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En nordeuropæisk handelsrepublik i 
1800-t allet
Hamburg som fristad 1815-1866

Af Steen Bo Frandsen

Frem til 1864 var Hamburg nabo til den danske helstat og frem til 
1866/67 forblev Hamburg en selvstændig stat. Hamburg fik imid
lertid stadig mere svært ved at fastholde selvstændigheden, efter
hånden som de tysk-nationale samlingsbestræbelser vandt frem. 
Der var et misforhold mellem den hamburgske bystats økonomiske 
styrke og dens politiske magtesløshed, og bystyrets forsøg på at gø
re magtesløsheden til en styrke ved at slå på byens økonomiske u- 
undværlighed kunne i længden ikke holde den uden for de tyske 
samlingsbestræbelser. Kandidatstipendiat Steen Bo Frandsen gør i 
denne artikel rede for Hamburgs udvikling og vanskeligheder i de 
sidste 50 år af byens selvstændighed.

Igennem århundreder havde Hansestaden Hamburg kæmpet for at bevare 
sin selvstændighed. Kulminationen på denne kamp indtraf i perioden fra 
1815 til 1866, da byen havde status som en suveræn bystat inden for Det 
tyske Forbund. Hamburgs skæbne i disse år kan ses som eksempel på en 
småstats vanskeligheder i en tid, da nationale ideologier, politiske sam
lingsbestræbelser og magtstatsideer vandt i styrke. Det, som først og frem
mest satte Hamburg under pres, var den tyske samlingsproces, som frista
den dog i kraft af sin økonomiske styrke længe kunne holde sig fri af, om
end dens spillerum blev stadig stærkere indsnævret.

Den hamburgske stat var først og fremmest kendetegnet af en voldsom 
kontrast mellem politisk-militær magtesløshed og noget i retning af øko
nomisk stormagtsstatus. I det halve århundrede, hvor Hamburg var selv
stændig, syntes der ingen grænser at være for byens økonomiske vækst. 
Beliggenheden ved Elbens munding gjorde Hamburg til skæringspunkt 
mellem den kontinentale og den atlantiske vareudveksling. Hamburg var 
på samme tid omladeplads og centrum for en omfattende mellemhandel, 
der sikrede den positionen som Nordeuropas altdominerende handelsby. 
Koncentrationen af kapitel i handelshusene gjorde desuden byen til midt
punkt for en storstilet kreditgivningsaktivitet, der var af betydning for 
producenter af alle varegrupper i Nord- og Centraleuropa. Købmændene
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tænkte og handlede i kosmopolitiske baner, og deres aktivitet led - trods 
alle problemer med toldpolitikken - ikke under de indskrænkninger, der 
senere fulgte opbygningen af de europæiske nationstater. Handelsvirk
somheden indeholdt tydelige »moderne« træk, der i det videre forløb un
derstregede, hvorledes nationstaten også betød en alvorlig tilbagegang i 
mulighederne for en grænseoverskridende handelsorganisation.

Denne storstilede handelsaktivitet blev styret fra en stat, der var en af 
de mindste i Europa. I 1800-tallets første to tredjedele var mulighederne 
for at fastholde en småstatslig selvstændighed temmelig gunstige, selv om 
kritikken fra tilhængerne af nationale løsninger blev stadig mere højlydt. 
De hamburgske købmænd udviklede en småstats-republikansk patriotis
me, der så den selvstændige handelsby som den eneste virkelige garant for 
en handelsvenlig politik. Trods tidens tendenser holdt hamburgerne stæ
digt fast ved dette småstatsideal, der i vid udstrækning lod sig retfærdiggø
re af det solide økonomiske fundament.

Da Wienerkongressen anerkendte Hamburg som en selvstændig repu
blik var købmændene helt på det rene med, at den magtpolitisk set svage 
by først og fremmest behøvede et ideologisk forsvar, der kunne appellere 
til de større magters fornuft. Stormagternes misagtelse af selvstændighe
den og neutraliteten under Napoleonskrigene havde sammen med den 
ødelæggende fastlandsspærring understreget handelsstatens svaghed. Fri
staden stræbte derfor mellem 1815 og 1866 efter at tilvejebringe sikkerhed 
for tre grundforudsætninger, nemlig suverænitet, neutralitet og frihandel.

Den følgende undersøgelse beskriver nogle vigtige sammenhænge mel
lem småstatsrolle, økonomisk magt og politisk afmagt i Hamburgs tilfæl-

Hamburg set fra Volden med Binnenalster og Jungfernstieg på Napoleons
krigenes tid.

»De gothiske Spire, som næsten alle udmærker sig ved en overordentlig 
Skævhed og Brøstfældighed, giver den i nogen Frastand en Slags Anseelse 
- nærmere forvolder dens Udstrækning og de mangfoldige Forlystelsesste
der, som omgiver den - at man, ved første Gang at komme did, tror den 
prægtigere end København - men naar man kommer ind deri, er der aldeles 
ingen Sammenligning. Man ønsker sig ude igen deraf saa snart som muligt« 
mente Jens Baggesen i »Labyrinten«. Mange besøgende gjorde de samme 
erfaringer med den store handelsby, der bag den smukke facade gemte mør
ke snævre gader, ældgamle huse, snavsede og ildelugtende kanaler - en at
mosfære, der ikke havde ændret sig i århundreder.
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de. I det første afsnit karakteriseres den hamburgske republiks ideologi
ske forudsætninger, specielt kombinationen mellem handel og småstat, og 
derefter følger en oversigt over nogle fremtrædende karakteristika ved det 
hamburgske handelssystem. Det sidste afsnit beskæftiger sig med forsva
ret af statslige og handelsmæssige interesser inden for fortrinsvins tysk po
litik frem til byens indlemmelse i Det nordtyske Forbund under Preussens 
førerskab i 1866.

Det drejer sig i denne undersøgelse ikke om at fremstille de konkrete 
forbindelser mellem den hamburgske republik og det danske monarki i 
sidste århundrede, men det er til stadighed værd at have for øje, at den 
hamburgske indflydelse i høj grad rettede sig mod landskaber inden for 
den danske helstat. Hamburg var i selvstændighedsperioden monarkiets 
umiddelbare nabo, og med omkalfatringen af det nordtyske landkort i 
årene 1864-66 blev der også sat en stopper for et århundredelangt nabo
skab mellem Danmark og Hamburg.

Den hamburgske republiks ideologiske grundlag

En senere tids historieskrivning anlagde en synsvinkel på det tyske statssy
stem i første halvdel af 1800-tallet, der nådeløst udleverede alle småstater
ne til en nationalideologisk domsafsigelse efter princippet, at stater, der 
ikke var nationalt organiseret, ikke besad nogen eksistensret. Denne for
enklede kategorisering viser sig dog allerede ved en overfladisk betragt
ning af småstaternes historie og samfundsforhold uholdbar. De tyske små
stater udgjorde en meget forskelligartet gruppe. Der fandtes småstater, 
hvis eksistens alene byggede på en fyrsteslægts besiddelse af nogle få kva
dratkilometer, men Tyskland rummede også adskillige småstater, der 
gjorde gode fremskridt med hensyn til integration og sammenhæng. Disse 
stater var ingenlunde forudbestemt til en snarlig undergang, men tvært
imod - gennem skabelsen af regionale bindinger - i færd med at opbygge 
et statssystem, der ikke var mindre »rigtigt« end nationstatens.

Hamburg var en af de fire små byrepublikker, der blev optaget i Det 
tyske Forbund i 18151. Bystaten var et af de mindste medlemmer af for
bundet, men den rådede ikke desto mindre over vigtige forudsætninger 
for en stabil statslig eksistens.

For det første kunne Hamburg se tilbage på en lang og næsten ubrudt 
kontinuitet som selvstændig bystat. Denne tradition havde lagt grunden til

1. De andre var Hansestæderne Lübeck og Bremen, samt Frankfurt am Main.
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en statsbevidsthed af en helt anden karakter end den, der i monarkierne 
stammede fra tilknytningen til en fyrstefamilie. Borgerne var vant til at 
forsvare staten mod begærlige naboer, og uafhængighedens værdi var ble
vet understreget af den franske besættelse 1806-1814, hvor byen i de sidste 
fire år endda var indlemmet i Napoleons kejserrige.

For det andet besad Hansestaden i modsætning til de fleste små monar
kier et solidt og ekspanderende økonomisk grundlag. Adgangen til det åb
ne hav forbandt Hamburg med det internationale system og sikrede byen 
en relativ stor politisk-økonomisk uafhængighed af de stærkere og sjældent 
venligtsindede naboer. Hanseaterne skyldte handelen deres velstand og 
selvstændighed, men handelen leverede også købmændene en statslig legi
timation, som de ikke kunne finde i en dynastisk eller territorial tradition.

For det tredje styrkedes statens stilling af en høj grad af politisk konsen
sus i den regerende elite. Den politiske beslutningsproces var langt op i 
1800-tallet kontrolleret af et lille købmandsborgerskab, der besad både 
den politiske og den økonomiske magt i byen. Da der i denne elite sjæl
dent herskede nogen virkelig uenighed om væsentlige spørgsmål, frem
stod statens og handelens interesser uden modsætninger. Harmonien mel
lem stat og handelselite stiliseredes i forsvarsskrifter og pamfletter til en 
slags idealtilstand. I et anonymt skrift fra 1821 hed det således bramfrit og 
ugenert, at de beslutninger, der blev truffet i senatet, altid først og frem
mest havde handelsstandens interesser for øje2.

Disse forudsætninger spillede en vigtig rolle for hanseaternes republi
kanske overbevisning. Købmandseliten idealiserede byens forfatning ved 
enhver lejlighed3, mens borgernes stolthed over, at Hamburg ikke havde 
nogen adelsstand, gav sig udtryk i en dyb foragt for de titler, som Goethe 
og hans ligesindede stræbte efter i de små fyrstedømmer4. I en tid, hvor 
monarkierne blomstrede, lod de besøgende sig imponere af Hamburgs 
borgerlige samfund med dets relative lighed og betydelige velstand. De 
rigeste købmænd besad enorme formuer, men også spredningen i velstan
den var større end i andre stater5. De mange paternalistiske hjælpeforan-

2. Ueber das Verhältniss der freien Hansestadte zum Handel Deutschlands, von einem 
Bremer Bürger. Bremen 1821, s. 126.

3. Den gældende hamburgske forfatning stammede fra 1712 og først i 1840’erne blev krave
ne om en revision umulige at overhøre. Denne forfatning pristes som en guddommelig 
indretning, der sikrede byen en høj grad af stabilitet og en politisk ledelse, der alene 
søgte at fremme handelen.

4. Ueber den wichtigen und allgemein nützlichen Einflup der Reichsfreyen Hansestaedte 
in die Handlung aller Länder; mit einigen daraus hergeleiteten Folgerungen für alle Zei- 
ten, Hanseatische Magazin, Bd. 6, H. 1, 1802, s. 55-57.

5. Percy Ernst Schramm: Hamburg, Deutschland und die Welt, München 1943, s. 25-26.
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stakninger for syge og fattige vakte beundring, men hanseaterne blev sam
tidig beskyldt for en ekstrem materialisme. Sikkert var det, at borgerska
bet var stolt over den blomstrende handel, og det fandt i økonomiens 
fremgang vægtige argumenter for republikken. En sammenligning med de 
tilbagestående monarkier syntes til hver en tid at give borgerne ret6.

