig med.
Bogen er bygget kronologisk op med
en introduktion til hver periode, og er i
øvrigt inddelt i afsnit, hvor hele billed
programmer eller enkeltmotiver for
klares.
Det er lykkedes forfatteren at bringe
et repræsentativt udsnit af det oprinde
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lige materiale. Fotografierne er små,
men udmærkede. Teksten afsluttes
med et alfabetisk register over kirker
ne; kalkmaleriernes placering i rummet
er anført her, ligeledes en navngivning
af motiver. En kort litteraturliste med
den ikonografiske litteratur findes lige
ledes.
Bogen er præget af en speciel tone.
Sproget er blomstrende, til tider helt
overvældende, og begejstringen end ik
ke forsøgt holdt i tømme. Teologien er
tydeligvis en levende realitet for forfat
teren. Ikke historie. Han taler typisk i
nutid: »mennesker får anvist en plads i
Guds univers«, »når man stedes for he
le tilværelsens almægtige herre«, »Kri
sti folk er hernede på jorden, men ved
gudstjenesten skuer den ind i det him
melske, hvor den har anbragt sit offer i
faderens skød« etc.
Det er teologien, der er Knud Bannings motivation for at beskæftige sig
med kalkmalerierne. Det er nok væ
sentligt at bemærke, for bogen er tænkt
som en slags guide på bilture til kirker
ne i det gamle danske område, og som
sådan synes jeg egentlig den er mangel
fuld. Teologiens ydre form i liturgien, i
kirkerummets opbygning, i messens af
vikling; disse forhold berøres næsten
ikke. Kalkmalerierne som kunsthisto
rie, kulturhistorie og arkæologi ej hel
ler. Bogen afsluttes med disse ord: »...
indtil i dag har den (kalkmalerikun
sten) ikke fundet en lige så værdig og
alsidig afløser, der på samme tid kan
oplyse og opbygge, glæde og underhol
de unge og gamle, der kommer ind i en
kirke.«
Disse ord ville have været rare at ha
ve i indledningen i stedet for i afslutnin
gen for den sagesløse læser. Jeg synes,
at det er fint, når dygtige forskere også
har engagement. I dette specielle tilfæl
de var det en oplevelse, der har megen
lighed med overværelsen af et møde i
en klub, hvor jeg ikke er medlem.
Wivan Munk-Jørgensen
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Mikkel Scharff: Mariatavlen fra Løgum. En højgotisk alterbordforside.
(Forlaget De Unges Kunstkreds,
1986). 136 s.
Mariatavlen fra Løgumkloster dateres
til begyndelsen af 1300-tallet og er
Danmarks ældste tavlemaleri. Midter
feltet har dog Kristus som hovedfigur,
her som verdenshersker i en mandorla
omgivet af evangelistsymbolerne og på
begge sider 12 felter med de sædvanlige
scener fra Jesu’ og Mariae liv: bebudel
sen, forkyndelsen for hyrderne, kon
gernes tilbedelse, dog med den vigtige
undtagelse, at vi her finder den fra
dansk område sjældne scene med Stef
fen Stalddreng og Herodes. Dette bille
de tyder på at man ikke bare skal regne
med forlæg for tavlen i England og
Norden men også Frankrig og Neder
landene. Steffen findes i fransk/»nederlandsk tradition og Løgum er jo og
så et cistercienserkloster med tilknyt
ning til moderklosteret i Frankrig. Ma
riatavlen har gennem tiderne ikke væ
ret forskånet for hærværk, bl.a. har
man stukket øjnene ud på nogle af figu
rerne for at beskytte sig mod det onde
øje. Tavlen, der er helt enestående i sin
art, er et meget fornemt eksempel på
cisterciensemes Maria-kult og blev pla
ceret i klosterkirkens kor, da dette var
færdigt i begyndelsen af 1300-tallet.
Den opbevares nu i Nationalmuseet og
har i en årrække været genstand for en
minutiøs teknisk og kunsthistorisk un
dersøgelse. Hovedansvaret har hvilet
på konservator Mikkel Scharff, som
har brugt en række kemiske og fysiske
metoder i sin analyse, hvilket giver en
fascinerende indblik i middelalder
håndværkernes arbejdsform, hvor
snedkernes og malernes arbejde vises
trin for trin med bl.a. den første kendte
brug af en sav i Danmark, forfatteren
påstår i Europa, men det må man tage
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med et gran salt. Bogens store format
har muliggjort en fantastisk fin gengi
velse af dette noble kunstværk - man
kan næppe tænke sig en mere fuldlødig
kunstbog. Bogen indgår som sidste led i
en serie, der har omfattet Frøslevskri
net, den smukke altertavle i Løjt kirke
og Løgumskabet og vi får at vide, at
bogserien om sønderjysk kirkekunst fra
middelalderen slutter med dette værk
om Mariatavlen - det var da kedeligt.
Michael Linton
Niels Knud Liebgott: Middelalderens
emaljekunst. (Nationalmuseets For
lag, 1986). 86 s. illustr.

Forfatteren er en gammel kending.
Han har udgivet en lang række bøger
om Nationalmuseets middelaldersam
ling. Sidst udkom bogen om elfenbens
samlingen, og denne her lægger sig i
format og tekst tæt op ad den. I samlin
gen af emaljearbejder befinder sig det
velkendte, farvestrålende Dagmarkors,
vel samlingens fineste stykke; men hele
samlingen øver en stærk tiltrækning på
øjet, og det er selvfølgelig ikke uden
betydning, når det drejer sig om at lave
en tiltrækkende bogudgivelse.
Liebgott bearbejder sit stof på beun
dringsværdig måde. I den relativt korte
tekst lykkes det ham at forsyne læseren
med den relevante viden, hvadenten
den skal bruges til et museumsbesøg el
ler som en introduktion til emnet. Han
giver et rids af den historiske baggrund,
beskriver det avancerede kunsthånd
værks teknik, værkstederne, samt en
keltstykkernes motiver og deres betyd
ning. Han gør det i klar og lettilgænge
lig form; det er et fint eksempel på vel
lykket formidling.
Wivan Munk-Jørgensen
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Meir Stein: Christian den Fjerdes Billedverden. (G. E. C. Gads Forlag,
1987). 152 s., 298 kr.

Bogen er udgivet som optakt til 400
året for begyndelsen af Chr. IV’s rege
ringsperiode - 1988.
Udover Rundetårn koncentreres em
nerne, der behandles, om slottene Ro
senborg og Frederiksborg. Der be
handles og tolkes arkitektur, maleri og
skulptur tilvejebragt under Chr. IV.
Bogen fremtræder med smukt gen
givne illustrationer i sort/hvid, og kolo
ritten i samtidens billedkunst kan ses
ud af eksemplerne på bindets for- og
bagside. Skriften er letlæselig, billed
tekster og citater er i kursiv. Billedtek
sterne forekommer såvel en- to- og tre
spaltet. Billederne er søgt placeret dia
gonalt modsat, således at der vægtigt
opnås symmetri på modstående sider.
På grund heraf fremtræder bogen
svært læselig, idet de undertiden meget
lange billedtekster således placeres på
den ene side under billedet og siden ud,
og på den overfor værende side oven
over billedet og fra sidens start. Hvor
ophører den ene billedtekst, og hvor
begynder den anden? Undertiden synes
også citater og billedtekster at gå i et.
Hvilken billedtekst hører hvortil? Det
te sammenholdt med forfatterens trang
til at meddele alt, hvad han ved, fører
læseren med forfatteren ud på mange
sidespor, der bedre havde fundet plads
i noterne og dermed havde strammet
problemstillingen og løsningen betyde
ligt, hvilket havde været til stor gavn
for forståelsen, især fordi tolkningerne
af værkerne i det store og hele fore
kommer plausible.
Forfatteren benytter sig af den ikonografisk/ikonologiske metode også
kaldet »Panofskys metode«. På forbil
ledlig vis starter forfatteren med en pri
mær beskrivelse af værket, fremkom
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mer med sin tolkning ud fra værkets
indhold af symboler, allegorier etc.,
hvortil han finder forklaringer i den
samtidige åndskultur, og sammenhol
der sin tolkning med samtidens opfat
telse og samtidens begivenheder. Net
op ikke at kontrollere sin tolknings mu
lige rigtighed ud fra samtiden er des
værre en forsyndelse mange »ikono
grafiske« forfattere til kunsttolkninger
geråder udi; så alene for disse forfatte
re, der ikke har nærmere kendskab til
Panofsky-metodens krav, er bogen et
fremragende eksempel på metodens
rette anvendelse.
Til tolkningerne gøres også brug af
forlæg, hvoraf nogle synes klart rigtige,
medens andre forekommer pressede.
Det samme kan siges om enkelte tolk
ninger; endda forekommer tolkning,
der bygger på tolkning! Problemet for
forfatteren er, at så få af de behandlede
værker er præcist daterede, og hvor
skal han så finde en samtidig handling,
der kan begrunde værkets udformning
og indhold? I den forbindelse kan i
småtingsafdelingen nævnes en tegning
af Pieter Isaacs: Allegori på malerkun
sten p. 135 dateret 1618 og benyttet af
forfatteren i afsnittet »Om tidens
kunstopfattelse«. På tegningen står dog
tydeligt 1658! Fra samme afdeling kan
nævnes tilskrivninger med spørgs
målstegn - uden begrundelse! Ligesom
to løvinder til brug for tolkningens rig
tighed af »allegori på retorik« forvand
les til »chimærer med løvehoved, gedekrop og sammenrullet slange til hale«
p. 30.
Afsnittene, der bygger på artikler,
hvoraf tre er nye, en enkelt fra 1984 er
udvidet og de resterende fem er tidlige
re udkomne i perioden 1970 til 1983, er
i dette samleværk et væsentligt bidrag
til oplysning om samtidens kunst, litte
ratur og filosofi, både hvad angår de
behandlede værker her i landet, men i
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lige så høj grad andre værker, åndsrø
relser i og forbindelser til andre dele af
Europa.
Dog savnes ét kapitel i bogen.
Da forfatteren har beskæftiget sig
med Chr. IV’s kunst i henved en snes
år, synes det nærliggende i denne for
bindelse, at han via sit rige kendskab til
Chr. IV og tidens rørelser var frem
kommet med en sammenfatning til be
lysning af Chr. IV’s forhold til kunsten
og brugen af samme, hvilket ville være
berigende for kunsthistorien og vigtigt i
forhold til forfatterens sikkert også i
fremtiden kommende artikler om an
dre kunstværker fra Chr. IV tiden.
Jens Jensen
Karin Kryger: Allegori og borgerdyd.
Studier i det nyklassicistiske grav
mæle i Danmark 1760-1820. (Chri
stian Ejlers Forlag, 1985). 371 s. illustr.