Småstaten i den kosmopolitiske orden

Fra 1800-tallets begyndelse kan man konstatere, at interessen i de tyske 
småstater for at skrive statens egen historie var voksende. Det kan ses som 
udtryk for, at de tyske småstater forsøgte at legitimere deres eksistens og 
selvstændighed7. De små og ofte meget sammensatte tyske monarkier 
fandt i historieskrivningen et middel til at præsentere en samlet statsideo
logi eller at hævde en statslig kontinuitet. For Hamburg stillede sagen sig 
anderledes. Byen besad en entydig historisk kontinuitet, der ikke skulle 
begrundes gennem en snirklet bevisførelse, men retten til selvstændighed 
og fri handel krævede en form for forsvar. Handelsbyerne satsede da i sti
gende grad på oplysning som middel til at skabe en sikkerhed, der ikke lod 
sig tilvejebringe gennem anvendelse af fysisk magt8.

Historiebevidstheden havde trange kår i det handelsdominerede miljø, 
men det var alligevel i sidste ende hensynet til handelen, der spillede en 
afgørende rolle for opkomsten af en hanseatisk historieskrivning. Under
søgelserne knyttede fra starten an til handelens udvikling, dens omfang og 
indretninger, dens opofrende handelsmænd og uforstandige kritikere. De 
fleste historikere og skribenter engagerede sig i den løbende politiske de
bat om handelens frihed, men bestræbte sig på samme tid stedse på at op
lyse omverdenen om de små handelsrepublikkers unikke karakter. Hanse- 
aternes fortalere gik i reglen - og sikkert med rette - ud fra, at udenbys 
læsere intet kendskab havde til handelens love og sammenhænge. Dertil 
prægede en stærk apologetisk grundtone de fleste skrifter, men den blan
dede sig med en bemærkelsesværdig selvforherligelse og selvtilfredshed.

Omkring 1800 havde Hamburg 41 millionærer og 222 personer besad tilsammen en for
mue på 114,5 mill. Mk.Bco.

6. Et udtalt eksempel på republikansk selvforståelse og stolthed findes hos J. Smidt, 
Herrscht in den Hansestädten eine revolutionäre Gesinnung?, i Hanseatische Magazin, 
Bd. 1, H.2, 1799, s. 300-321.

7. Th. Schieder, Partikularismus und Nationalbewuptsein, i W. Conze (Hrsg.): Staat und 
Gesellschaft im deutschen Vormärz, Stuttgart 1962, s. 29-30.

8. J. F. Gildemeister, Warum hat Bremen noch immer nicht eine Geschichte?, i Hanseati
sche Magazin, Bd. 6, H. 2, 1804, s. 201.
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Mange fremmede læsere og kritikere så de hanseatiske fremstillinger som 
slående beviser for byernes partikularisme.

I forsøget på at underbygge hamburgernes ret til en suveræn stat viste 
det sig vanskeligt at overtage de argumenter, der benyttedes i andre små
stater. Det var i sagens natur svært at fremstille hanseaterne som »nation« 
eller »stamme«, som det var udbredt i territorialstaterne, men det virkede 
heller ikke overbevisende, når der i overensstemmelse med et yndet argu
ment for den tyske småstat blev henvist til mangfoldigheden som et grund
princip i naturen og civilisationen under devisen »Ein Zwerg ist eben so 
gut ein Mensch, wie ein Riese; eine kleine Republik eben so gut ein sou- 
veräner Staat als das mächtigste Königsreich«9. Købmændenes udadrette
de horisont gjorde det naturligt at argumentere med eksistensen af leve
dygtige småenheder i fremmede stater - fx. USA - hvorimod den akade
miske statsteoris småstatsbegreber vandt ringe udbredelse blandt hansea
terne. Den senere professor i Göttingen, Friedrich Saalfeld, dannede ikke 
skole med sit forsøg på at placere Hamburg i en universalhistorisk sam
menhæng. Hamburg repræsenterede selve den klassiske definition, der 
kombinerede småstaten med den republikanske styreform10, men Saalfeld 
udvidede denne til specifikt at omfatte de handelsdrivende folkeslag. Han 
opstillede en historisk tradition, der rakte fra fønikierne, grækerne og 
carthagerne i oldtiden, over de italienske republikker og Hanseforbundet 
i middelalderen til Nederlandene og De forenede Stater i nyeste tid. Sam
menhængen mellem den republikanske småstat og en blomstrende handel 
havde dermed en historisk legitimation11.

Hverken de historiske argumenter eller ideen om staternes naturlige 
mangfoldighed besad nogen slående originalitet eller overbevisende slag
kraft i en tidsalder, hvor de nationale ideologier vandt terræn. Med ud
gangspunktet i Hansestædernes alfa og omega, handelen, lykkedes det 
imidlertid hanseaterne at konstruere et unikt og avanceret småstatsfor
svar, der hævede de små magtesløse handelsrepublikker op på et kosmo
politisk betydningsplan.

Fra slutningen af 1700-tallet til indlemmelsen i Det nordtyske Forbund i

9. Ueber das Verhältnip der freien Hansestädte zum Handel Deutschlands, von einem 
Bremer Bürger, Bremen 1821, s. 59-61.

10. Traditionen for disse styreformskategorier, der også forbandt de store imperier med 
despotiet og de mellemstore stater med monarkiet, var allerede grundlagt i antikken. 
Senere viderførtes tankegangen fx. hos Machiavelli, Montesquieu, og Rousseau.

11. F. Saalfeld, Essai sur l’importance commerciale et politique des trois villes libres anseat, 
Hamburg 1810, s. 30. Undtagelsen fra reglen var England, men Saalfeld klarede denne 
skønhedsfejl med argumentet, at netop den engelske forfatning »se rapproche le plus de 
celle d’une république«.
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1866 beskrev og idealiserede hovedparten af de historiske eller handelspo
litiske skrifter om Hamburgs rolle i den internationale handel et politisk 
system og en politisk kultur, der var fundamentalt forskellig fra den tyske 
nationalideologis magtstatstankegang. Handelsborgerskabet levede vide
re i den patriotisk-kosmopolitiske tradition fra tiden før Den franske Re
volution, og i dets begejstring for handelsrepublikken lå kimen til en vel
udviklet og selvstændig statsideologi. Hanseaterne stillede aldrig spørgs
målstegn ved deres tilhør til den tyske nation, men de så ikke nationen 
som noget attraktivt grundlag for en statslig organisering. Visionerne om 
Tysklands samling blev nærmere set som en trussel end som et lykkebrin
gende fremtidsperspektiv12. Nationen udgjorde ikke det hele, som Ham
burg skulle gå op i. De udadrettede handelsfolk havde ingen ambitioner 
om at lade sig indespærre i en nationstats snævre rammer. Købmændene 
stræbte højere, idet de opstillede det kosmopolitiske fællesskab som den 
sammenhæng, hvori republikken skulle placeres. Ligesom de materielle 
goder strømmede til byen fra alle jordens lande, ønskede købmændene at 
se deres egen stat som en fri handelsrepublik forbundet med hele verden.

Hansestædernes plads i den universelle orden blev allerede i 1800 præci
seret i en artikel i Hanseatische Magazin. Under den sigende overskrift 
»Ueber den wichtigen und allgemein nützlichen Einflup der Reichsfreyen 
Hansestaedte in die Handlung aller Länder; mit einigen daraus hergeleite- 
ten Folgerungen für alle Zeiten« formuleredes den hanseatiske position 
på en måde, der beholdt sin gyldighed under hele selvstændighedsperio- 
den i 1800-tallet13. På dette tidspunkt var fastholdelsen af Hansestædernes 
neutrale position blevet særlig aktuel, da krigen blev stadig mere mærkbar 
i Nordtyskland. I foråret 1801 havde den danske hær besat Hamburg og 
Lübeck som et led i bestræbelserne på at modvirke den engelske politik. 
Denne episode - det første brud på Hamburgs selvstændighed - havde ef
terladt en stor usikkerhed i handelsbyerne, for selv om danskerne allerede 
efter to måneder måtte retirere, var handelsbyernes svage stilling blevet 
understreget14.

12. Hansestæderne stod ikke samlet i dette spørgsmål. Hamburg besad større evne og vilje 
til en selvstændig kurs end Bremen og Lübeck. Specielt i Bremen herskede der en ud
bredt sympati for at udvikle det tyske samarbejde til en snæver føderation.

13. Ueber den wichtigen und allgemein nützlichen Einflup der Reichsfreyen Hansestaedte 
in die Handlung aller Länder; mit einigen daruas hergeleiteten Folgelrungen für alle Zei
ten«, Hanseatische Magazin, Bd. 6, H. 1, 1802. Artiklen er anonym, men dens indhold 
svarede til de opfattelser som magasinets udgiver, bremeren Johann Smidt, eller den be
tydende hamburgske økonom Johann Georg Büsch gav udtryk for.

14. Den danske besættelse varede fra 29. marts til 23. maj 1801. Den forløb frederligt uden 
militære sammenstød af nogen art, men gav anledning til en strøm af pamfletter, apolo-
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Artiklen fremstiller i overensstemmelse med købmandselitens indgroe
de overbevisning handelen som historiens drivkraft og vigtigste civilisa
tion- og kulturfremmende faktor. Handelen forbinder alle jordens folk, 
og dens velgørende betydning gør til »das unentbehrlichste Bedürfnip der 
ganzen cultivirten Erde«. En livlig og uhindret handel tjener alle natio
ners indre og ydre lykke, så enhver statsforvaltnings højeste opgave må 
være at sikre handelens frihed og forøgelse15.

Vareudvekslingen fører til, at der opstår handelsbyer på særlig gunstige 
lokaliteter, men det er kun i den første spæde begyndelse, at naturforhol
dene er af særlig vigtighed. Sidenhen overstiger de menneskeskabte fakto
rer langt de geografiske forudsætninger i betydning, og det bliver afgøren
de, hvilke initiativer, der tages til handelens udbredelse. Alle forsøg på at 
bringe handelen under kontrol ved tvang eller magt er dømt til at mislyk
kes, da handelen følger egne love og ikke lader sig forlige med de store 
staters politik. En handelsby er derfor heller ikke sammenlignelig med an
dre stater, for den kan ikke bestå ved egen kraft, men er afhængig af den 
betydning og anseelse, som andre stater udstyrer den med. En blomstren
de handel kræver til enhver tid fuldkommen frihed, for det er gennem 
denne frihed, at mange handlende lokkes til og konkurrence opstår. Han
delsbyerne lader sig heller ikke sammenligne med almindelige byer, hvor 
flere handlende betyder mindre omsætning. Her er forholdet omvendt - 
jo flere sælgere, jo flere varer - jo bedre forretning16.

Handelen er en meget fintfølende institution, og handelsfolk reagerer 
hurtigt på alle faresignaler. Derfor må handelen sikres bedst muligt mod 
politiske forviklinger eller pludselige monopoliseringer, toldforhøjelser, 
afgifter eller forbud. Staten må undgå alle indskrænkniger og forbud, og 
selv de regeringer, der med velment formynderskab søger at påvirke han
delen i bestemte retninger bevirker blot handelens fallit17. Blandt forud- 
sætnigerne for en gunstig handelsudvikling opregnes også sikkerhed og so
liditet i batalinger og møntfod, samt sikre og pålidelige kreditforhold18.

Der aftegner sig i denne beskrivelse en idealtilstand, hvor handelen be
sidder fuldkommen frihed og alting er indrettet til købmændenes tilfreds

gier etc. Den positive stemning over for Danmark som følge af det britiske overfald blev 
således i det mindste i Hansestæderne noget blandet under indtryk af den overraskende 
genoplivning af traditionel dansk magtpolitik.

15. Ueber den wichtigen und allgemein nützlichen Einflup der Reichsfreyen Hansestaedte 
in die Handlung aller Länder; mit einigen daraus hergeleiteten Folglerungen für alle Zei- 
ten«, Hanseatische Magazin, Bd. 6, H. 1, 1802. s. 3-6.

16. Ibid. s. 6-9.
17. Ibid. s. 14-17.
18. Ibid. s. 19-23.
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hed. Det er dog ingenlunde en utopi, der opstilles, men et system, der er 
vidtgående realiseret i de store handelsbyer, men som først finder den per
fekte udformning i de uafhængige handelsbyer. Her møder man det store 
marked med adgang for alle nationer, med fri konkurrence og fordelagti
ge priser, med mængder af aftagere og sælgere, bedre chancer for hurtigt 
at finde købere og skibslejlighed med deraffølgende mindskede tabsrisici. 
En storstilet kommissionshandel ophjælper manufakturerne gennem for
udbetaling og kreditgivning, og købmændenes erfaringer og kundskaber 
er til gavn for producenterne19.

Den blomstrende handel vækker territorialstaternes fyrsters misundel
se, og de søger gennem begunstigelser at opmuntre handelen. Denne la
der sig imidlertid aldrig forbinde med monarkiernes statssystem, for fyr
sterne må i sidste ende varetage hele statens interesse, og kan ikke tildele 
handelen en altafgørende betydning. De politiske beslutninger er dikteret 
af en statsraison, hvis realisering fører til alliancer, afhængighed, forskels
behandling, krige med håb om territoriale gevinster - med andre ord en 
politik, der skræmmer handelen bort og udelukker etableringen af et sik
kert og stabilt grundlag for handelen i større stater20.

Handelsbyernes overlegenhed beror på det faktum, at handelen udgør 
selve deres eksistens. I modsætning til territorialstaternes begærlige fyr
ster forsøger handelsfolkene ikke at ødelægge andres handel for selv at få 
en større bid af kagen, for de har længst erkendt, at alt, hvad der gavner 
den internationale handel, også er til deres fordel, og alt, hvad der forstyr
rer den, bringer dem selv mere eller mindre i fordærv. Handelsbyerne tje
ner således handelen som en art kosmopolitisk princip, og de indtager der
igennem en ganske særegen rolle i statssystemet. De afstår fra at anvende 
magt, og de forsøger at optræde upartisk over for alle fremmede, da han
delen beror på gensidig tillid21.

Artiklen adskiller handelsrepublikkerne mest muligt fra alle andre 
statskategorier, således også fra de mindre, neutrale territorialstater. 
Danmarks skæbne under stormagtsopgøret beviser, hvordan en stat med 
blot den ringeste politiske vægt ikke formår at opretholde neutraliteten. 
Det hævdes igen og igen, at de frie handelsbyer er uden enhver politisk 
betydning, og paradoksalt nok er netop den politiske magtesløshed den 
sikreste garanti for fortsat selvstændighed og neutralitet. Fremstillingen af 
byerne som fritsvævende og kosmopolitisk set værdifulde handelsbyer,

19. Ibid. s. 25-28.
20. Ibid. s. 29-30.
21. Ibid. s. 31 og s. 33.
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der - hævet over den trivielle magtpolitik - helliger sig den internationale 
handels og nationernes vel, var beregnet på at holde byerne fri af de svære 
konflikter i samtiden.

Hansestædernes kosmopolitiske betydning var og blev et centralt ele
ment i handelselitens overbevisning om altings sammenhæng. Købmænde
ne opfattede alle forsøg på at drage deres uegennytte i tvivl som bagva
skelse, og det gjaldt også, når deres kosmopolitiske småstatsforsvar bevæ
gede sig ud i en ren opportunisme. Det var tilfældet, når hanseaterne ved 
enhver lejlighed bagatelliserede egne indtægter, men især argumentet, at 
byerne specielt i krigstid tjente alle nationers interesse ved at opretholde 
handelen, vakte forargelse. Påstanden om denne missions uegennyttige 
karakter lod sig ikke let forene med det synlige faktum, at de neutrale 
handelsbyer tjente kolossale summer på handelen med de krigsførende 
magter.

Det måtte i krigsårene falde udenforstående i øjnene, hvorledes det 
hamburgske forsvar var opbygget på en blanding af hykleri og opportunis
me. I sidste ende rakte påstandene om egen ubetydelighed heller ikke til 
fortsat neutralitet, men argumentationen overlevede i usvækket stand Na
poleonskrigene. I den handelsfixerede, neutralitetssøgende småstatsre
publik Hamburg var der i årene efter 1815 rig lejlighed til at gentage man
ge af de anførte synspunkter, og man kan sige, at de dannede kernen i den 
hamburgske republiks statside. Selvbevidstheden og den fortsatte sam
menknytning af specielle hamburgske interesser med kosmopolitiske vær
dier kunne midt i århundredet stadig udtrykkes med sætninger i stil med: 
»Die innere Verfassung dieser Hansestädte unterstätzt ihre Bestimmung 
für die Handlung der ganzen Erde aufs vollkommenste«.

Det hamburgske handelssystem

Hamburgs rolle som centrum for Nordeuropas handel i 1800-tallet har ik
ke haft forskningens bevågenhed. Specielt i Tyskland har interessen næ
sten udelukkende samlet sig om den fascinerende oversøiske handel, hvor 
Hamburg og Bremen var de eneste tyske deltagere. De stærke bånd mel
lem købmændene i Hamburg og agrarproducenter, småkøbmænd, redere 
og tidlige industrialister i store dele af Nordeuropa er blevet forsømt. Det 
samme gælder den omfattende handelsvirksomhed med varer fra Central
europa, Skandinavien, Danmark, Rusland, Nederlandene og Storbritan-

22. Ibid. s. 55.
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nien, skønt denne omsætning var det egentlige grundlag for den hamburg
ske stat. 1 1835 udgjorde den oversøiske handel trods de kostbare, eksoti
ske produkter således kun en niendedel af Hamburgs samlede omsæt- 

23nmg .
Hamburg var i middelalderen medlem af Hanseforbundet, men det var 

først i anden halvdel af 1700-tallet, at byen for alvor begyndte at spille en 
vigtig rolle i den internationale handel. De hamburgske købmænd nedto
nede gerne betydningen af den geografiske beliggenhed i bestræbelserne 
på at fremhæve handelsfolkenes dygtighed og statens kloge politik, men 
geografien leverede ikke desto mindre de afgørende forudsætninger for 
handelens blomstring. I middelalderen havde den manglende adgang til 
Østersøen været en alvorlig hæmsko for handelspladsens vækst, mens det 
sidenhen blev det faktum, at byen ikke lå ved Østersøen, der kom hande
len til gode. Hanseforbundets gamle ubestridte førerby, Lübeck, blev ag- 
terudsejlet, hvorimod Hamburg år for år blev stærkere og større, fordi by
en gennem adgangen til Nordsøen kunne opretholde kontakten med ver
denshandelen samtidig med, at Elben gav Hamburg et mægtigt bagland i 
Centraleuropa. Hamburgerne forstod at udnytte de naturgivne mulighe
der, og i 1600- og 1700-tallet voksede byen og dens handel støt og roligt 
trods alle kriser og ydre farer24.

Det hamburgske handelssystem tog for alvor form med de gunstige kon
junkturer i anden halvdel af 1700-tallet. På linje med andre neutrale stater 
- som fx. Danmark - nød Hamburg godt af de langvarige krige mellem 
kolonimagterne. I 1760’erne fik hamburgske skibe adgang til at sejle først 
på Dansk Vestindien og siden på de spanske kolonier, og dermed kom de 
eftertragtede og eksotiske varer til Hamburg på egne skibe. Efter dette 
fremskridt fulgte Den nordamerikanske Frihedskrig, hvis udgang gav sto
re forhåbninger om at vinde adgang til et marked, der førhen havde været 
forbeholdt briterne. Revolutionskrigene øgede endnu en gang de neutrale 
handelsstaters gevinstmuligheder, selv om risikoen for tab også blev bety
delig større.

Franskmændene opdagede i midten af 1700-tallet Hamburg som porten 
til det tyske marked, og byen blev på få år den vigtigste afsætningsplads

23. H. Kellenbenz, Hanse- und Hansestädte, i Territorien-Ploetz, Bd. 2, s. 627.
24. Hamburg overvandt Trediveårskrigen uden skader, formåede at holde sig fri af de store 

nordeuropæiske kriser, og slap i sidste ende også godt fra den danske konges forsøg på 
gennem en militær erobring af Hamburg at skaffe sig en forsvarlig erstatning for tabet af 
Skånelandene. Den danske belejring af Hamburg 1686 mislykkedes, men først i 1768 gav 
den danske konge endeligt afkald på at bemægtige sig Hamburg eller kræve byens under
kastelse.
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for den franske eksport af kolonivarer. Frankrigs position som Hamburgs 
vigtigste handelspartner kulminerede under revolutionen, og briternes 
sejr i søkrigene lod sig aflæse på det hamburgske marked, som Storbritan
nien begyndte at forsyne med egne kolonivarer. Mens Frankrig i 1790 hav
de sendt 28.665 tønder kaffe og 23.428 tønder sukker til Hamburg mod 
briternes henholdsvis 1811 og 4828, var den franske eksport i 1795 på en 
kvart million pund kaffe og 277 tønder sukker over for briternes 18,5 mil
lioner pund kaffe og 33.092 tønder sukker26. Briternes erobring af det 
hamburgske marked var i høj grad med til at fremme franskmændenes 
planer om at udelukke Storbritannien fra Europa. Da franske tropper i 
efteråret 1806 besatte Hamburg, Bremen og Lübeck blev briternes sidste 
kontakt med kontinentet afbrudt, og Napoleon kunne proklamere opret
telsen af fastlandsspærringen.

Da Hamburg ved Napoleonskrigenes afslutning fik selvstændigheden 
tilbage, lå økonomien i ruiner, og købmændene havde fuldkommen mistet 
troen på fremtiden. Pessimismen blev imidlertid på utrolig kort tid gjort til 
skamme, da en eksplosiv vækst i forbindelsen med Storbritannien satte 
ind straks efter krigens afslutning. Da briterne med sejren over Frankrig 
endegyldigt havde elimineret deres værste konkurrent, satte de hele deres 
overlegne teknologi og produktionskapacitet ind på at erobre det europæ
iske marked. Allerede i 1814 oversteg bomuldseksporten til Tyskland tre 
millioner £ - en mængde, der truede med at tage livet af den tyske lin
nedproduktion. Tyskland tegnede sig hurtigt som det interessanteste af
sætningsområde, og da de tyske stater - i modsætning til fx. Frankrig, 
Nederlandene og Rusland - ikke kunne enes om en beskyttelsestold, vok
sede presset yderligere26. Den britiske personalunion med Hannover gjor
de adgangen til Tyskland lettere, og Hamburg blev snart den mest indly
sende havn for britisk eksport. Den engelske handel med Tyskland gjorde 
på få år Hamburg til den førende havneby på kontinentet. De hamburgske 
købmænd blev i vid udstrækning løbet over ende af den stærke britiske 
fremtrængen, ikke mindst da Storbritannien fra 1818 begyndte at ekspor
tere kolonivarer til Hamburg på egne skibe. Det var et hårdt slag for de 
lokale handelshuses omsætning, men da de ikke kunne konkurrere, valgte 
de at indrette sig på den nye situation, og Hamburg blev nu i endnu højere 
grad transithavn27.