I sidste halvdel af 1700-tallet dukkede
tredjestand ud af sin anonymitet. Det
skete gennem manifestationer, som
hidtil havde været forbeholdt aristokra
tiet. Det nye borgerskab tog kunsten i
sin tjeneste for at befæste navn, ære og
udødelighed. Nyklassicismen blev,
overalt i den vestlige verden, bærer af
den moderne samfundsordens ideer.
Stilen byggede på den klassiske græske
og romerske kultur og var behæftet
med et stort, fremmed begrebsapparat
og et kompliceret symbolsprog. Æstetisk
besnærende, men tung at danse med.
Såsnart epoken randt ud, svandt evnen
til at aflæse dens indhold. Det rådes der
bod på i Karin Krygers bog. Det er en
usædvanlig grundig undersøgelse af
nyklassicismens idegrundlag, som det
kom til udtryk i en særlig monument
gruppe, gravmælerne.
Den nye, store bestillergruppes op
komst faldt tidsmæssigt sammen med
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nogle ændringer i kirkens begravelses
skikke. Begravelser fandt traditionelt
sted inde i kirkerummet; kun de ube
midlede blev begravet på fattigkirke
gårde. Pladsmangelen begyndte at bli
ve et altoverskyggende problem, samti
dig med, at bevidstheden om hygiejni
ske forhold voksede. Der blev talt og
skrevet meget til fordel for udenbys kir
kegårde, herhjemme blev Assistens
Kirkegård i København den første, og
flere kom hurtigt til. Adel og borger
skab fik særlige lempelser, som gjorde
det muligt at blive begravet på deres
godsjorder, og disse forhold, kombine
ret med tidens natursværmeri, gjorde
gravmonumentet ude i det fri fashiona
belt, og derefter, almindeligt udbredt.
Det er årsagen til, at vi i dag kan gå
rundt på kirkegårdene fra denne perio
de og betragte kunstværker af tidens
bedste skulptører, Wiedewelt, Stanley,
Dajon m.fl.
Forfatteren har måttet begrænse sig
til det københavnske område, men
medtager dog enkelte eksempler fra
provinsen og udlandet. Det hindrer ik
ke, at bogen kan finde anvendelse i
mange sammenhænge. Skønt den er
skrevet til en mindre, fagkyndig læser
skare, er den blottet for indforståethed.
Det er f.eks. sympatisk, at den er forsy
net med en fortegnelse over billedsymboler og allegorier. Det samme gælder
de fyldige kildehenvisninger. Oplysnin
gerne er systematiserede i grupper:
Symbol-, monument-, kunstner- og be
stillerregistre. Der er tænkt venligt på
læseren. I temaafsnit som det om dø
dens teater, der handler om iscenesæt
telsen af gravmælerne, viser Karin Kry
ger, at hun kan bruge sit kildemateriale
og kombinere det med historien på et
niveau, der ligger over daglig vande
ved de hjemlige strande. En smuk gen
nemarbejdning i opsætning og layout
gør billedet komplet.
Wivan Munk-Jørgensen
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Eigil Søholm: Storm P før Ping. Blad
vid og satire 1902-20. (Haase, 1986).
264 s. rigt ill., 385 kr.

En meget smukt udstyret bog som teg
ner et billede af Storm P’s mange sider
og hans kunstneriske spændvidde i pe
rioden 1902-20. Bogen er koncentreret
om Storm P’s bladtegninger, mens hans
virke som maler, der er behandlet i mu
seumsinspektør Jens Bings bog »Ma
leren Storm P« fra 1985, ikke behand
les. Hovedsynspunktet hos Ej gil Sø
holm er Storm P’s manglende rubricerbarhed. Skal man karakterisere Storm
P i denne periode, må det blive som
søgende og eksperimenterende. Noget
fast kunstnerisk eller for den sags skyld
politisk eller menneskeligt engagement
finder man ikke. Storm lader sig inspi
rere - grænsende til lån og genbrug fra
mange sider, ligesom han selv blev pla
gieret af pseudonymet Storm N (ielsen)
i vittighedsbladet Ravnen. Storm ydede
bidrag til mange forskellige blade og
aviser, men genoptog i slutningen af
den behandlede periode forbindelsen
til B.T. hvilket blev indledningen til
hans faste tilknytning til det berlingske
hus, som varede resten af hans liv.
Hans overgang til B.T. blev også ind
ledningen til hans mere runde og god
modige tegninger med Peter og Ping
som centrale figurer, og den fulgte efter
at han havde nået et nulpunkt af misantropi under og efter en rejse til Ameri
ka kort efter 1. Verdenskrigs ophør.
Ejgil Søholm har lagt et meget stort ar
bejde i at opspore Storm P’s bladteg
ninger og i mange tilfælde også hans
forlæg, og resultatet af hans arbejde er
blevet en velskrevet og engageret rede
gørelse for Storm P’s mangeartede akti
viteter i perioden. Skulle man markere
et forbehold overfor bogen, må det væ
re, at karakteristikken af Storm P’s
mange tegninger sine steder forekom
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mer lidt pegepindsagtig, men som hel
hed er det et kunstnerportræt og tids
dokument, man læser med glæde og in
teresse.
Jørgen Fink

Knud Lundberg: Dansk Fodbold, bd.
2. (Forlaget Rhodos, 1987). 216 s.,
278,- kr. (i løssalg).

I Historie 17,1, s. 171 er første bind
af dette værk anmeldt. De ting, der
gjorde bind 1 til en dårlig bog, er til
fulde til stede i nærværende bind 2.1 en
stærkt personlig stil - lad gå med det roder Lundberg rundt i gentagelser til
det ulidelige. Man får således at vide
mindst 5 - fem - gange, at centerfor
ward Ole Madsen faldt i unåde hos ud
tagelseskomiteen, fordi han i en given
situation foretrak sin bryllupsrejse for
fodbolden. Da bogen er bygget op med
tekst, billeder og diagrammer med
tekst, er der i øvrigt rig lejlighed til at
fortælle det samme tre gange (f.eks.
brasilianeren Didis bananspark, s. 7479). Hertil kommer de løse hypoteser
og forfatterens rigelige fokusering på
sig selv.
Den historisk-statistiske fremstilling
bag i bogen er ledsaget af illustrationer
af de vindende hold i Danmarksturne
ringen. Ingen har gidet navngive spil
leme i billedteksten. Det er for ringe.
Hertil kommer, at titlen er vildledende.
Bogen burde have heddet Dansk lands
holdsfodbold, for klubfodbolden er ik
ke meget behandlet.
Man må døje med lange kamprefera
ter, men skal der siges noget positivt,
må det være, at Lundberg holder sam
men på udviklingens røde tråd med
personlige synspunkter i den i øvrigt re
ferencemæssigt ret perspektivløse
fremstilling.
Ib Gejl
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HISTORIEVIDENSKAB, HÅNDBØGER
OG HJÆLPEVIDENSKABER
Magnus Mörner and Thommy Svens
son (red.): The History of the Third
World in Nordic Research. (Kungl.
Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället, Göteborg, 1986). 201 s., 90,Skr.

Den foreliggende forskningsoversigt,
der er et resultat af den nordiske histo
riker-kongres (XIX) i Odense 1984, sø
ger gennem 12 rapporter - samlet om
de geografiske hovedområder Afrika,
Asien og Latinamerika - fra henholds
vis Danmark, Finland, Norge og Sveri
ge at give et billede af den nordiske
forskning vedr. den Tredje Verden.
Det ville være synd at sige, at det er
blevet nogen læservenlig oversigt, dertil
er de enkelte bidrag alt for forskellige
dels i den måde, de præsenterer publi
kationerne på, dels i deres temmelig
svingende udvalgskriterier og geografi
ske afgrænsninger. Redaktørerne har,
som det påpeges i forordet, af tidsmæs
sige årsager bevidst undladt at tilveje
bringe et mere ensartet billede. Det er
forståeligt, for det redaktionelle arbej
de ville helt givet være blevet meget
omfattende. Hvad der derimod er svæ
rere at forstå er, at man ikke har søgt at
afhjælpe en del af ulemperne ved at
forsyne bogen med et eller flere regi
stre.
Når dette er sagt, skal det understre
ges, at det ikke desto mindre er en me
get læseværdig og informativ oversigt,
hvor det er lykkedes for de fleste af bi
dragyderne at give en dækkende rede
gørelse for udviklingen i arbejdet med
den Tredje Verdens historie (i videste
forstand) og at sætte de enkelte publi
kationer ind i en større sammenhæng.
Der er m.a.o. i høj grad grund til at
være tilfreds med initiativet; og så kan
man jo håbe på, at det i en ikke alt for
fjern fremtid vil være muligt at følge

dette initiativ op med en ny, mere ens
artet og lettere tilgængelig oversigt.
En række af de på kongressen frem
lagte »papers« er publiceret i Scandi
navian Journal of History 11.1. 1986. I
den foreliggende bog er medtaget yder
ligere 6 bidrag, som - skønt de ikke
skal anmeldes i denne sammenhæng dog bør nævnes. Randi Rønning Balsvik behandler den etiopiske studenter
bevægelse i 1960’erne og begyndelsen
af 1970’erne med særligt henblik på den
voksende sociale og politiske bevidst
gørelse. Seppo Rytkönen redegør i sit
indlæg for arbejdet med finske mis
sionsarkiver som kilder til Ovambo-folkets vilkår i Tysk Sydvestafrika om
kring 1900. Lennart Limberg runder
den afrikanske del af bogen af med en
drøftelse af et så centralt emne som mi
litærkup i Afrika og slår til lyd for et
mere udbygget samarbejde mellem
skandinaviske og afrikanske universite
ter. I bogens asiatiske del skriver Peter
Christensen om økologiske faktorer og
det Persiske Rige, medens Pamela Pri
ce i en længere artikel beskæftiger sig
med udviklingen af en antibrahmanholdning i Retfærdighedspartiet i Ma
dras omkring 1900.
Hernán Horna’s gennemgang af den
spanske erobring af Syd- og Mellem
amerika, der søger at drage ikke-europæiske faktorer og synspunkter stærke
re frem, afrunder bogens sidste del,
den latinamerikanske.
Per Willemoes Jørgensen