25. J. L. von HeØ: Ueber den Werth und die Wichtigkeit der Freiheit der Hansestädte, Lon
don 1814, s. 40-41.

26. P. E. Schramm, op.cit.: s. 66.
27. Hamburgs vigtige forbindelse med Storbritannien er undersøgt i Otto-Ernst Krawehl: 

Hamburgs Schiffs- und Warenverkehr mit England und den englischen Kolonien 1814-
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Den hamburgske mellemhandel

Den hamburgske handels største aktiv var mellemhandelen. Dens opståen 
var en følge af det middelalderlige Hanseforbunds forfald. De ændrede 
handelsruter, tilbagegangen i Østersøens betydning og de stadig stærkere 
territorialstaters handelspolitik ramte Hansestæderne hårdt. De nordty
ske byer led alvorligt under Tysklands voksende opsplitning, og de besad 
ingen muligheder for at deltage i det begyndende kapløb om kolonierne. 
De fleste Hansestæder mistede i denne situation deres gamle betydning, 
men frem for alt Hamburg formåede at omstille sig. Den traditionelle han- 
seatiske monopolhandel blev opgivet, og de hamburgske købmænd fandt 
et tidssvarende og levedygtigt alternativ i mellemhandelen28.

Allerede før Napoleonskrigene havde den hamburgske mellemhandel 
erobret et fast greb om produktionen fra det tyske område. Nedgangen i 
Hamburgs handel i krigsårene ramte således også en række produktioner i 
andre egne. Den hamburgske publicist J. L. von Hep fremhævede i 1814 
følgerne for de schlesiske og böhmiske vævere, garnspinnerierne i 
Braunschweig, Hessen og Hildesheim, jernproduktionen i Bergisches 
Land og glasfremstillingen i Böhmen. Hep benyttede disse følger af Ham
burgs svækkelse til at argumentere for mellemhandelens nødvendighed. 
Hansestæderne blev set som almindelige og frie markeder for købere og 
sælgere fra kontinentet og fra de søhandelsdrivende nationer. Købman
den trådte ind som det nødvendige forbindelsesled mellem producent og 
marked, for Hep fastholdt en rigid opdeling af erhvervene og afviste, at en 
bonde eller en fabrikant med held kunne kombinere produktion og han
delsvirksomhed29.

Mellemhandelens fordele bestod ifølge de hanseatiske handelsfolk i, at 
købmændene kendte forretningsgangen, afsætningsmulighederne og be
sad muligheder for at give producenten den nødvendige kredit, indtil hans 
vare var solgt. De fremmede handelsfolk havde også glæde af en mellem
handler, der kendte de lokale forhold i de forskellige landskaber, og vid
ste, hvor en vare kunne afsættes. De ofte fremsatte beskyldninger om va
rernes ublu fordyrelse gennem mellemhandlernes provisioner fandt ingen 
forståelse i Hansestæderne. Der var dels tale om ubetydelige beløb, dels

1860, Köln/Wien 1977 (Forschungen zur internationalen Sozial- und Wirtschaftsge- 
schichte, Hrsg. von H. Kellenbenz, Bd. 11).

28. Se fx. J. G. Büsch: Kurzer Entwurf einer Geschichte der Hanse, i Hanseatische Maga- 
zin, Bd. 1, H. 1, 1799 s. 1-90 og Bd. 2, H. 1 1799, s. 104-39; eller C.F. Wurm, Die 
Aufgabe der Hansestädte gegenüber den deutschen Zollverein, Hamburg 1847.

29. J. L. von Hef, op. cit. s. 22-24.
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overskyggedes denne omkostning klart af fordelene. Det betonedes i den 
forbindelse, at de store handelssteder var kendetegnet af en konkurrence, 
der øgede muligheden for hurtig afsætning. Takket være mellemhandler
nes store erfaring og omfattende kontakter, var de iøvrigt til køber og sæl
gers fordel i stand til at udnytte konkunkturerne og modvirke tab30.

En snæver kontakt med Storbritannien var kendetegnende for Ham
burgs handel i 1820’erne og 1830’erne. Briterne sendte store partier fær
digvarer til Tyskland, men samtidig forblev bomulden en vigtig artikel for 
Hamburgs købmænd, der sendte den til videreforarbejdning i den voksen
de tyske industri. Bomulden var en udpræget sæsonvare, men handelsfol
kene i Hansestaden var ikke snæversynede, og gennem den engelske for
bindelse skaffede de også værdifulde ladninger med luxusartikler og ny
delsesmidler til Europa fra kolonierne. Hamburg var på eksportsiden i sti
gende grad i stand til at tilbyde briterne produkter, der kunne bringe ba
lance i handelssamkvemmet. Fra staterne i nord og øst skaffede først og 
fremmest landbrugsprodukter og metal Hamburg en vigtig indtægts
kilde31.

En betragtelig del af varerne gik fuldstændig uden om Hamburg, idet 
købmændene efterhånden opbyggede et udstrakt kontaktnet, der gjorde 
det muligt at dirigere varer og skibe direkte fra producent til aftager. Det 
var en forretning med gode fortjenester og ringe risiko, og gennem kon
takten med briterne skaffede de hamburgske købmænd sig yderligere for
dele. For det første var britiske veksler velsete overalt i verden, og i en tid, 
hvor langt de fleste betalinger foregik per veksel, styrkede denne forbin
delse også hamburgernes troværdighed. For det andet havde købmænde
ne adgang til verdens suverænt største handelsflåde, hvilket ikke kun let
tede transportmulighederne, men også sparede dem for store og risikable 
investeringer i nybygning af skibe. Det vedblev dermed at være et generelt 
kendetegn, at Hamburgs egen flåde antog beskedne dimensioner, og køb
mændene var til stadighed henvist til fremmede skibe32.

De hamburgske købmænd satte handelen med de omkringliggende sta
ter og landskaber i system, hvilket indebar, at disse områder blev inddra
get i den hamburgske mellemhandel. Hamburg fungerede som transithavn 
for de nordtyske godsejeres kornhandel med briterne, men i mange tilfæl
de etableredes kontakten direkte mellem køber og sælger. Den tyske rej-

30. Ueber den wichtigen und allgemein nützlichen Einflup der Reichsfreyen Hansestaedte 
in die Handlung aller Länder; mit einigen daraus hergeleitete Folgerungen für alle Zei- 
ten, Hanseatische Magazin Bd. 6, H. 1,1802, § 33, s. 101-107.

31. P. E. Schramm, op. cit., s. 132-42. Se desuden Otto-Ernst Krawehl, op. cit., passim.
32. P. E. Schramm, op. cit., s. 225.
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sende Johann Georg Kohl beskrev i 1846 den hamburgske mellemhandel 
med et eksempel fra handelen mellem Danmark og Nederlandene: »Die 
Holländer bekommen viel Getreide aus Dänemark. Dies Getreide kaufen 
sie aber nicht etwa gewöhnlich in Kopenhagen, oder Odense, oder Flens
burg, sondern weit häufiger in Hamburg ... Der Holländer kauft nun das 
dänische Getreide in Hamburg nach der ihm hier vorgezeigten Probe. 
Nach dieser Probe wird der Preis festgesetzt. Und die Waarenladung wird 
als dann, ohne je nach Hamburg gekommen zu sein, von Dänemark aus 
auf Anordnung des hamburger Kaufmanns nach Holland verschifft«33.

Hamburgs handelsorganisation var en højtudviklet og velsmurt maski
ne, der samfærdselsmidler og informationsniveau taget i betragtning hav
de mindelser om vore dages fjernhandel. Hele Nordeuropa blev inddraget 
i den hamburgske handelsvirksomhed, der for de nærmereliggende egnes 
vedkommende utvivlsomt blev domineret af mindre købmænd eller gros
sister, der ofte nød godt af det ry, som de store handelshuse besad. Dertil 
kom den urokkelige tillid til den hamburgske Mark Banco i Nordeuropa, 
hvor den gjaldt som en hård valuta, der ikke kun fungerede som gangbar 
betalingsmiddel i Jylland, Hertugdømmerne og andre tilgrænsende stater, 
men hvis indflydelse rakte ud i den yderste periferi. Fra Hamburg blev der 
udsendt en mængde »Probenreutere«, der falbød deres varer stadig længe-

33. J. G. Kohl, Reisen in Dänemark und den Herzogtümern Schleswig und Holstein, Leip
zig 1846, Bd. 1, s. 10.

Die Börsenhalle.

Börsenhalle var det foretrukne mødested for Hamburgs købmænd iførste 
halvdel af 1800-tallet. Det var en privat klub, der var opført i 1803-1804 af 
en fransk emigrant. Facadens pompøse udseende fortsatte i det indre, hvor 
en langstrakt hal udgjorde det egentlige samlingspunkt. Bygningen rumme
de desuden billard- og kaffe-værelser, en sal til baller og koncerter, og den 
udgjorde således et sandt kommunikationscentrum. Denne funktion blev 
endnu stærkere understreget gennem Börsenhalles berømte læsesale, hvor 
den vigtigste handelslitteratur samt en omfattende samling af inden- og 
udenbys aviser og tidsskrifter lå fremme til gæsternes disposition. Desuden 
blev alle vigtige politiske og handelsmæssige efterretninger fra hele verden 
noteret på en tavle straks efter postens ankomst. Bygningen i Bohnenstras- 
se, der var blevet et begreb i Hamburgs handelsliv, nedbrændte ved den ø- 
delæggende brand i bymidten i 1842.
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re væk fra Hansestaden. I de jyske eller norske landegne var de handels
rejsende hamburgere en vigtig forbindelse med omverdenen34. Hamburg 
havde allerede i 1600-tallet indtaget en betydelig rolle i dan danske økono
mi, men indflydelsen var vokset støt med årene, og Hamburg stod langt 
op i 1800-tallet mindst lige så stærkt som København i helstatens vestlige 
egne. I Norge overtog Hansestaden efter 1814 Københavns rolle som vig
tigste kreditgiver og handelspartner, og funktioner, der før var blevet va
retaget af en kommissionær i den danske hovedstad, blev overdraget ham
burgske forretningsfolk, der også stod for assurance af skib og gods35.

Kommissionshandelen med hamburgerne var i de økonomisk tilbage
stående dele af Nordeuropa en kilde til fremskaffelse af kredit til finan
ciering af en begyndende industriel produktion, og købmændene spillede 
givetvis en stor rolle i den pro toindustrielle forlagsvirksomhed. Hansesta- 
dens størrelse gav den desuden en funktion som marked for et stort op
land. Der krævedes store tilførsler, og de omkringliggende landskaber 
specialiserede sig i vid ustrækning: »Getraide wird zu wasser herbeige- 
schafft; Ochsen liefern Jüttland und Bremen; Kälber, Schafe und Butter 
Holstein; Schweine, Wild und Holz Mecklenburg; Obst und Früchte wer- 
den aus vielen Gegenden auf Wagen und Evern zugeführt«36. Det er ikke 
let at fastlægge omfanget og betydningen af handelsaktiviteten mellem 
Hamburg og fx. de danske landskaber. Mens handelen med Hamburg sik
kert var af stor betydning for mange egne i Nordeuropa, spillede tilførslen 
kun en relativ beskeden rolle i den samlede hamburgske handel. Dertil 
kom, at det hovedsageligt drejede sig om varer, der ikke besad den sam
me interesse som de fremmedartede kolonialprodukter. Pålidelige stati
stikker blev først relativt sent offentliggjort, og selv om de hamburgske 
forsvarsskrifter gerne omtalte byens store betydning som marked for op
landet, gav de kun sjældent konkrete angivelser af varer og mængder. Fra 
de danske områder modtog Hamburg en række uforarbejdede produkter 
(fx. uld og huder), produkter fra hjemmeindustrien (fx. jydepotter og træ
sko) og landbrugsvarer. Byens betydning som aftager og transithavn for 
danske landbrugsprodukter var i klar stigning i 1800-tallets første halv-

34. Se fx. ibid. Bd. 1, s. 2, og S. Tveite, Hamburg og norsk næringsliv 1814-1860, i Historisk 
Tidsskrift 11, 1963.

35. S. Tveite, op. cit., s. 197-231. Se desuden Johan Jørgensen, Denmarks Relations with 
Lübeck and Hamburg in the Seventeenth Century, i Scandinavian Economic History Re
view, Nr. 42, 1963, s. 73-116.