Toldkamre indtil 1969 I-II. Overtoldinspektoratet for Østifterne. Toldar
kiver III. (Landsarkivet for Sjælland
mm., 1985-86). 265 s., 291 s. og 67s.
Rigsarkivet og landsarkiverne samar
bejdede i 1983-85 med Direktoratet for
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Toldvæsenet og de lokale distriktstold
kamre om aflevering af ældre toldarki
valier. Naturligvis er der tidligere fore
taget afleveringer til det statslige arkiv
væsen, men de store omlægninger i
toldvæsenet gjorde det naturligt at få
hele arkivsiden »gjort færdig« helt
frem til 1969. Det var nemlig ganske
mange toldsteder, der endnu havde de
res arkivmateriale liggende under mere
eller mindre tilfældige forhold. Disse
bind, er det første resultat af dette sam
arbejde. De omfatter de lokale told
kamre uden for København i Landsar
kivet for Sjællands område, og de to
bind er opbygget alfabetisk efter di
striktstoldkamre. Forklaringen på den
ne opstilling er, at de større toldkam
merenheder i tidens løb havde overta
get de gamle toldkamres sager, og lej
lighedsvis er ældre journalsager således
blandet sammen med nyere distrikts
toldkammersager.
Ordningsarbejdet har været særdeles
tidkrævende, og mange forstudier er
gået forud for den opstillings- og regi
streringsmodel, der er benyttet her.
Det er i øvrigt den samme ordningsmo
del, der også anvendes ved de øvrige
landsarkivers toldarkivregistreringer.
Det er et fremragende kildemateria
le, der her er langt frem for historiker
ne. Selvfølgelig har materialet været
kendt, men det har ofte været særdeles
besværligt at udnytte og i flere tilfælde
endog utilgængeligt for forskningen.
Toldarkivalierne vil i de kommende
år forhåbentlig blive benyttet i rigt mål,
ikke blot af universitetsforskningen,
men forhåbentlig også af lokalhistori
kerne. Der er nemlig meget nyt stof at
hente her. Personalhistorikeren kan gå
i de såkaldte konduitelister og finde ka
rakteristikker af toldere. Handelshisto
rikeren kan supplere den officielle sta
tistik med stikprøver fra lokale toldste
der. Det var nemlig sådan, at alt gods
blev registreret ladning for ladning for
ved årets slutning at indgå i en samlet
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varestatistik. Museumsfolk vil også i
disse kilder kunne hente nyt. De så
kaldte stemplingsprotokoller, der blev
anlagt i begyndelsen af 1800-tallet kræ
vede, at alle tekstilvarer skulle stemp
les og en prøve sammen med et stempel
sætes op i en særlig protokol. I toldma
terialet ses også industrialismens man
ge nye varegrupper, og man kan direk
te følge, hvornår, de første gang kom til
byen, og hvornår de kvantitativt for al
vor slog igennem. For søfartshistorike
re er der også meget at hente. Det var
nemlig også tolderne, der havde ansva
ret for skibsregistrering og skibsmåling.
Alle toldstedets hjemmehørende skibe,
kan derfor følges i de lokale proto
koller.
Forbrugsbeskatning hørte tidligt un
der toldvæsenet, så ikke blot landets
mange spritfabrikanter, men også øl
bryggere, sukkerfabrikanter og mange
flere kan gennem dette kildemateriale
forvente at få deres historie revideret
og bl.a. suppleret med produktionsmål.
Toldvæsenet fik stadig tillagt nye opga
ver, og alt det afspejler naturligvis sam
fundets udvikling. Med de fremlagte
registraturer, er der skabt mulighed for
at give historien nye værdifulde ind
faldsvinkler, og det gælder for såvel
rigshistorien som lokalhistorien. Tolde
taten og dens embedsmænd blandede
sig nemlig i årene frem mod vor egen
tid i stadig mere, og således vil materia
let fra momskontrollen til sin tid også
give en ny dimension til erhvervshisto
rien.
Den mindre registratur over overtoldinspektoraterne må ikke forbigås.
Inspektoraterne blev oprettet omkring
1820, og udgjorde en instans mellem
den lokale toldforvaltning og den cen
trale toldmyndighed i København. Og
så her kan der findes værdifulde, delvis
nye kilder. En af opgaverne var således
at føre kontrol med de lokale toldste
der - og en af måderne at gøre det på,
var at opsamle statistiske oplysninger,

336
og idag giver disse protokoller således
direkte mulighed for at lave komparati
ve bystudier.
Mulighederne er mange i dette mate
riale. Det eneste, benytteren imidlertid
må gøre sig klart, er, at bevaringsgra
den fra toldsted til toldsted er meget
forskellig samt, og det må ikke skræm
me den interesserede, at materialet er
enormt.
Vi er imidlertid mange, der ser frem
til de efterfølgende tilsvarende publika
tioner fra de øvrige landsarkiver. Målet
må være en komplet landsdækkende
række toldregistraturer.
Henrik Fode

De nørrejyske branddirektorater indtil
1872. Oversigt over arkiverne under
Den almindelige Brandforsikring for
Landbygninger. Ved Harry Chri
stensen. (Landsarkivet for Nørrejyl
land, 1985). 132 s. ill., kr. 82,00 +
porto.
Den foreliggende registratur giver ind
ledningsvis en kort historisk redegø
relse for brandforsikringens historie på
landet indtil 1872, både den offentlige
og private. Dernæst følger en redegø
relse for indholdet af oversigten, hvor
der gøres opmærksom på, at ikke alle
ejendomme på landet kan findes her,
idet der ikke var forsikringstvang, samt
at Aim. brand ikke var ene om at for
sikre landbygninger i Jylland før 1800
og efter 1853. Desuden er ikke alt ma
teriale bevaret, men hvor dette er til
fældet, er der søgt givet henvisninger
til, hvor materiale i andre arkiver kan
udfylde hullerne. Måden hvorpå over
sigten er opbygget beskrives dernæst
indgående, samt hvad materialet kan
bruges til. En yderligere udbygning af
dette gives i en detaljeret gennemgang
af arkivmaterialets typer, hvordan disse
er indrettet og hvad de indeholder af
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oplysninger. Endelig afsluttes indled
ningen med en gennemgang af supple
rende materiale vedr. brandforsikrin
gen og en litteraturliste. Efter oversig
ten over de nørrejyske branddirektora
ters arkiver, som forøvrigt har nogle
gode oversigtskort over branddirekto
raterne, følger to registre: sogneregi
ster til forsikrings- og taksationsproto
koller og register over herredernes til
hørsforhold til branddirektoraterne,
der gør det meget let at finde rundt i
registraturen. Den foreliggende bog gi
ver en overskuelig indgang til dette
enestående kildemateriale, som brand
forsikringer er, til studiet af bygnings-,
ejendoms-, bebyggelses- og slægtshisto
rie, og kan kun anbefales på det var
meste.
Henrik Vedel-Smith
Inger Dübeck: Statsmagt og arkiver.
Det offentliges ret til arkivalier.
(Udg. af Rigsarkivet. GEC Gads
Forlag, 1982). 178 s., 134,20 kr.
Der findes ikke megen litteratur på
dansk som arkivret, og den der findes
er på det nærmeste skrevet af forfatte
ren til denne bog, der må opfattes som
en fortsættelse af »Dansk Arkivret« fra
1980. Det kan sådan set undre, for em
net er uhyre centralt, for ikke blot hi
storikeren har behov for at vide efter
hvilke regler offentligt dokumenta
tionsmateriale bliver bevaret men også
juristen må have tilsvarende interesse i
at vide, hvilke retsregler der gælder for
historiske dokumenter i privateje.
Det påpeges, at historisk er retten til
at holde arkiv blevet opfattet som en
majestætsrettighed eller en statslig høj
hedsmagt, som det bliver sagt. Staten
skulle nemlig sikre en vedvarende bevisfunktion. Ikke blot hviler statens ret
til sine arkivalier således på offentlig
retslige principper, men, påpeges det,
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tillige også på almindelige privatretslige
ejerbeføjelser. Denne konstatering fø
rer frem til en af bogens hovedkonklu
sioner og teser: Statens og arkivernes
vindikationsret, hvilket på almindelig
dansk vil sige arkivernes krav på uden
erstatning at få afleveret offentlige ar
kiver, der er kommet i privat besiddel
se. Dette tema underkastes en særdeles
grundig behandling, og belyses gennem
en lang række eksempler fra så vel indsom udland.
I slutkapitlet behandles spørgsmålet
om statens muligheder for at erhverve
eller sikre historisk værdifulde private
arkivalier. Der peges naturligt her på
godsejeres og lensbesidderes ofte me
get værdifulde arkiver, der svæver i et
vanskeligt juridisk tomrum, selv om
lensloven fra 1919 pålagde ejerne at
stille deres samlinger til disposition for
almenheden. Det anføres også, at sam
me lov indeholdt en bestemmelse om,
at arkiverne skulle forblive i landet. In
ger Dübeck påpeger således, at der tid
ligt har været tilløb fra statens side til at
sikre historiske kulturværdier. Hun
konkluderer, at denne lovhjemmel bur
de udvides med henblik på sikring af
private historisk værdifulde arkivalier.
Til slut skal det påpeges, at bogen
suppleres med vigtige love fra ind- og
udland, der alle har det til fælles, at de
vedrører retsregler omkring arkivalier.
Lovstoffet rækker langt i tid: fra Chr.
V’s Danske Lov til et svensk regerings
forslag om forbud mod udførsel af visse
ældre kulturværdier fra 1981/82.
Med denne bog, er der fremlagt et
værdifuldt grundlag for videre drøftel
ser til sikring af historisk arkivmateria
le. Bogen afdækker ikke blot et vigtigt
emne, men fremlægger også i det nævn
te lovstof eksempler på udenlandske
løsninger. Der er således i bogen ikke
blot masser af tankevækkende stof for
arkivfolk og historikere, men også for
kulturpolitikere.
Henrik Fode
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Peter Terkelsen og Otto Steen Due
(red.): Lexikon Mediae Latinitatis
Danicae. Fasciculus I: A-axis.
(Aarhus universitetsforlag, 1987).
69 s.
Franz Blatt, der bl.a. har vist sin suve
ræne kunnen indenfor middelalderlati
nen med sin store kommenterede ord
bog til Saxo, og som var en af Europas
mest fremtrædende forskere indenfor
sit felt, var initiativtager til det af Uni
on Academiques i begyndelsen af
1930’eme startede ordbogsprojekt,
omfattende en indsamling af ordskat
ten fra den fælleseuropæiske arv af
middelalderlatin. Som professor ved
Århus Universitet var han inspirator,
kontaktperson og tilsynsførende for re
daktionsarbejdet til dette lexikon, der
skulle afløse DuGange fra midten af
1800-tallet, og det er helt naturligt at
han står som auctor til dette værk.
Grundlaget for nærværende glossarium
er alle hidtil udgivne middelaldertek
ster fra Danmark, men man skal ikke
opfatte begreberne »dansk« og »mid
delalder« restriktivt, da excerperingsar
bejdet også har omfattet materiale af
ikke dansk proveniens som f.ex. pave
breve, klosterregler m.v. Indsamlings
arbejdet har omfattet mere end 200 kil
desamlinger og værker fra den ordrige
Saxo til de mere litotetiske indskrifter
på danske kirkeklokker - »Inscriptio
ns campanarum«. Første hæfte omfat
ter A-axis og vi får at vide, at Saxo bru
ger ordet axis = område, egn og hvor
når ordet annona anvendes i sin betyd
ning kom på marken eller korntiende,
bare for at nævne et par eksempler, na
turligvis har man ikke plads til ordenes
etymologi.
En stor stab er fulgt i Blatts fodspor
med Bente og Holger Friis Johansen i
spidsen samt med Peter Terkelsen og
Otto Steen Due som redaktører efter
1980, en selvfølge er at man har brugt
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databehandling ved den endelige be
handling af ordmaterialet. Læservenligt
og trykt på smukt papir er dette et for
nemt produkt af de to sidste generatio
ners latinkyndige i Aarhus, som det
herværende universitetsforlag virkelig
kan være stolt af.
Michael Linton

Marianne E. Kalinke & P. M. Mitchell:
Bibliography of old Norse-Icelandic
Romances. Islándica 44 (Cornell
University Press, 1985). xii 4-140 s.,
30,25 $.
Denne bibliografi og oversigt over be
varede håndskrifter repræsenterer
uden tvivl et umådeligt arbejde med at
samle og bearbejde oplysninger om riddarasögur. Håndskriftsamlinger i USA,
Danmark, Island, England og Frankrig
er konsulteret og de enkelte håndskrif
ter til dels nykatalogiseret og omdate
ret. Hver enkelt sagatitel gives med en
kort synopsis, efterfulgt af en liste over
håndskrifter, trykte udgaver og over
sættelser, foruden at der findes en ge
nerel bibliografi over litteratur om em
net. Titler anføres at være gengivet di
plomatarisk - det giver nu sommetider
lidt pudsige resultater at overgive sig til
1700-tals-trykkemes luner, især når
samme titel findes i flere udgaver med
samme trykkeår (s. 96): »Samson Fa
gras Saga Af dhen gambla Giöthiskan
in på wårt nu wahnliga Språk verterat
af Georg Dahlstedt Anno 1702« (Kgl.
Bibi., Sthlm.) hhv. »Samson Fagres /
Saga / Af dhen gambla Giöthiskan / In
på wårt nu wahnlige Språk verterat / af
Georg Dahlstedt / Anno 1702« (Rigsar
kivet, Sthlm.) - eller er det ikke blot
samme udgave (uanset »wahnliga«/
»wahnlige«)? Det har jo slet ingen
praktisk betydning, men også andre
steder er visse småfejl undsluppet kor
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rekturlæsningen: Knud Togeby (som
på s. 70) hedder andetsteds »Knut« (s.
16, 108), mens en dansk forfatter næp
pe
heller benytter stavemåden
»kendskap« (s. 16). Gad vide, om ikke
også forkortelsen »ANOH« (s. xi) skal
opløses »Aarbøger...« og ikke »An
naler for nordisk Oldkyndighed og Hi
storie«. Disse småfejl fratager dog på
ingen måde bibliografien sin store be
tydning. Beskrivelsen af de enkelte tek
ster er naturligvis afhængig af de ældre
katalogiseringer, og med hensyn til den
hyppige »composed in Iceland« - angi
velse skal man nok henvise til moderne
forskeres mere nuancerede opfattelse,
som den netop diskuteres i Clover &
Lindow. Måske er sagaerne kompone
ret i Island, men har dog ofte et temme
lig sydlandsk persongalleri, som f.eks. i
sagaen om kejser Konrads sønner (s.
75), hvor fostbroderen Robert, som er
søn af en jarl, drager til Grækenland,
hvor han skal anmode om Mathildas
hånd på kejserens vegne (hvilket går,
som det må gå i sagaer: Han udgiver sig
for at være kejseren). Det bagvedlig
gende historiske stof er dog her vist
hertug Robert af Normandiets pil
grimsrejse til Jerusalem, hvor han i
1035 dør undervejs, i Nikæa. Netop
den oplysning gengives i engelske krø
niker, og kejserens søn Henrik blev jo
gift med Knud den Stores datter Gun
hild, så temaet udspiller sig snarest i et
anglo-normannisk miljø. (Som bekendt
benytter også Snorri en stedvis fejlagtig
kronologi, som derfor nødvendigvis i
sidste ende stammer fra engelske kil
der). I øvrigt er det interessante vel at
se, at islænderne tilsyneladende i mid
delalderen havde en lige så »dårlig
smag« - Tristan og Isolde osv. - som
alle andre europæiske folkeslag; de in
teresserede sig slet ikke fortrinsvis for
Nordens heltebedrifter. Dette felt er
sikkert mindre udforsket end så mange
andre; og på mange andre områder vil-
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le man være lykkelig for at besidde en
bibliografi som denne.
Søren Balle
Carol J. Clover & John Lindow (ed.):
Old Norse-Icelandic Literature. A
Critical Guide. Islándica 45 (Cornell
University Press, 1985). 387 s.,
32,95 $

Dette værk udfylder uden tvivl et stort
savn, ikke mindst for den læser, som
ikke behersker noget af de nordiske
sprog - en flere steder udtrykt bekla
gelse over vilkårene for de kun en
gelsksprogede studenter. Det indehol
der en række artikler, der hver især gi
ver en oversigt over forskningen i det
pågældende emne: Mythology and Mythography (John Lindow), Eddie Poe
try (Joseph Harris), Skaldic Poetry
(Roberta Frank), King's Sagas (Theo
dore M. Andersson, Icelandic Family
Sagas (Carol J. Clover) og Norse Ro
mance (Marianne Kalinke). De enkelte
forfatteres artikler er ikke søgt norma
liseret med hensyn til fremlæggelsesmå
de. Det er heller ikke problematisk, idet de fleste bidrag har form af en udvi
det kommenteret bibliografi med en al
fabetisk opstillet bibliografi i slutningen
af hver artikel. Man har, sikkert meget
rimeligt ud fra målgruppen, udeladt
værker på bl.a. japansk og slaviske
sprog (s. 69), selv om det så måske er
en smule drilagtigt spredt i værket at
antyde, at der alligevel findes relevante
russiske bidrag (s. 158, 198). Enkelte
forfattere bidrager ud over den blotte
forskningsoversigt også med en detalje
ret gennemgang af specielle problemer
i forskningen. Således diskuterer An
dersson udførligt Svend Ellehøjs og
Bjami Adalbjarnarsons opfattelser af
forholdet mellem Ari Porgilsson, Theodoricus monachus, Ågrip, Sæmundr
frobi, Historia Norwegiae og en række
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andre (under beklagelse af, at Ellehøjs
disputats hidtil har fået så lidt interna
tional opmærksomhed). Andersson op
stiller her et helt nyt, udførligt begrun
det forslag til et stemma for forholdet
mellem de pågældende værker - hvilket
sikkert ikke er det letteste at læse for
den primære målgruppe, men er noget
sådant nødvendigt, er det jo nødven
digt (og for andre måske så meget mere
glædeligt). For de øvrige bidrag ligger
der givetvis en betydelig selvstændig vi
denskabelig værdi i, at den hidtidige
forskning bliver systematisk gennemgå
et og linierne trukket op. Historikeren
opdager nu, at de kildegrupper, man
tror at kunne benytte om ikke ubekym
ret, så dog med en vis tillid til, at der i
det mindste gives solide informationer
om visse facetter, af sprog- og littera
turforskerne anses for at være udater
bare eller ligefrem ubrugelige som kil
de til egentlig historiske oplysninger.
Rigspula - et populært indslag i dansk
gymnasieundervisning i vikingetidens
historie - udsættes således for alle muli
ge tolkninger og dateringer (Harris, s.
94ff), og skjaldekvadenes brugbarhed
bedømmes således af Roberta Frank:
»History may help us to understand
Norse court poetry, but skaldic verse
can tell us little about history that we
did not already know« (s. 174). Måske
har hun i nogen grad ret, skjaldekvade
nes uforståelighed taget i betragtning,
men mistilliden er vel overdreven. Ove
Mobergs disputats Olav Haraldsson,
Knut den store och Sverige (1941) - som
ikke anføres, i modsætning til et par se
nere artikler af samme forfatter - frem
viser dog adskillige vellykkede forsøg
på at udlede selvstændige oplysninger
af skjaldekvadene (og også mindre hel
dige forsøg); tilsvarende også hos f.eks.
G. Turville-Petre: Haraldr the Hard-ruler and his poets (1968), A. Campbell:
Skaldic Verse and Anglo-Saxon History
(1971) og Rikke Malmros: »Leding og
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Skjaldekvad« (Aarb. f nord. Oldk.
1985). Omvendt formodes det, at histo
rikerne f.eks. stadig udviser en rørende
tillid til eksistensen af blod-ømeofringen i vikingetiden (dvs. Regnarsønnernes angivelige opskæring af ryggen på
kong Ælla som hævn, hvorefter ribben og
lunger skulle blive trukket ud - i virke
ligheden en misforstået kenning) (s.
170). Her er det måske tilstrækkeligt at
gøre opmærksom på, at allerede Johan
nes Steenstrup (Normannerne I (1876)
s. 108) tog skarpt afstand fra, at dette
sagn skulle være rigtigt (og i øvrigt gav
udtryk for stærk tvivl om Saxos værdi
som kilde på mange punkter); ej heller
F. M. Stenton (Anglo-Saxon England!
The Oxford Hist, of Engl. 2 (1971/75)
s. 246f) har tillid til de skandinaviske
kilder i dette spørgsmål. Omvendt har
historikerne måske siden Lauritz Weibull (1911) ikke haft helt så stor tiltro
som litteraturfolkene til Jomsvikingesagas oplysninger om et slag ved Hjørungavåg ca. 980 (Andersson, s. 215). Dis
se kritiske småbemærkninger skal dog
ikke tilsløre, at vi får udmærket besked
på mange områder og mange spænden
de diskussioner af selve spørgsmålet
om en litterær traditions opståen, de is
landske kilders afhængighed af f.eks.
engelsk og tysk materiale, og ikke
mindst den uundværlige oversigt over,
hvem der har ment hvad om de enkelte
teksters datering og de enkelte tekstud
gavers brugbarhed. Både forskere in
den for nordisk sprog, religionshistorie
og historie har derfor med dette værk
fået et glimrende værktøj stillet til rå
dighed.
Søren Balle