36. J. H. Schickedanz: Die Freien Hansestädte Hamburg, Lübeck und Bremen. Eine geo- 
graphisch-statistische Skizze, Göttingen 1829, s. 40.



En nordeuropæisk handelsrepublik i 1800-tallet 195

del37, selv om kvaliteten ikke altid blev berømmet. Således hed det endnu 
i 1834 om smørleverancerne fra Slesvig og Jylland, at partierne »meistens 
von geringer Qualität sind, indem diese Butter sich durch einen eigen- 
thümlichen widrigen Geschmack, wahrscheinlich eine Folge der unglei- 
chen und schlechten Behandlung derselben ausgezeichnet«38.

Forbindelserne mellem Danmark og Hamburg blev på samme tid sløret 
og intensiveret af Altonas rolle som Hansestadens parasitære naboby. Al
tona var monarkiets næststørste by og handelsplads, hvilket først og frem
mest var en følge af de betydelige indtægter, som beliggenheden sikrede 
havnen. Mellem de to byer herskede et kompliceret forhold med en blan
ding af rivalitet og fælles interesser. Altona besad store kongelige privile
gier, hvilket også gjorde den attraktiv for hamburgske købmænd. De ud
nyttede blandt andet de billige lagerfaciliteter og havde gennem mange år 
fordel af Altonas adgang til de danske kolonier i Vestindien. Købmænde
ne i Altona drev som deres kolleger en omfattende mellemhandel, der in
volverede de danske og slesvigske havne, og ad søvejen modtog byen pro
dukter fra landbrug og hjemmeindustri fra de vestlige egne i Jylland og 
Slesvig. En række af disse varer blev siden sendt videre til Hamburg.

Det var ikke realistisk at tro, at Altona nogensinde skulle kunne overgå 
Hamburg, men den traditionelle danske politik, der søgte at fravriste 
Hamburg så stor en del af dens handel som muligt, blev opretholdt. Man 
søgte først og fremmest at ramme den økonomiske gigant gennem trafika
le og toldpolitiske foranstaltninger, men hverken planerne om at udbygge 
Tønning på den slesvigske vestkyst eller om at skabe en akse mellem Alto
na og Kiel som modstykke til forbindelsen Hamburg-Lübeck blev ført ud i 
livet under Helstaten. Regeringen i København havde derimod i årevis 
held til at forhindre etableringen af en jernbaneforbindelse mellem de to 
Hansestæder, ligesom man modsatte sig en forbindelse til Berlin. Den 
danske politik var især en trussel mod Lübeck, mens Hamburg trods den 
danske omklamring ikke kunne rystes.

Det hørte endelig med til Hamburgs betydning for det danske monarki, 
at de hamburgske købmænds andel i verdenshandelen for en betydelig 
parts vedkommende foregik via fremmede skibe. De hamburgske redere 
indtog ingen dominerende rolle i Hamburgs økonomi, og de statistiske an
givelser viser tydeligt, at danske skibe besad et solidt fodfæste på dette

37. Alene fra 1821 til 1825 voksede smørimporten fra Jylland fra 7.652 tons til 19.523 tons og 
den samlede import fra monarkiet fra 34.333 til 63.721 tons. Se Monatsberichte über den 
Hamburger Handel fiir das Jahr 1827, s. 514.

38. J. C. B. Langhenie (Hrsg): Carl Criiger’s Handelsgeographie oder Beschreibung der Er- 
de, was sie fiir den Kaufmann ist, Hamburg 1834, Bd. I-IV. Her Bd. II, s. 71.
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felt. Et betydeligt antal skibe under dansk flag ankom hvert år til Ham
burg, og det var kun en mindre del, der medbragte last fra danske havne. 
Hansestaden fungerede her som magnet for de små havne i Slesvig-Hol- 
sten og understregede derigennem den tiltagende betydning som økono
misk centrum.

Hamburgs småstatspolitik i 1800-tallet: frihandel, neutralitet, 
og kosmopolitisme

I næsten lige så høj grad som Hamburg i handelsvirksomheden var aktiv 
og udfarende, var fristaden tilsvarende passiv på det politiske område. 
Republikken holdt til stadighed en lav profil i bestræbelserne på ikke at 
ødelægge det neutrale indtryk, hvilket kunne støde potentielle handels
partnere væk. Det er betegnende, at Hamburg løbende kun var indviklet i 
en enkelt kontrovers i tysk politik i de årtier, hvor adskillige store proble
mer prægede forbundet, og emnet for Hamburgs stadige engagement var 
debatten om frihandel kontra protektionisme.

Den selvstændig handelsrepubliks lidenhed fik ikke hamburgerne til at 
søge allierede blandt de store magter. Der blev tværtimod holdt fast ved 
en streng neutralitet, der i sig selv gjorde en distance til alle politiske stri
digheder til en selvfølgelighed for byens købmænd. Selvstændigheden in
den for Det tyske Forbund tjente som en garanti mod overgreb i stil med 
de aggressioner, som den danske konge tidligere havde udsat byen for.

Erfaringerne under Revolutionskrigene og Napoleons besættelse havde 
givet den hamburgske særbevidsthed sin definitive udformning. Siden 
1600-tallet var den blomstrende handel blevet set som en gave fra det gud
dommelige forsyn, men denne opfattelse blev i løbet af 1700-tallet i høj 
grad »politiseret«, hvor de gunstige konjunkturer vurderedes som et resul
tat af byens evne til at holde sig neutral i de store krige. Neutralitet og 
handelsfrihed var for købmændene blevet uløseligt forbundne forudsæt
ninger for økonomisk fremgang, ikke mindst siden Hansestaden ikke læn
gere militært kunne forsvare sig mod de andre stater, og der tegnede sig en 
opfattelse af, at Hamburg besad en naturlig ret til at hæve sig over den 
politiske strid. Denne ide blev styrket af, at hanseaterne ikke kunne iden
tificere sig med de tyske problemer såsom den feudale opsplitning og den 
manglende borgerlige frihed. Man så ned på »Binnendeutschland«, som 
man lidt foragteligt kaldte det øvrige Tyskland, og mente, at det måtte 
være Hansestædernes indlysende forpligtelse at hellige sig de økonomiske 
opgaver. Hanseaterne følte sig overbevist om deres »weltwirtschaftliche
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Prädestination« og postulerede med stor selvfølge, at eksistensen af frie, 
neutrale handelsbyer var et ubestrideligt gode for alle verdens nationer.

Hamburg og Wienerkongressen

Der herskede en klar kontinuitet i argumenterne, som blev fremført til 
fordel for Hansestæderne i slutningen f 1790’erne og igen ved afslutningen 
af Napoleonskrigene, da Tysklands nyordning skulle fastlægges på Wie
nerkongressen. Hansestædernes udsendinge arbejdede i fællesskab på at 
sikre byernes selvstændighed og neutralitet, mens de i næste led stræbte 
mod en styrkelse af frihandelen i Tyskland. Spørgsmålet om selvstændig
heden var uafklaret, da kongressen begyndte, skønt Hansestæderne i ja
nuar 1814 havde opnået tilsagn om anerkendelse fra de to stormagter 
Østrig og Rusland39.

Det lykkedes ikke de kræfter, der krævede en samlet tysk stat, at sætte 
sig igennem ved forhandlingerne, og dermed forsvandt den største trussel 
mod Hansestædernes selvstændighed. Da denne var sikret skiltes byernes 
veje, idet først og fremmest Hamburg ønskede at udstyre Det tyske For
bund med så ringe kompetence over for enkeltstaterne som muligt. En mi
nimalløsning ville give byen det videst mulige spillerum i forsøget på at 
retablere handelen og statens velstand.

Hamburgs stillingtagen blev formuleret i byens krav om at kunne føre 
en kompromisløs neutralitetspolitik trods medlemskabet af forbundet. De 
hamburgske købmænd frygtede, at kongressen skulle erklære byen for 
rigsfæstning, og for at forebygge dette, blev der gjort store anstrengelser 
for at slippe af med de besættelsestropper, der var blevet i byen på borger
nes bekostning. Allerede i 1804 havde hamburgerne påbegyndt sløjfnin
gen af befæstningerne, og senatet henvendte sig nu direkte til kejseren 
med et memorandum, hvor militariseringen blev fremstillet som et øde
læggende onde for handelen. Det understregedes, at enhver tilstedeværel
se af tropper ville skræmme købmændene bort og sluttelig føre til, at »den 
første og nyttigste tyske handelsby ville forsvinde, og dens navn kun ville 
være at finde i historien«. I stil med tidligere apologier blev der atter slået 
på den ophøjede betydning byen besad for verdenshandelen, idet alle na
tioner her kunne opbevare deres ejendomme. Den diplomatiske offensiv i 
militariseringsspørgsmålet fortsatte på kongressen, hvor den hamburgske

39. H. Festerling, Bremens deutsche und hanseatische Politik in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts, Bremen 1964, s. 32.
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Ruinen af Hamburgs Domkirke i april 1806.
På forhandlingerne om en reorganisering af Det tyske Rige i 1803 blev der 
efter fransk pres vedtaget en reform, der bl.a. betød opløsning af næsten 
alle gejstlige besiddelser. Hamburg fik som følge heraf tildelt domkirken, 
der hidtil havde været underlagt ærkebispen af Bremen. Den repræsentere
de det eneste eksempel på tilstedeværelse af en fremmed magt i fristaden og 
havde derfor i årtier været en torn i øjet på de selvbevidste borgere i Ham
burg. Umiddelbart efter overtagelsen besluttede bystyret i 1804 at lade det 
skændige symbol nedrive, og det skete i de følgende år. Nedbrydningen tog 
ikke hensyn til de kulturelle værdier, men den var en slående illustration af 
borgerskabets frihedstrang og den hamburgske statsraison.

gesandt til slut opnåede, at fæstningsideerne faldt40. Hamburgs senat stil
lede sig dog ingenlunde tilfreds med sikringen af selvstændigheden og de
militariseringen. Det krævede nu også en internationalt garanteret neutra
litet, som det havde været handelsrepublikkens politiske mål i årevis. 
Købmændene havde ikke glemt skuffelsen fra 1803, da Det tyske Rige og 
Frankrig havde tilstået Hansestæderne denne status, men hvor briterne 
havde afvist at acceptere aftalen41.

40. Ernst Baasch: Hamburg und Österreich 1814-1866, Freiburg i.B. 1930, s. 12-13. Fra den 
samtidige debat, fx. Ueber die Befestigung und Bewaffnung grofer Handelsstädte im 
ruhigen und reinen teutschen Geist geschrieben, Germanien 1814.

41. Hansestæderne havde under forhandlingerne i ReichsdeputationshauptschluP på Bre
mens initiativ opnået en neutralitetsgaranti, der fritog byerne for krigsskat i al evighed, 
for rekruttering af soldater og deltagelse i afstemninger om krig og fred i rigsforsämlin-
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Wienerkongressens behandling af Tysklands reorganisering så hambur
gerne som det rette forum for en ny diskussion af problemet. Senatets for
slag forudså en neutral status, der endda fritog byen for at deltage i krige, 
som Det tyske Forbund førte. I tilfælde af fremmede angreb skulle Ham
burg kunne betale sig fri for militære forpligtelser. Bremen og Lübeck 
fandt de hamburgske fordringer ukloge i den svære forhandlingssituation, 
men en isolation af Hamburg blev undgået, da den hamburgske gesandt i 
Wien saboterede senatets bestræbelser ud fra den overbevisning, at neu
tralitetskravet ville stille byen i et dårligt lys hos de øvrige stater42. Den 
hamburgske enegang i neutralitetsspørgsmålet blev i Wien en sidste gang 
trukket op, da Napoleon vendte tilbage fra Elba. I denne situation viste 
senatet sig kun med stor modvilje indstillet på at bryde neutralitetsprincip
pet og tilslutte sig den almindelige alliance mod usurpatoren.

I neutralitetspolitikken sporedes handelsinteressernes vægt i Hansesta- 
den. Blandt købmændene herskede der bred enighed om, at en snæver til
knytning til Det tyske Forbund ville skade Hamburg i den internationale 
handel, fordi det ville forhindre byen i at agere som en fuldkommen selv
stændig handelspartner på de store markeder. Der var udbredt frygt for 
følgerne af at blive slået i hartkorn med andre og måske mindre populære 
tyske stater. Da Wienerkongressen ikke kunne honorere de hamburgske 
ønsker i neutralitetsspørgsmålet, gav det Hamburg en anledning til at di
stancere sig fra forbundet, og byen førte i de følgende årtier en de facto 
neutralitetspolitik, der vidtgående ignorerede de statslige bindinger til 
Tyskland.

Hamburgs kølige forhold til det nye tyske statssystem blev også bestemt 
af Wienerkongressens fuldstændige fallit i det spørgsmål, der efter selv
stændighed og neutralitet havde Hamburgs interesse: den økonomiske po
litik. Der fandtes intet ønske om at arbejde for en udvidet føderalisme og 
integration i forbundet, som det fx. var tilfældet i Bremen, men i den øko
nomiske politik ville købmændene se resultater - især med hensyn til ind
førelse af frihandelsprincipperne og lettelser i det indre tyske marked gen
nem fjernelse af toldsteder og vejafgifter. Under forhandlingerne blev 
indholdet i paragrafferne om økonomisk samarbejde imidlertid stadig me
re udvandet, og den endelige udformning af Artikel 19, der skød proble

gen. Det betød, at byerne også i krige ført af Det tyske Rige kunne påberåbe sig neutrali
tet. Se Willmans: Der Gedanke einer Neutralisierung der Hansestädte 1795-1803, Hansi- 
sche Geschichts-Blätter 26, 1921, s. Iff, her s. 39 og Erwin Wiskemann: Hamburg und 
die Welthandelspolitik, Hamburg 1929, s. 136f.

42. Carl Bluhme, Hamburg und die deutschen wirtschaftlichen Einheitsbestrebungen 1814- 
1847, Diss. Hamburg 1934, s. 15-20.
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merne ud i en uvis fremtid, kunne ikke tilfredsstille Hamburg. Det ville 
være en overdrivelse at påstå, at Hamburg var interesseret i en økonomisk 
samling af Tyskland, og forhandlerne fulgte til stadighed en linje, der 
skulle sikre byen en afsondret politisk-økonomisk særstilling. På den an
den side var det indlysende, at købmændene måtte søge at udnytte mulig
heden for at opnå lettelser i handelen med de andre tyske stater gennem 
fjernelse af toldbarrierer og sikring af fri sejlads på floderne.

Efter Wienerkongressens generelt set skuffende udfald fortsatte ten
denserne mod en isolation af Hamburg i forhold til forbundet i de første år 
efter 1815. Det skabte fra første færd misstemming, at de fire selvstændige 
byrepublikker optrådte i forbundets fyrsteforsamlinger, og de republikan
ske forfatningers frihedsrettigheder vakte mistro, hvilket tydeligt afspejle
des i den østrigske gesandts rapporter til Metternich43. Hamburg følte sig 
da også foruroliget, da en lille kreds af tilforladelige moderate og reaktio
nære stater i 1819 mødtes i Karlsbad på østrigsk foranledning. Hen over 
hovedet på flertallet af de tyske stater besluttedes en række væsentlige 
indskrænkninger i de politiske friheder. Forhandlingernes karakter var i 
sig selv et symptom på en krise i forbundets føderative opbygning, og da 
indgrebene mod liberale tendenser også traf de frie byer, svandt de sidste 
illusioner om, at Det tyske Forbund foreløbig kunne udvikles i en frem
skridtsvenlig, liberal retning.

Hamburgs distance til Tyskland

Den politiske udvikling i Det tyske Forbund frem til 1840’erne tog efter 
aftalerne i Wien en retning, der muliggjorde en minimal hamburgsk delta
gelse i beslutningsprocessen. Hamburg søgte på alle områder distance, 
idet forholdet til forbundet primært blev set som en garanti for byens selv
stændighed uden samtidig at udgøre nogen hindring for en reel neutrali
tetspolitik. Byen opretholdt en høj grad af suverænitet, men prisen for 
dette eftertragtede gode var en udbredt upopularitet i det øvrige Tysk
land. De gamle angreb på Hamburgs manglende patriotisme og opportu
nistiske forbindelser med udlandet dukkede med jævne mellemrum op i 
pressen. I årenes løb udviklede den fortsatte kampagne mod hanseaterne 
sig til en virkelig trussel mod Hamburgs selvstændighed, fordi argumen
terne blev stadig tættere knyttet til den nationale bevægelse. Der hævede 
sig således de første røster for en »nationalisering« af Hamburgs handel. I

43. E. Baasch, Hamburg und Österreich 1814-1866, s. 14.
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1814 krævede rhinlænderen J. F. Benzenberg indførelsen af en fælles tysk 
rigstold og foranstaltninger til »Schütz der nationalen Arbeit«. Hambur
gerne så heri farlige argumenter mod frihandelen, og de svarede tilbage, 
at Napoleonstiden med tydelighed havde vist det skadelige i tvangslove og 
indgreb mod den frie erhvervsudøvelse44. Officielt krævede Hamburg 
handelsfriheden indført som princip, og over for krav om støtte til indu
strien ville man ikke gå på akkord. Hvor tyske virksomheder ikke kunne 
konkurrere, var de ikke »wohl angebracht«. Produktionsproblemerne i 
den tyske industri skyldtes ikke de fremmede produkter, men derimod at 
fastlandsspærringen havde bragt handelen ud af balance. Frihandel og 
konkurrence kunne alene tilføre økonomien ny styrke45.

Forhåbningerne om at kunne vinde opbakning for de frihandelspoliti
ske standpunkter fik dog allerede med Preussens oprettelse af Zollverein i 
1818 et ødelæggende slag. Preusserne søgte ved hjælp af en toldpolitik at 
fremskynde integrationen af de spredte territorier, som var blevet indlem
met i Preussen efter 1815, og de opnåede derved hurtigt en stærk forhand
lingsposition over for de splittede småstater. Preussen blokerede for alle 
løsninger, der ikke fulgte den preussiske politik, og de fornyede forhand
linger om en økonomisk politik i Wien i 1820 brød sammen. Hamburg ind
så, at en frihandelspolitik var tykket langt ud i fremtiden, og byen lagde 
sig fast på en kurs, der udlagde enhver form for fællesoptræden - det være 
sig Hansestæderne imellem eller i andre kombinationer - som en trussel 
mod byens suverænitet over for udlandet. I den økonomiske politik be
grænsede Hamburgs deltagelse sig herefter til arbejde for konkrete for
bedringer, fx. lettelser i flodtrafikken46.

Denne afvisende politik gjorde i endnu højere grad republikken til sky
deskive for tilhængerne af en toldbeskyttelsespolitik. Ophavsmanden til 
ideerne om en tysk nationaløkonomi, Friedrich List, grundlagde i 1819 
Deutsche Handels- und Gewerbeverein, hvor han samlede protektioni
sterne til et felttog mod frihandel og kosmopolitisme, som de fandt den 
illustreret i Hamburg. List og hans tilhængere gentog argumenterne om 
den britiske handels ødelæggende konsekvenser for tysk økonomi, og selv 
om hanseatiske skribenter gik til modangreb blev beskyldningerne hæn
gende i luften47.

44. M. J. Haller, Ueber die vorgeschlagene Einführung teutscher Reichszölle zur Aufnah- 
me der Industrie, Hamburg 1814.

45. Senatets indstilling er aftrykt i: Aegidi: Aus der Vorzeit des Zollvereins, Hamburg 
1865, 40ff. Se også H. Festerling, op.cit., s. 71-72.

46. C. Bluhme, op. cit. s. 37, H. Festerling, op. cit., s. 72-73.
47. Om striden mellem List og hanseaterne, se C. Bluhme, op. cit., s. 49-54. Et eksempel på
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Angrebsbølgen kulminerede i 1820 med det anonyme »Manuscript aus 
Siid-Deutschland«, der mundede ud i det hårdtoptrukne spørgsmål: »Was 
sollen die deutschen Barbaresken, die Hansestädte, deren Interesse als 
englische Faktoreyen auf Plünderung des übrigen Deutschlands, auf Ver- 
nichtung seiner Industrie gerichtet ist? Deutschland mu£ selbst im Besitze 
seiner wichtigsten Häfen seyn, um seinen Handel schützen und leiten zu 
können; es soli ihn nicht einer priviligierten Kaste von Kaufleuten anver- 
trauen, welche durch den Eigennutz an England gebunden sind, während 
Deutschlands allgemeine Interesse ihnen fremd ist«48.

Senatet så sig ikke foranlediget til nogen officiel reaktion på smæde
skriftet, der affærdigedes som urimeligt. Derimod greb en række førende 
hamburgske handelsskribenter lejligheden til at fremstille de virkelige 
sammenhænge i den tyske økonomi. De hyldede påny frihandelsprincip
pet og skabte med deres skrifter et nyt udtryk for hanseatisk selvopfattel
se. Med oprigtig fortørnelse imødegik hamburgerne beskyldninger om, at 
Hamburg var reduceret til en simpel håndlanger for britisk handelsimperi
alisme, og et fuldkommen modsatrettet billede blev foreholdt kritikerne. 
Det var handelsrepublikkernes fortjeneste, at hele den tyske økonomi ik
ke længst var faldet i hænderne på briterne, og byerne søgte i al deres han
del at håndhæve tyske interesser. De skaffede tyskerne billige forbrugsva
rer, ophjalp en konkurrencedygtig tysk industri, skaffede arbejde og af
satte tyske varer med størst mulig fortjeneste på verdensmarkedet49.

Manuskriptets angreb på Hansestædernes selvstændighed fremprovoke
rede et egenligt småstatsforsvar. En samling af de tyske småstater i fire 
blokke - som manuskriptet foreslog - ville betyde enden på den tyske han
del. Småstaten var den eneste statsform, der var i stand til at sikre hande
lens behov, og definitionen blev endda indskrænket til at omfatte småsta
ter med republikansk forfatning. Kun »kleine Republiken« kunne sikre 
upartiskhed i statens politik og sikre neutralitetspolitikken gennem forfat
ningen. Der blev også argumenteret for, at monarkiet som styreform ikke 
lod sig kombinere med mellemhandelens karakter50. J. L. von Hep under
stregede i sit bidrag også den småstatslige republiks enestående betydning

hanseaternes forsvar findes hos bremeren Adam Storck, Gedanken ueber den deutschen 
Handelsverein und damit verwandte Gegenstände, Bremen 1820.