Hans Chr. Wolter: Den danske hærs
uniformering. En annoteret biblio
grafi og en nøgle til offentlige sam
linger. (Det Kongelige Garnisons
bibliotek, 1985). 71 s.
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Som undertitlen angiver, er der både
tale om en bibliografi og en oversigt
over en række centrale bibliotekers, ar
kivers og museers samlinger.
Forfatteren har ønsket at tilvejebrin
ge et hjælpemiddel, der på én gang kan
give overblik over og fungere som ind
gang til hovedmaterialet for beskrivelse
af uniformeringen inden for det danske
monarkis landmilitær siden slutningen
af 1600-tallet. Det er en god idé med et
sådant hjælpemiddel, for materialet er
både stort og uensartet, og det skal sø
ges mange steder.
Bogens korte introduktion berører,
hvad forfatteren kalder »uniforme
ringsidealets« principper (uniformen
skal dels identificere - dels være funkti
onel), og opregner hovedgrupperne i
kildematerialet: stofprøver og originale
beklædningsgenstande, uniformsregle
menter og approberede tegninger, samt
endelig den store mængde af uniforms
reproduktioner (f.eks. stik, tegninger
og malerier).
Selve bibliografien, der er omhygge
ligt kommenteret, omfatter 70 numre
opstillet efter udgivelsesår. Den medta
ger ud over de oplagte bøger, der har
hærens uniformering som emne, også
arbejder om enkelte hærafdelinger, så
fremt de indeholder førstegangs publi
cering af kolorerede uniformsgengivel
ser. Denne type arbejder udgør godt tø
af bibliografien. Tidsskriftartikler er ik
ke medtaget, men en fortegnelse over
tidsskrifter med uniformshistorisk ind
hold findes bag i bogen.
Oversigten over centrale biblioteker,
arkiver og museer, hvor Det Kongelige
Biblioteks, Rigsarkivets og Tøjhusmu
seets samlinger naturligvis er de væ
sentligste, er (bortset fra en enkelt
»svipser«) særdeles instruktiv med fyl
dige kommentarer ganske som i biblio
grafien, hvortil der i øvrigt ofte hen
vises.
Den lille bog, der afsluttes med et
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navneregister, repræsenterer en stor ar
bejdsindsats. Hans Chr. Wolter har
med den gjort vejen lettere for de man
ge, der interesserer sig for et stykke

kulturhistorie med både inden- og
udenrigspolitiske overtoner: den land
militære uniformering.
Per Willemoes Jørgensen

SLESVIG OG HOLSTEN
H. V. Gregersen: Reformationen i Søn
derjylland. (Historisk Samfund for
Sønderjylland, 1986). 260 s.
Midt i al reformationsjubilæumsposty
ret er Sønderjylland heldigvis ikke ble
vet glemt, og det er vigtigt, da Refor
mationen her faktisk ikke blot begynd
te tidligere end i Kongeriget, idet Her
man Tast starter i Husum allerede
1522, men overgangen varede længere,
da den vel egentlig først kan kaldes af
sluttet med gamle biskop Gotskalk Ahlefeldts død 1541 og udstedelsen af den
slesvig-holstenske kirkeordinans 1542.
De mange, for danske læsere næppe
altid velkendte særtræk betones, ikke
mindst hertug Christians virke og Ha
derslevs betydning i den første refor
mationsfase, og den belæste forfatter
synes ikke at overse meget væsentligt.
Måske kan han snarere bebredes en lej
lighedsvis lidt overdreven pietet over
for en ofte ret gammel litteratur. Såle
des ikke blot accepteres gamle Rør
dams formodninger om hofpræsten Jo
han Alberdes ( i DBL kaldet Albert
sen), men nærmest udbygges (at aflæg
ge vidnesbyrd i en sag er dog ikke det
samme som at »plædere« for frifin
delse?).
Intet under at forfatteren stærkt be
toner den rolle, som indførelsen af fol
kesproget i gudstjenesten betød, netop
fordi kirkesprogsgrænsen viser sig at
komme til at blive næsten identisk med
den nuværende grænse.
Særdeles nyttig er den grundige gen
nemgang af kendte nordslesvigske præ

ster, da dette forklarer meget om refor
mationens stilfærdigt gradvise gennem
førelse på sogneplanet. Dels indsættes
faktisk et meget stort antal præster net
op i tiåret 1526-36 (dvs. at netop disse
ofte må antages at være i hvert fald
»reformpositive«), dels viser det sig, at
adskillige sønner af lidet kendte præ
ster - som siden kom til at efterfølge
deres fædre i embede - simpelthen må
være født i 1520erne!
Måske er det lidt uheldigt at kalde
den sidste biskop Gotskalk Ahlefeldt
for tilhænger af »Romerkirken«, da
hverken han eller Slesvigkirken reelt
havde forbindelse til paven efter ca.
1525, hvad der i sig selv er bemærkel
sesværdigt, da Slesvig vel strengt taget
ikke var juridisk bundet af Odense her
redagenes beslutninger 1526/27. Men i
alle tilfælde er det et vigtigt tomrum i
vor historiske litteratur der hermed på
udmærket vis er blevet udfyldt.
Troels Dahlerup