48. Manuscript aus Süd-Deutschland, London 1820, s. 196. Skriftet var udgivet af G. Erich- 
son, men forfattet af Friedrich Ludwig Lindner, sandsynligvis på foranledning af Wil
helm I af Württemberg. Det indeholdt også skarpe angreb på Preussen og Østrig. I Han
sestæderne satte man skriftet i forbindelse med Friedrich List.

49. M. J. Haller, Sechs Briefe über den Handel der Hansestädte, Bremen 1821, s. 41.
50. Ibid. s. 46.
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for handelen, idet han fastslog, at Hansestædernes betydning ikke så me
get skyldtes en fordelagtig geografisk placering, som den borgerlige fri
hed, den republikanske forfatning og lovenes ånd51. Den hamburgske eli
te lagde sig fast på formuleringen af en småstatsideologi med udspring i de 
økonomiske sammenhænge, og det blev en dybtforankret opfattelse, at 
den lille republik alene kunne sikre handelens frie spillerum.

Zollverein og den begyndende nationalisering af den 
økonomiske debat

I løbet af 1820’erne førte den preussiske Zollvereins offensive politik til en 
tilspidsning af den økonomiske konflikt i Tyskland. Forsøg på at stille al
ternative handelssammenslutninger på benene mislykkedes, fordi de en
kelte stater ikke formåede at nå til en varig enighed. Hamburg deltog ikke 
i disse bestræbelser, der stred mod principperne om neutralitet. Såvel for 
Hamburg som for hele Tyskland stod man sig i følge hamburgerne bedst 
gennem opretholdelsen af den »wohltätigen Charakter weltbürgerlicher 
Neutralität«52.

Trods striden med protektionisterne kunne Hamburg i 1830’erne opret
holde et afslappet forhold til Zollverein. Det preussisk dominerede sam
arbejde grænsede ikke op til den hamburgske stat, og de direkte forbin
delser til søhandelsnationerne var - kombineret med de andre tyske sta
ters afhængighed af handelen via Hamburg - med til at sikre Hansestaden 
en solid position. Det vakte harme blandt protektionisterne, at Hamburg 
og Hannover afsondrede sig fra det syd- og mellemtyske toldsamarbejde, 
fordi Zollverein trods stadig flere medlemmer forblev afskåret fra en di
rekte adgang til det åbne hav. Protektionistiske stemmer spurgte, hvad 
Hansestædernes selvstændighed vel var værd over for 20 millioner tyske
res vilje53. Der var dog ingen overhængende risiko for en magtpolitisk ak
tion over for Hamburg, og hanseaterne så sig ikke foranlediget til at ændre 
politik. Frihandelen var stadig et livskraftigt princip, og købmændene 
fandt allierede hos de korneksporterende agrarproducenter i Mecklen
burg, Hannover og Holstein. Hamburgske købmænd fremsatte med mel
lemrum deres frihandelsbudskaber, men byen tog ingen initiativer på poli-

51. J. L. von Hep, Aus Nord-Deutschland kein Manuscript, Hamburg 1821.
52. H. Festerling, op. cit., s. 108f.
53. C. Bluhme, op. cit., s. 71-73.
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tisk plan. Den fremtrædende hamburgske handelsmand og politiker Kir- 
chenpauer udtrykte i 1834 byens stilling med adresse til protektionismen i 
noget nær programmatiske vendinger: »Man sagt uns, sperre deine Häfen 
gegen die englische Industrie-Erzeugnisse, dann gewähren wir dir freien 
Verkehr mit uns; aber die Antwort lautet: wir ziehen den freien Verkehr 
mit der ganzen Welt dem freien Verkehr mit euch allein vor, unsere Hä
fen aber, euch wie alle Völkern der Erden geöffnet, werden allen so am 
meisten nützen«54.

Handelskredsene var langt mere bekymrede og foruroligede over det 
voksende sammenfald mellem økonomiske og nationalpolitiske slagord og 
mål. Den nationale bevægelse så først og fremmest Preussen som forbille
de og »befrier«, og fra denne kant blev småstatsproblemet igen og igen 
fremført som det, der mere end noget andet illustrerede Tysklands mise
re. Med bestyrtelse kunne hamburgerne stadig oftere læse, hvorledes na
tionalpolitiske debattører fremstillede byen som en fjendtlig størrelse, 
hvis handelssamkvem med udlandet var en trussel mod tysk selvstændig
hed. Et nyt højdepunkt blev nået i en artikelserie i 1837, hvor det bl.a. 
hed, at »die erste gesellschaftliche Pflicht ist, sich den Weg zum Meere zu 
bahnen, es koste was es wolle!«. Der blev desuden foreslået foranstaltnin
ger til at føre handelen uden om Hansestæderne55. Hamburgs modstande
re søgte også med kløgtighed at drive en kile ind mellem Hamburg og Bre
men. Købmændene i Bremen blev ikke beskyldt for at søge fortjeneste på 
det øvrige Tysklands bekostning, men fik endda til tider påhæftet beteg
nelsen »das deutsche Bremen«56.

Hamburg i tiåret før revolutionen 1848

Mod slutningen af 1830’erne blev den almindeligt og bredt accepterede 
politik, som Hamburgs købmandselite stod for, for første gang udsat for 
kritik fra oppositionsgrupper i Hamburg. Der var i et vist omfang tale om 
en effekt af det voksende pres fra den tysk-nationale bevægelse, men kri
tikken havde især baggrund i økonomisk-social utilfredshed inden for by
ens elite. Der tegnede sig således et skel mellem købmænd og redere.

54. P. E. Schramm, op. cit., s. 257.
55. Artiklerne kom 1837 i bogform: H. Piitter, Ueber den auswärtigen Handel Deutsch- 

lands, Köln 1837. Se også E. Baasch, Hamburg und Bremen und die wirtschaftlichen 
Einheitsbestrebungen 1834-1854, i Hansische Geschichts Blätter, 27, 1922, s. 120f.

56. Denne betegnelse benyttede også sidenhen en anden kritiker af Hamburgs politik, den 
højre-nationale historiker von Treitschke. Se fx. Deutsche Geschichte, Bd. 3, s. 581.
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Hamburgs politik havde altid været et anliggende for de store købmænd, 
der samtidig havde de største fordele af den førte handelspolitik. Modsat 
udgjorde rederne en gruppe, der ikke besad direkte indflydelse, og som 
ikke havde specielle fordele af den hamburgske politik. Det var da også 
rederne, der kom i klemme, da der i mange stater i 1830’erne blev indført 
skibsfartslovgivninger, der begrænsede mulighederne for fri sejlads. Små
stater som Hamburg blev særligt ramt af disse forholdsregler57. En tilsva
rende lovgivning var utænkelig, fordi Hamburg ikke besad en flåde, der 
kunne overtage den varemængde, som fremmede skibe bragte til havnen, 
men det stred også mod alle hamburgske principper om frihandel. Des
uden udgjorde begrænsningerne i den frie sejlads ikke noget problem for 
købmændene, der i forvejen lod de fleste varer transportere på fremmede 
skibe. De mægtige købmandsinteresser satte sig endnu engang igennem, 
men striden blev i de følgende år fortsat i publikationer, hvor de modstri
dende opfattelser tørnede sammen58. Et initiativ fra Bremen om oprettel
se af en »Deutsche Schiffahrtshansa« til beskyttelse af tysk skibsfart og 
omfattende alle de nordtyske kyststater havde redernes fulde opbakning, 
men blev afvist i senatet, da det stred mod princippet om at undgå bindin
ger til andre stater.

Skibsfartslovgivningerne var kun et af flere problemer, som småstaten 
Hamburg måtte kæmpe med i trediverne og fyrrerne. Den hamburgske 
handel voksede fortsat år for år, men presset mod byen antog til tider for
mer, der tydeligt understregede statens politiske ubetydelighed. De gode 
handelstal gjorde det dog lettere for købmændene at fastholde den vanlige 
politik - i modsætning til fx. Bremen, der i denne periode havde voksende 
problemer og overvejede en forhandlingsløsning med Zollverein. Alle de 
tre Hansestæder måtte se deres velstand og position truet under nabosta
ternes forsøg på at holde dem ude fra jernbanetilslutninger. Hannover 
modsatte sig en forbindelse mellem Hamburg og Bremen, Danmark for
hindrede Lübeck og Hamburg i at blive forbundet, men også i andre om
kringliggende stater blev der lagt planer med det formål at ramme Hanse
stæderne.

I 1839 fik hamburgerne et veritabelt chok med offentliggørelsen af en

57. Klefeker: Fiir die Ausbreitung des Deutschen Zollverein bis zur Seegrenze und die Ein- 
fuhrung von Navigationsgesetzen. Von einem Hamburger. Hamburg 1838.

58. Se fx. Wurm: Die Handelspolitik der Hansestädte und die Interessen des deutschen Va- 
terlandes, Hamburg 1839, der samme år blev kraftigt imødegået i et anonymt skrift, Dar- 
stellung der Lage des Hamburgischen Handels in dessen Bezeihungen zum In- und 
Auslande. Eine kritische Betrachtung der Schrift des Herrn Prof. Wurm ..., Altona 
1839.
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begunstigelsesaftale mellem Zollverein og Nederlandene. Det var told
samarbejdets første omfattende aftale med en fremmed stat, men det 
nye samarbejde blev i Hamburg betragtet som en trussel mod byens stil
ling. Senatet så sig tvunget til at forhandle med Preussen, der til hambur
gernes held viste sig parat til at afslutte en konvention, der gav Hansesta
den betydelige fordele, og aftalen blev af mange betragtet som det første 
skridt mod en indtræden i den preussiske Zollverien59. Disse overvejel
ser trådte dog igen i baggrunden, da Hamburgs købmænd genvandt de
res optimisme midt i fyrrerne. Årsagen var Richard Cobdens felttog mod 
de britiske kornlove, der førte til disses ophævelse i 1846. I Hamburg fej
redes dette som en sejr for frihandelen generelt, og man så sig bekræftet 
i de gamle principper60.

Efter dette omslag vendte de hamburgske købmænd sig mod de pole
miske angreb fra nationalbevægelsen. I 1847 lod senatets købmandskred
se et memorandum forfatte, der en gang for alle skulle forsvare Ham
burg mod beskyldningerne. Skriftet rettede sig først og fremmest mod 
protektionistiske ideer og mod, at handelen kunne benyttes til at støtte 
eller styre bestemte produktioner. Det understregedes, at netop handels
friheden havde skaffet Tyskland en større fremgang siden krigen end de 
stater, der havde forsøgt sig med beskyttelsestold. Over for nationalbe
vægelsens slagord om Hamburgs tyskfjendtlige optræden leverede for
svarsskriftet et nyt forsøg på at forklare Hamburgs specifikke rolle. Det 
blev igen søgt at udstyre byen med en kosmopolitisk, overnational be
stemmelse. Hamburg havde således længst overskredet rammerne for 
tysk økonomi og var blevet »Umschlagplatz des Welthandels«. Det måt
te stå alle klart, at en international import/eksport havn ikke kunne tåle 
den indskrænkning, der lå i en lukket tysk økonomisk enhed. Hvis Ham
burg indlod sig herpå, ville det ikke alene være forbi med byens førestil
ling i den øst- og nordeuropæiske handel, men byen ville også blive offer 
for den handelskrig, der uundgåeligt ville blive omverdenens svar på ty
ske toldskranker61.

Den handelspolitiske udvikling var genstand for megen debat i fyrrer
nes Hamburg, men der tegnede sig i årene op til revolutionen ikke nogen 
virkelig vending i de opfattelser, der havde været gældende siden krigen. 
Heller ikke et omfattende kommissionsarbejde under forsæde af Profes-

59. C. Bluhme, op. cit., s. 80-81. Se også Kirchenpauer: Der Handelstractat vom 21. Januar 
1839 und der deutsche Nordseehandel, Hamburg 1839.