Hans Schultz Hansen: Det nordslesvig
ske landbrug og den danske bevæ
gelse 1880-1914. (Historisk samfund
for Sønderjylland, 1985). 251 s., 105
kr.
Denne afhandling fremtræder ifølge
forordet som en mere publikumsvenlig
udgave af en i 1983 indleveret guldme
daljeafhandling ved Århus Universitet.
Opgavens ordlyd var da, Det nordsles
vigske landbrug ca. 1880-1914 og dets
betydning for den danske nationale be-
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vægelse. Udgangspunktet for denne
formulering var ønsket om at få en nær
mere undersøgelse af et af de væsentlig
ste aspekter i en tese, der i 1973 blev
fremsat af Gottlieb Japsen om baggrun
den for den danske bevægelses udvik
ling i Sønderjylland fra slutningen af
1700tallet og indtil 1920. Tredje og sid
ste fase skulle da ifølge Gottlieb Japsen
finde sted i perioden 1880-1914, hvor
danskhedens truende undergang i
Nordslesvig blev vendt »til uimodståe
lig fremgang og endelig sejr«. Når dette
kunne ske, skyldtes det ifølge Gottlieb
Japsen, at den dominerende samfunds
klasse i Nordslesvig, gårdmændene,
gennem den danskinspirerede intensi
vering af deres landbrugsbedrifter op
nåede økonomisk uafhængighed og sta
bilitet, og at de dermed blev endeligt og
fuldt borgerliggjorte, samtidig med at
de, bl.a. igennem andelsbevægelsen,
kom til at forbinde begreberne demo
krati og frihed med danskheden. Gott
lieb Japsen mente endvidere at kunne
påpege en sammenhæng i tid og rum
mellem landbrugets intensivering og
danskhedens fornyede fremgang, idet
den nye danske fremgang begyndte i
Als-Sundeved-området, hvor landbru
get også først blev intensiveret. Såvel
intensiveringen som den nyopvakte na
tionale bevægelse skulle derfor have
bredt sig fra dette område nord- og
vestpå i Nordslesvig.
Opgaven var følgelig den ganske om
fattende at undersøge, om Japsens væ
sentlige og spændende tese var hold
bar. I klar konsekvens heraf har forfat
teren opstillet sin strategi. For det før
ste vil han gennem en undersøgelse af
det nordslesvigske landbrugs udvikling
1880 til 1914 finde ud af, »om det er
rigtigt, at intensiveringsprocessen be
gyndte på Als og Sundeved, mens de
vestlige egne og midtlandet kun lang
somt fulgte efter«. For det andet om det
er rigtigt, »at den danske bevægelses
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fremgang i perioden udgik fra et cen
trum på Als og i Sundeved«. Hvis begge
dele bekræftes, og de to udviklingsfor
løb tidsmæssigt følger tæt efter hinan
den, skulle holdbarheden af Japsens te
se være underbygget.
For så vidt det i det hele taget er mu
ligt at underbygge sådanne brede po
stulerede sammenhænge med kildeda
ta, forekommer den valgte efterprøvel
se at være yderst rimelig.
Første del af undersøgelsen efter
præsentationen af tese, kilder og strate
gi (side 7-16) er følgelig helliget det
nordslesvigske landbrugs udvikling
1880-1914 (side 17-94), mens anden del
af undersøgelsen beskæftiger sig med
danskhedens udvikling i samme tids
rum (side 95-176). Denne anden del er
igen opdelt i to hovedundersøgelser,
dels af, hvad forfatteren kalder dansk
hedens »ydre« udvikling, d.v.s. den
talmæssige styrke i bevægelsen, således
som denne kommer til udtryk i stem
metallene til rigsdagen 1867-1912 (side
104-122) og som den belyses i det af
H. V. Clausen indsamlede materiale
om sindelaget hos de nordslesvigske
gårdmænd 1863-1903 (side 123-136),
dels af danskhedens »indre« udvikling,
d.v.s. intensiteten i de dansksindedes
nationalfølelse i perioden 1880-1914
(side 137-170 og side 179-193). Det sid
ste er vel undersøgelsens originaleste
forskningsbidrag, idet intensiteten er
gjort målelig gennem en undersøgelse
af medlemstilgangen til de forskellige
nationale foreninger i de enkelte regio
ner i Sønderjylland samt af en undersø
gelse af de enkelte aktive dansksinde
des totale engagement i henholdsvis na
tionale foreninger og landbrugsøkono
miske foretagender som andelsmejerier
og indkøbsforeninger. Personundersø
gelsen er af arbejdsmæssige årsager fo
retaget i ni udvalgte sogne i Nordsles
vig. Endelig følger til slut den sammen
fattende konklusion på grundlag af de
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enkelte delundersøgelser (side 194202), der ikke falder ud som en bekræf
telse af Japsens tese, men synes at pege
på en række politiske forklaringsmo
deller.
Jeg skal i det følgende diskutere nog
le enkelte punkter vedrørende de spæn
dende, men også af og til problemati
ske synspunkter, som man præsenteres
for i undersøgelsen. Det er spændende
at se de forskellige tråde i den økono
miske, sociale og nationale udvikling i
Nordslesvig trukket op, således som
det her sker med henblik på at afklare
den fremsatte tese, og undersøgelsen
som helhed er udtryk for en impone
rende faglig indsats fra Schultz Han
sens side, hvad den omfattende littera
tur og kildefortegnelse også i sig selv er
vidnesbyrd om.
Alligevel synes jeg ikke, at jeg over
bevises af undersøgelsens resultat. Det
te skyldes nok, at afprøvningen af den
omfattende tese naturnødvendigt med
fører, at hovedparten af afprøvningen
må foregå ud fra en sammenstykning af
den allerede eksisterende forsknings
resultater, mens kun en mindre del kan
bygges på selvstændige kildestudier.
Problemerne opstår allerede i forbin
delse med den første hovedundersøgel
se af det nordslesvigske landbrugs ud
vikling. Efter en kort præsentation af
de allerede kendte træk, såsom den
stagnerende befolkningsudvikling i
Nordslesvig, erhvervsfordelingen, og
det nordslesvigske landbrugs særstil
ling, som beskyttet af de tyske toldlove
på godt og ondt, vender Schultz Han
sen sig mod en diskussion af, hvad man
skal forstå ved et intensivt landbrug, og
hvorledes udviklingen herindenfor kan
måles. I forkortet form går Schultz
Hansens bud ud på, at man ved intensiv
drift forstår en ved anvendelse af kapi
tal eller arbejde kraftig og rationelt le
det drift. Dette kan bl.a. ses på følgen
de karakteristika:
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Agerbruget er baseret på erstatnings
drift.
Husdyrholdet ofres stor opmærk
somhed og giver det væsentligste ind
tægtsbidrag.
Produkterne gennemgår en indu
striel forarbejdning og forædling
udenfor landbrugsbedriften.
Der sker en i forhold til grundkapita
len stor indsats af driftskapital i driften.
Der anvendes i driften de nyeste vi
denskabelige erfaringer med forædling
af planter og dyr.
løvrigt henviser Schultz Hansen med
hensyn til sin metodik til Peter Thon
ning Olesens centrale artikel om om
lægningen fra vegetabilsk til animalsk
landbrugsproduktion i perioden efter
ca. 1850 fra 1977; men til dels uden at
kunne følge dennes samlede synspunk
ter op i de efterfølgende analyser. Pro
blemerne viser sig, når det ikke er slut
fasen i den ovennævnte definition, der
skal afgøres, men når intensiveringen
skal belyses, som den »proces, land
bruget gennemgår henimod en stadig
mere intensiv drift«. Når dette sammen
holdes med den følgende bemærkning:
»begrebet omlægning bruges derimod
kun til at betegne en overgang fra en
driftsretning til en anden, f.eks. fra
overvejende kornproduktion til over
vejende mælkeproduktion«, må dette
vel netop tages som vidnesbyrd om
Schultz Hansens problemer med at få
de i definitionen nævnte variable afvej
et i forhold til hinanden, da de begge
indgår i definitionen af intensivt land
brug. Dette problem forøges ved, at
der er flere regionalt betingede produk
tionsretninger i Nordslesvig omkring
1900 (jvfr. figur 4, side 35) og at ud
gangspunktet for intensiveringsproces
sen kan have været yderst forskellig
førend 1873, hvorfra de enkelte udvik
lingstræk belyses. Situationen lettes ik
ke af, at de af Schultz Hansen opdelte
produktionsregioner ikke er sammen-
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faldende med de fire amtskredse, som
de statistiske oplysninger er opdelt i.
Det medfører, at eventuelle forskelle
let kan blive for udviskede og forkerte
på detailplanet, som vi i denne under
søgelse skal bevæge os på. Det må der
for være tvivlsomt, om det statistiske
billede, som gives i fremstillingen af
landbrugets intensivering i de enkelte
regioner, er troværdigt, selvom en in
tensivering for Nordslesvig som helhed
er umiskendelig. Mere frugtbart vil det
nok fremover være at studere udviklin
gen i henholdsvis deciderede kvægop
drætsområder (fedekvæg, køer) og
blandingsområder med overvejende
vegetabilsk produktion i udgangsposi
tionen (kornavl, rodfrugt, køer, svin),
således som Peter Thonning Olesen har
lagt op til. Så vidt jeg kan se, beror
Schultz Hansens tilslutning til Japsens
tese vedrørende den regionale udvik
ling i landbrugets intensivering, først og
fremmest på udviklingen i medlemstal
let i landboforeningerne (side 75).
I andet hovedafsnit om den danske
bevægelse 1880 til 1914 bliver først den
af forfatteren benævnte »ydre« udvik
ling gennemgået, d.v.s. danskhedens
udbredelse 1867-1912, som denne ma
nifesterer sig gennem valgresultaterne
til rigsdagen. Analysen bygger her først
og fremmest på en bearbejdelse af von
Jessens håndbøger i henholdsvis det
slesvigske og det nordslesvigske spørgs
mål samt Aksel Lassens fremstilling fra
1976, Valg mellem tysk og dansk.
Stemmetallene fordeles her på de 15
områder, som H. V. Clausen i 1894 var
ophavsmand til. Resultatet heraf bliver
en understregning af det af Aksel Las
sen påpegede forhold, at den tilsynela
dende fremgang i stemmetal fra 1890 til
1912, efter tilbagegangen i 1880’erne,
rent faktisk, når man justerer for det
stigende vælgerkorps og for de optanter, der fik tysk statsborgerskab og der
med stemmeret i perioden, betegner en
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relativ tilbagegang eller i bedste fald en
stagnation. Dette følges op af en under
søgelse ud fra H. V. Clausens materiale
over gårdmændenes sindelag 1863,
1893 og 1901 til 03. Dette materiale,
som sikkert var udmærket statistik i da
gens
kampsituation,
forekommer
umiddelbart mere problematisk som
troværdigt kildemateriale i dag, og pro
blemerne ved at anvende det er nok
større, end forfatteren selv giver udtryk
for. Under alle omstændigheder synes
materialet at vise, at der blandt de
dansksindede i de 15 distrikter var for
holdsvis flere ikke-gårdmænd end gårdmænd. Overføres dette forhold til de
sydligste egne af Nordslesvig og regner
man med, at bærerne af danskheden
var gårdmændene, var danskheden her
truet, da der her blandt gårdmændene
var et flertal af tysksindede.
Schultz Hansen må herudfra tilslutte
sig vurderingen af »jordkampen«, som
den væsentligste faktor i danskhedens
stabilisering i Sydslesvig fra 1890 til
1912.
Efter at have gennemgået de ydre til
slutningsforhold, måles de indre for
hold. Intensiteten eller styrken i den
nationale følelse kan selvfølgelig kun
måles indirekte, men ved at måle med
lemstilgangen i de traditionelt danske
bevægelser,
Sprogforeningen
(fra
1880), foredragsforeningerne (1884 og
frem), Vælgerforeningen (1888) og
skoleforeningen (1892) samt oplaget i
den dansksprogede presse når Schultz
Hansen frem til, at der uden tvivl var
tale om en vækst i den nationale be
vidsthed, som efter en spæd begyndelse
i 1880’erne tog fart i 1890’erne. Han
advarer dog mod en overvurdering af
virkningerne af denne tilvækst før 1906.
Væsentligt er det her, at Schultz Han
sen kan konstatere, at fremgangen i
den indre bevidsthed målt på denne
måde begynder på samme tidspunkt i
Haderslev vesteramt og i Sønderborg
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kreds. Alene herved falder den af Jap
sen foretagne sammenkædning af land
brugets intensivering med danskhedens
udvikling til jorden.
Endelig følger til slut den mest væ
sentlige og spændende del af undersø
gelsen, udforskningen af den danske
bevægelses sociale basis gennem en un
dersøgelse i ni udvalgte sogne af de
danske foreningsmedlemmer efter so
cial status. Denne undersøgelse opgø
res for såvel populationen af medlem
mer, af tillidsmænd og af bestyrelses
medlemmer. Dette synes at godtgøre,
at gårdmandsstanden »fremfor alle
andre grupper udgjorde den danske be
vægelses sociale basis og rygrad«.
Som sagt synes anden del af undersø
gelsen at godtgøre, at Japsens tese var
forkert, og dette godtgøres i og for sig
uden, at det er nødvendigt at inddrage
undersøgelsens første del, hvis resulta
ter forekommer mig tvivlsomme trods
det ihærdige arbejde, der er lagt deri.
Her synes mig det yderst positive resul
tat af forsøget på en samlet afprøvning
af Japsens tese at være, at Schultz Han
sens forsøg viser os, at de hidtil stati
stisk tilgængelige oplysninger om ud
viklingen i Nordslesvig er utilstrækkeli
ge, ligesom den topografiske og tids
mæssige spændetrøje, som ligger i Jap
sens tese, er urimelig.
Her forekommer det nærværende an
melder, som om den festtaleretorik,
som de dansksindede sønderjyder yn
der at benytte sig af i forståelig stolthed
over, at udviklingen blev vendt, og man
fik stemt sig hjem til Danmark i 1920,
gennem sin snævre centrering på Nord
slesvig ud fra den faktiske grænsedrag
ning i 1920 og alene til perioden 1864 til
1920 virker negativt ind på forklarings
modeller og afprøvningerne heraf. I
dette tilfælde, hvad med udviklingen i
det øvrige Slesvig. Hvorfor gendrev
den af Japsens fremhævede »uimod
ståelige demokratiske danske kraft« ik
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ke den tyske fremgang i det øvrige Sles
vig, hvis Als-Sundeved-området var
centrum for denne udvikling?
Dette selvfølgelig ikke til forklejnel
se af den sagesløse forfatter, hvis opga
ve var givet på forhånd, men alene som
et udtryk for den inspiration, løsnings
forsøget har givet nærværende læser.
Gid at det næste mål må blive en samlet
gennemgang af landbrugets udvikling i
hele Slesvig 1800-1920 fordelt på brugs
typer. Først da tror jeg på en reel mu
lighed for afprøvning af teser vedrøren
de sammenhængene imellem økonomi
og nationalisme i Sønderjylland.
Finn Stendal Pedersen

Thomas Steensen: Die friesische Bewegung in Nordfriesland im 19. und
20. Jahrhundert. (Quellen und Forschungen zur Geschichte SchleswigHolsteins; bd. 89, Neumünster
1986). Bd. 1, 526 s., bd. 2, 198 s.

Nogle få tusinde frisisktalende bor der i
Sydslesvigs vestlige strøg, umiddelbart
syd for den dansk-tyske grænse. De le
ver overvejende i landdistrikterne, og
de dialekter, de taler, står temmelig
langt fra hinanden. Ved siden af har de
fleste siden forrige århundrede også talt
tysk, fordi det var kirkens, skolens, ad
ministrationens og det moderne næ
ringslivs sprog. Efterhånden som de
fjerntliggende landdistrikters integra
tion i det tyske samfund skred frem,
assimileredes befolkningen også sprog
ligt. Fra slutningen af forrige århundre
de satte nogle få, mest udenforstående
intellektuelle, deres kræfter ind på at
redde det frisiske sprog ved siden af det
tyske, enkelte tilmed i stedet for det
tyske. Disse bestræbelser er det ene af
denne bogs hovedtemaer.
Fra 1920 hvirvledes også Sydslesvigs
frisisktalende ind i modsætningen mel-
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lem tysk og dansk nationalt tilhørsfor
hold. Langt de fleste ønskede ikke at
vende det tyske samfund ryggen, i
hvert fald ikke før 1945. For så vidt der
var brug for en særlig frisisk manifesta
tion heraf, blev synspunkterne fremført
af Nordfriesischer Verein flir Heimatkunde und Heimatliebe. Kun nogle få
hundrede sluttede sig varigt til den op
fattelse, at friserne bedst kunne sikre
deres folkelige særpræg ved sammen
med det danske mindretal at arbejde
for landsdelens indlemmelse i Dan
mark. På dette standpunkt stod Johan
nes Oldsen, Lindholm, der i 1923 stifte
de Den frisisk-slesvigske Forening.
Alene navnet viser, at den oprindelig
var tænkt som en del af det danske min
dretals organisation, selv om Oldsen en
overgang underspillede forbindelsen.
Det skete bl.a. for at afværge de tyske
angreb, hans bestræbelser måtte frem
kalde. Dette opgør om frisernes natio
nale placering, mere eller mindre selv
stændigt, nærmere eller fjernere den ty
ske eller danske pol, er bogens andet
hovedtema.
Den unge frisiske historiker Thomas
Steensen har med beundringsværdig
grundighed samlet og sigtet stort set
alt, hvad der i tyske og danske bibliote
ker og arkiver kan belyse disse temaer.
Det er et stort, spredt og genstridigt
stof, som han har formet anskueligt un
der den synsvinkel, at frisernes sprogli
ge og kulturelle særpræg fortjener at
bevares som en egenart, der hverken er
tysk eller dansk. Betragtningen er præ
get af de seneste årtiers nationale af
spænding. I fremstillingen er den ført
tilbage i mere ophedede perioder som
en tese om, at opgøret mellem tysk og
dansk hindrede friserne i at nå deres
egne nationalkulturelle mål. Selv om
synspunktet kan anfægtes, har Steen
sen nået så mange overbevisende resul
tater, at bogen vil blive stående som
værket, alle, der søger oplysning om de
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frisisktalende slesvigeres nyeste histo
rie, må ty til.
Efter den officielle prøjsiske statistik
fandtes der i 1890 godt 17.000 frisiskta
lende sydslesvigere. Det var henimod
en halvering af tallet for 1855. I pole
mik med den officielle statistik står
Steensen på, at der i tyvernes midte må
have været ca. 16.000 frisisktalende
(incl. helgolændinge). I dag taler angi
veligt 8-10.000 sydslesvigere sproget.
Den tvivl, der kastes over oplysninger
ne, kunne godt have fortjent en mere
detaljeret udarbejdelse. Det ville have
forøget værkets værdi, om der således
var bragt oplysninger om andel frisisk
talende kommune for kommune. Karl
N. Bock har i Franz v. Jessen: Hånd
bog i det slesvigske spørgsmåls historie,
bd. 3, s. 641 ff, bragt dem for Nykirke
og Rødenæs, som kenderen Albrecht
Johannsen i 1928 regnede til det frisiske
kerneområde. Her talte i tyverne o. 3545 pct. af familierne frisisk i hjemmene.
Nordfriserne udgjorde i begyndelsen af
dette århundrede selv i sit kerneområ
de kun en mindre sproggruppe, der var
stærkt på vej til at bukke under for assi
milation til det tyske.
De første frisiske foreninger satte ik
ke straks direkte sprogets bevarelse på
programmet. Af blivende betydning
var Nordfriesischer Verein flir Heimatkunde und Heimatliebe, der blev stiftet
i 1902. Sit hovedsæde havde den i Hu
sum, der lå uden for det frisiske sprog
område, og båret blev den især af præ
ster, lærere og andre intellektuelle.
Dannelsen må ses som et udslag af de
stærke hjemstavnsstrømninger, der
omkring århundredskiftet var provin
sernes reaktion på den industrielle stor
bykulturs fremtrængen. Stifterne var
gode tyske akademikere, der ved at
fæstne kundskab og kærlighed til hjem
stavnen ville fremme også tilslutningen
til den tyske »stamme«, de fleste uden
videre henregnede friserne til. Det fri-
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siske sprogs fremtidsudsigt blev vurde
ret pessimistisk. Desto vigtigere fore
kom det, at det blev optegnet i en fri
sisk ordbog, før det helt døde ud. Ka
rakteristisk var det, at da spørgsmålet
om moderne sprogpleje blev rejst, var
det en lokalt båret forening på Sild, der
førte det frem, mens Den nordfrisiske
Forening forholdt sig meget tøvende.
Nogen samlet bevægelse, der formu
lerede et klart frisisk-kulturelt pro
gram, eksisterede ikke før 1. verdens
krig, og en frisisk nationalbevægelse da
slet ikke. Da striden om Sydslesvigs na
tionale tilhørsforhold brændte løs 19181920, dukkede der ansatser op. Det
skete i tilknytning til den danske bevæ
gelse, men fremkaldte et forsvindende
ringe antal stemmer for Danmark.
Først da Johannes Oldsen i 1923 grund
lagde Den frisisk-slesvigske Forening,
blev de føjet sammen i en organisation.
For de tyske embedsmænd, der ledede
Den nordfrisiske Forening, blev den en
provokation, der satte skub i arbejdet.
Ved siden af det videnskabelige arbej
de fik den folkelige indsats, herunder
sprogplejen, en mere fremskudt plads.
Banebrydende for de dansk-frisiske
ansatser blev gårdejer Cornelius Peter
sen, Vester Anflod ved Tønder. Med
rette beskriver Thomas Steensen indgå
ende hans synspunkter og initiativer i
afstemningstiden. Faderen var slesvigholstensk-sindet lærer i Ejdersted, men
opvokset i Klangsbøl som søn af til
vandrede nordslesvigere. Cornelius Pe
tersens modersmål var plattysk, men
som karl på en gård i Klangsbøl kom
han »i berøring med frisik og sønder
jysk«. Om han virkelig talte frisisk, står
dog uoplyst. Det er almindelig kendt,
at hans romantiske udlægning af Ejderstedbøndernes selvstændighed skyldtes
en modsætning til det fjerne Prøjsen og
den moderne storbykultur. Skønt selv
forankret i tysk kultur formulerede han
i afstemningstiden på denne baggrund
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sine ideer om et særligt slesvigsk folk,
der for at bevare sin frihed burde gå
mod nord. Det er mindre kendt, at han
ivrigt gjorde de samme tanker gælden
de for friserne. Dertil regnede han ikke
kun de frisisktalende, men alle Nordfrislands hjemmehørende indbyggere,
fra og med Ejdersted til Tønder. Det
var for ham ikke sproget, men afstam
ningen fra landets oprindelige befolk
ning, der bestemte tilhørsforholdet.
Johannes Oldsens virke var tydeligt
inspireret af Cornelius Petersen, der
umiddelbart efter genforeningen gjor
de ham til redaktør af sit blad Der
Schleswiger. Bladets skæbne blev hur
tigt økonomisk knyttet til Grænsefore
ningen og det organiserede danske
mindretal i Flensborg, i hvis ledelse
Oldsen fik sæde. Da avisens udbredelse
toppede på vestkysten, stiftede Oldsen
Den frisisk-slesvigske Forening. Den
fik i løbet af kort tid mere end 1.100
medlemmer, hvilket langt oversteg
Den nordfrisiske Forenings tilslutning.
I overensstemmelse med Cornelius Pe
tersens tanker agiterede Johannes Old
sen ikke kun i det frisiske sprogområ
de, men over hele Nordfrisland. Og i
lighed med sin læremester begrundede
han sin forkærlighed for Norden med
en om muligt endnu stærkere formule
ret aversion mod Prøjsen. Til at begyn
de med lagde Oldsen ikke skjul på for
bindelsen til det danske mindretal, i
hvis svage centralledelse han sad. Men
ved årsskiftet 1924-1925 slog han om.
Fra da og til 1928-1929 betonede han
meget stærkt en mere selvstændig fri
sisk linie.
Thomas Steensens fremstilling af Jo
hannes Oldsen er båret af en ikke ringe
del sympati. Selv om han langtfra slører
svage sider og de mange tvivlsomme
punkter i hans begrundelser, understre
ger han, at den danske tilknytning gan
ske var underordnet interessen for at
pleje og videreudvikle det frisiske. På
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mange måder udgør den en Ehrenrettung, set med tysk-frisiske øjne. Det
kan være fortjent, for så vidt som det
frisiske engagement utvivlsomt var den
vigtigste spore i Oldsens virke, men det
har ført til, at betydningen af økono
misk og politisk støtte fra det danske
mindretal er underspillet. Uden den
ville Oldsen næppe have fået den op
mærksomhed, som han fik.
Ved forunderlige tilskikkelser lykke
des det Johannes Oldsen at få skabt
blæst i europæisk presse om sin lille fri
siske forening, skønt tilhængerne efter
hånden var svundet stærkt ind. Min
dretalsspørgsmål var progressivt stof i
tyverne, de europæiske nationalitets
kongresser var tysk dominerede. Af
egentlig tilfældige grunde indgik Old
sen i den lille delegation, som de dan
ske sydslesvigere sendte til Berlin for at
samarbejde med det polske mindretal.
Da forholdet til de danske i Flensborg
kølnedes fra årsskiftet 1923-1924, fordi
Der Schleswiger blev nedlagt som blad
filial, gjorde Oldsen uden videre krav
på, at han også i international sammen
hæng repræsenterede et selvstændigt
frisisk mindretal. Polakkernes støtte til,
at det også skulle repræsenteres på de
europæiske
nationalitetskongresser,
fangede det danske mindretal på det
forkerte ben. Skønt der blev lagt pres
på fra København, forekom det utæn
keligt i Flensborg, at danskheden skulle
distancere sig fra Oldsen.
Også for tyskerne var situationen
akavet. Den eleganteste løsning havde
været, om de tysksindede frisere selv
var blevet repræsenteret, og Oldsen få
et adgang som observatør. Formanden
for Nordfriesischer Verein, pastor Ru
dolf Muuss, Tating, luftede denne tan
ke, men blev bremset ved et initiativ,
der udgik fra pastor Johannes Schmidt,
den hjemmetyske mindretalsleder i
Nordslesvig. I stedet for samlede fore
ningen da i Nordfrisland imponerende
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13.000 underskrifter imod repræsenta
tion. De var i enhver henseende afslø
rende. Tyvernes atmosfære var natio
nalt set så ophedet, at det var umuligt
for tyskerne i afslappet ro at indrøm
me, at det strengt taget var af meget
ringe betydning, om friserne blev re
præsenteret på nationalitetskongres
sen. Den tysk-frisiske forening måtte
da mobilisere friserne på et krav om, at
de ikke udgjorde en frisisk nationalitet.
Ved at skrive under bekræftede hoved
parten af de frisisktalende, at de selv
renoncerede, for så vidt de ikke blot
holdt sig tilbage i ophøjet ligegyl
dighed.
Med flid og grundighed har Thomas
Steensen redet trådene i denne bizarre
historie ud. Resultatet viser, at det er
højst tvivlsomt, om der overhovedet
fandtes en samling, der fortjener navn
af den frisiske bevægelse. Det var et
tidens tegn, at tyskerne hævdede, at fri
serne var af tysk stamme. Ses der bort
fra den teoretiske forkludring i dette
yndede udtryk, rammer det den sand
hed, at hovedparten af sproggruppen
var så indlevet i det tyske samfund, at
den ikke ønskede at skille sig ud. For så
vidt har forfatteren selv sat spørgs
målstegn ved, om bogens titel afspejler
en realitet.
Det var den dansk-tyske modsæt
ning, der fremkaldte krusninger i den
frisiske befolkning. Det er den konklu
sion, forfatteren leverer stoffet til. Og
imod hans tese kan det trygt hævdes, at
modsætningen tværtimod at hæmme
fremmede myndighedernes åbenhed
over for det frisiske. Det viser sig især i
bestemmelserne om den tyske folke
skoles undervisning i frisisk.
Da der efter århundredskiftet blev
givet undervisning i frisisk i tysktimer
ne, udstedte den prøjsiske kultusmini
ster i efteråret 1909 et forbud. Der er
ikke ret meget, der tyder på, at det kan
føres tilbage til et ønske om at undgå,
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at danskerne krævede tilsvarende ind
rømmelser. Thomas Steensen ser da
også forbuddet som især et udslag af
»bureaukratisk-egaliserende centralis
me«. Det harmonerer godt nok med, at
myndighederne i Nibøl og Slesvig gik
imod forbuddet, fordi det belastede
forholdet til befolkningen. Da regerin
gen i Slesvig i februar 1925 igen tillod,
at frisisk blev taget op i tyskundervis
ningen og andre timer, skyldtes det
uden tvivl et behov for at tage vinden
ud af sejlene på den agitation, som
Cornelius Petersen og Johannes Oldsen
netop da udfoldede. Og den mulighed,
der endelig i 1928 blev åbnet for at give
en time ugentlig særskilt i frisisk, kan
føres tilbage til et pres fra Nordfriesischer Verein, der måtte konkurrere
med Den frisisk-slesvigske Forening.
Ved begge lejligheder blev der fra kul
tusministeriet i Berlin tilkendegivet sto
re betænkeligheder. Ved den sidste så
store, at forordningen ikke blev offent
liggjort.
Det er uden tvivl forfatterens frisiske
engagement, der er løbet lidt af med
ham. Det tager man gerne med i købet.
Han har samlet et stort og spændende
stof og fremlagt det sobert og veldoku
menteret. I bd. 2 er tilmed udsendt et
udvalg af de vigtigste af de kilder, han
har fundet frem. Han har leveret friser
ne selv deres moderne historie til 1945,
for så vidt den overhovedet kan skri
ves. Og han har gjort det med en så
veludviklet forståelse for de skiftende

vilkår, at både tyske og danske
udenforstående må kunne ønske ham
mulighed for at fortsætte med et bind,
der fører fremstillingen videre fra 1945.
Johan Peter Noack

Chr. Stenz: Dansk lærer i grænselan
det. Erindringer 1930-49. (Åbenrå,
1982. 181 s., ill., 70 kr.).
Med den foreliggende bog er der fore
løbig udkommet 23 bind i Historisk
Samfund for Sønderjyllands serie af
Sønderjydske Levnedsløb. Bogen be
retter på en noget indforstået måde om
forholdene i grænselandet i perioden
1930-49. Dette være ikke sagt som en
negativ kritik, men efterlader af og til
læseren sat lidt uden for. Erindringerne
beskriver den hverdag og især, for pe
rioden hvor Stenz virkede syd for græn
sen, de problemer og genvordigheder,
han havde med myndighederne. En af
bogens morsomme episoder er beret
ningen om hvordan han i forbindelse
med »Anschluss« blev omfattet af den
udstedte amnesti i forbindelse med
Stortysklands tilblivelse. Forseelsen,
der blev eftergivet, var en parkerings
bøde på 5 mark. Bogens styrke ligger i
den beskrivelse, den giver af hverda
gen, som den kunne forme sig for den
politisk- og nationalt vakte person, og
de konsekvenser det havde at bekende
sig til sin overbevisning.
Henrik Vedel-Smith

NORDEN
Jan Didriksen: Industrien under Hakekorset. (Universitetsforlaget Oslo,
1987). 203 s.
Emnet er Norges Industriforbund un
der besættelsen, især dets forhold til de

tyske myndigheder og Quislingstyret.
Hovedpunktet er den strid, der har stå
et om organisationens manglende til
slutning til den protestskrivelse mod
nazificeringen, som 43 andre organisa
tioner 15. maj 1941 sendte til Terbo-

350
ven, og dens efterfølgende afslag på at
deltage i en støtteerklæring sammen
med Norsk Arbejdsgiverforening. For
fatteren konkluderer, at industrien blev
særligt præget af den vilje til samarbej
de med tyskerne, der var gængs i hele
befolkningen frem til 25. sept. 1940, og
at dens opslutning i den civile mod
standsfront derfor gik i et lidt langsom
mere tempo, så den først var en kends
gerning ved oprettelsen af det illegale
industriforbund i 1942 og den legale or

Anmeldelser og litteraturnyt
ganisations lammelse ved nazificerin
gen i 1943.
Fremstillingen er veldokumenteret,
især byggende på Norges Industrifor
bunds arkiv. Selvom den kun behand
ler en detalje i den civile modstands hi
storie, illustrerer den udmærket, hvor
verdensfjerne de samtidige danske fo
restillinger om »norske tilstande« som
en afklaret modstandsholdning i virke
ligheden var.
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