60. P. E. Schramm, op. cit., s. 264ff.
61. Ibid. s. 262-63.
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sor Wurm bidrog til nye handelspolitiske løsninger. En tilnærmelse til 
Zollverein blev afvist ud fra betragtningen om dens manglende aktualitet, 
sålænge ingen nabostat var indtrådt62.

Revolutionen og krigen i Hertugdømmerne 1848-1850

Den hamburgske stats elitemæssige monokultur blev i 1840’erne udsat for 
de første store rystelser i over et århundrede. I den tyske »Vormårz« 
kendte Hamburg ikke til konflikter af den art, som med mellemrum ramte 
næsten alle tyske stater. Spørgsmål om politiske friheder eller »Volkssou- 
veränität« var ikke aktuelle, og økonomien dominerede ganske over poli
tikken. I eliten fandt man samtalestof i beretninger om naturkatastrofer i 
Indien, kupforsøg i Latinamerika, skiftende styrkeforhold i USA’s kon
gres eller det engelske parlament, fordi det var udviklinger, der kunne få 
vidtrækkende konsekvenser for handel og omsætning63. Købmandseliten 
var kosmopolitisk udadrettet, og fandt ingen grund til at bekymre sig om 
de politiske forhold i Hamburg. Utilfredsheden med det bestående system 
brød første gang ud efter den store brand i 1842, og i de følgende år orga
niseredes en liberal opposition af yngre folk, der krævede reform af den 
nærmest urørlige 1712-forfatning. De utilfredse kredse havde i første om
gang ikke held med deres kritik, men da meldingerne om Februarrevoluti
onen i 1848 nåede Hamburg opstod der omgående uro. Oppositionen be
nyttede chancen til at skaffe sig indflydelse i senatet, men det var helt i 
hamburgsk tradition, at de moderate kræfter hurtigt satte sig igennem 
over for venstrefløjen. Handelskredsene i byen ønskede ingen unødig uro 
og en moderat løsning blev foretrukket. Ved valget til Nationalforsamlin
gen i Frankfurt vandt de tre moderate kandidater en overvældende sejr, 
og den østrigske gesandt kunne beroliget berette om hamburgernes politi
ske modenhed til trods for den republikanske forfatning64.

Revolutionen i 1848 satte politiske problemer øverst på dagsordenen i 
Tyskland. På dette felt var Hamburg langt mere sårbar, end tilfældet var i 
de økonomiske spørgsmål, og det viste sig hurtigt, at byen blev bragt i en 
vanskelig stilling. En trussel mod hele statens politiske og økonomiske 
fundament begyndte at tage form med Den slesvigske Krig. Kamphand-

62. »Die Aufgabe der Hansestädte gegenüber dem deutschen Zollverein, so wie in Bezug 
auf eine gemeinsame deutsche Handelspolitik, Hamburg 1847, s. 38f og s. 301-36.

63. P. E. Schramm, op. cit., s. 253.
64. Ibid. s. 274ff, 297 og E. Baasch, Hamburg und Österreich, op. cit. s. 34-35.
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lingerne i Hamburgs umiddelbare nærhed rystede købmændenes optimis
me, og neutralitetspolitikken blev med et dramatisk aktuel.

Oprettelsen af den provisoriske regering i Kiel den 24-3 1848 blev mod
taget med blandet begejstring. Senatet udtrykte forsigtig sympati, men det 
var ikke til at overse, at frygten for de handelsmæssige konsekvenser var 
større end viljen til at slutte op bag slesvig-holstenerne. Da regeringen i 
Kiel bad om våbenhjælp, var gode råd dyre. Nervøsisteten gjaldt ikke så 
meget handelen med det danske monarki som bevidstheden om, at den 
danske flåde ville kunne ramme hamburgsk handel hårdt. Efter kontakter 
i Berlin og Hannover erklærede senatet Hamburg neutralt, og byen deltog 
ikke med nogen form for bistand, da de tyske tropper rykkede op i Jylland 
under general Wrangel. I slutningen af april krævede Preussen en omgå
ende opbringning af alle danske skibe i Hamburgs havn, men senatet afvi
ste under henvisning til den danske flådemagt. Neutraliteten var sikret, 
men forholdet til Preussen var særdeles anspændt.

I Hamburg kendte man stormagternes sympati for Danmark, og man 
ønskede for enhver pris handelen opretholdt. Med besættelsen af Jylland 
greb danskerne imidlertid til det frygtede modtræk: der blev erklæret blo
kade af alle tyske havne65. Da Preussen gik ind på våbenstilstanden i 
Malmø, forlangte de nationale kræfter i Nationalforsamlingen i Franfurt 
krigens fortsættelse uden Preussen. Den hamburgske delegerede Merck 
var bragt i en ubehagelig situation, hvor valget stod mellem national over
bevisning og økonomisk fornuft; hvis våbenstilstanden blev erklæret ugyl-

65. P. E. Schramm, op. cit. s. 302-303.

Den første tyske orlogsflåde på Elben i august 1848.

Hamburg forsøgte gennem en neutral politik at holde sig uden for krigen i 
Hertugdømmerne i 1848. Hansestadens handel blev dog også hurtigt truet 
af den danske flådes overlegenhed, og skønt det var i modsætning med by
ens officielle politik, var der hamburgske redere, der fandt den danske over
magt utålelig. I maj 1848 opfordrede de to store redere Godeffroy og Slo- 
man til, at der blev skabt en tysk flåde. De stillede selv tre skibe til rådighed, 
og de dannede en del af kernen i den første tyske orlogsflåde. Den viste sig 
på Elben i sommeren 1848, men den kunne ikke ændre styrkeforholdet. 
Flåden stak kun en enkelt gang til søs og blev i øvrigt af det almægtige Stor
britannien erklæret for en piratflåde, da Det tyske Forbunds flag ikke var 
internationalt anerkendt på havene.
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dig ville det koste endnu mindst en måneds handel, og Merck var køb
mand nok til at foretrække våbenstilstand. Under debatten angreb han de 
radikale nationalister som politiske eventyrere, og kunne med et lettelsens 
suk konstatere, at Nationalforsamlingen afviste videre krigsførelse med et 
knebent flertal på 258 stemmer mod 23760. Den danske blokade havde 
lammet Hamburgs havn, og selv om tabene i sidste ende viste sig langt 
mindre end frygtet, havde situationen givet anledning til en stor ham- 
burgsk aktivitet i Nationalforsamlingen, hvor det blev forsøgt at overbevi
se medlemmerne om hanseaternes nød og deres behov for at forblive neu
trale67.

Den indre politiske situation i Hamburg udartede i løbet af 1849. Dette 
år blev Hansestaden ramt af en koleraepidemi, der leverede oppostitionen 
nye argumenter, og der udbrød en heftig strid mellem liberale og konser
vative om et nyt forfatningsforslag. Sådanne interne konflikter havde han
delsrepublikkens ansvarlige ledere altid frygtet, fordi de åbnede en risiko 
for fremmed intervention i byens politik. Det var da også, hvad der skete, 
da preusserne 13-8 1849 besatte Hamburg. De blev i byen i seks måneder 
og gennemtrumfede genindførelsen af den gamle forfatning. Hamburger
ne blev af de to tyske stormagter advaret mod på ny at indføre »anarkisti
ske« love og forfatninger, og småstatens udsatte position som selvstændig 
stat blev stærkt understreget. For det politiske liv i Hamburg var denne 
oplevelse af stor betydning, og det lykkedes ikke siden at genskabe han
delsrepublikkens gamle stabilitet68.

I Nationalforsamlingen i Frankfurt blev der gjort tilløb til at give Tysk
land en ny statslig organisation, og der blev også forhandlet om de økono
miske sammenhænge. Hamburg fremførte de velkendte frihandelssyns
punkter, og det var fra begyndelsen klart, at byen ikke var parat til at del
tage i et fællestysk toldsystem, hvis det ikke garanterede Hansestaden fri
handelsprivilegier eller selv lagde sådanne principper til grund for samar
bejdet. Det lykkedes indledningsvis at opnå visse fremskridt i spørgsmålet 
om flodtolden, men i debatten om en toldunion var holdningerne uforlige
lige. I forhandlingskomiteen var frihandelstilhængerne i mindretal over 
for fortalerne for en løsning, der byggede på den preussiske Zollverein, og 
Hamburg så sig derfor nødsaget til at afvise ethvert kompromis og true 
med at blokere forhandlingerne, indtil en tillægsartikel, der sikrede alle

66. Ibid. s. 314-16.
67. Ibid. s. 348.
68. G. G. Schneider, op. cit., s. Hamburg’s Economic Integration into the Second Reich, 

Ph. d. Diss. N.Y. 1970, s. 59-63, og Baasch, Hamburg und Österreich, op. cit. s. 35-36.
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stater uden for Zollverein deres selvstændighed. Kravet var formuleret 
med henblik på at sikre Hamburg en forfatningsmæssig ret til at stå uden 
for en tysk toldunion69.

Revolutionens sluttelige sammenbrud satte også en stopper for for
handlingerne i Frankfurt, og dermed var Hamburg sluppet igennem den 
værste krise siden Napoleons besættelse. De urolige år havde bevist, hvor 
sårbar den hamburgske stat var, når større politiske udviklinger reducere
de republikken til en passiv størrelse.

Distanceringspolitikken genoptages

Det blev hilst med tilfredshed i de førende kredse, at det påny mislykke
des at skabe en snævrere tysk konføderation under preussisk førerskab. 
Hamburg holdt sig traditionen tro til Østrig, men det indbyrdes forhold 
blev dog sat på en hård prøve, da det i juni 1851 kom til sammenstød mel
lem hamburgere og østrigske soldater i byen. Senatets magtesløshed blev 
synlig for alle, da man uden held protesterede over for Forbundsdagen, og 
den svage stilling blev præciseret af byens borgmester, der udtalte: »Wir 
wissen sehr wohl, daJJ wir mit unserem Proteste auch in Frankfurt nichts 
ausrichten werden; allein wir wollen zum mindesten konstatieren, da§ es 
in Deutschland gegenwärtig kein Recht giebt«70.

Det gode forhold til Østrig ønskede Hamburg dog ikke i sidste ende at 
sætte på spil, hvilket ville kunne føre til alvorlige komplikationer i den i 
løbet af 1850’erne stadig mere tilspidsede situation mellem de to tyske 
stormagter. Der opstod gang på gang situationer, hvor de små stater måtte 
manøvrere med stor forsigtighed for ikke at bringe sig i en udsat stilling. 
En alvorlig krise opstod således med Krimkrigen, hvor man i Hamburg 
frygtede, at Østrig og Preussen skulle vælge at deltage i stormagtsopgøret. 
Faren drev til alt held over grundet fornyet intern uenighed mellem Wien 
og Berlin, og de hamburgske købmænd kunne drive deres neturale handel 
videre71.

Østrigerne indså i 1850’erne, at deres formagtsstilling over for Preussen 
begyndte at vakle. De søgte at knytte de småstater, der fortsat stod uden 
for preussernes Zollverein tættere til den østrigske politik, men selv om 
der i Hamburg herskede en overvejende sympati for Østrig, var der ingen

69. G. Schneider, op. cit., s. 63-65.
70. E. Baasch, Hamburg und Österreich, op. cit., s. 37.
71. Ibid. s. 39-40.
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lyst til at prisgive det fritflydende forhold over for magtkonstellationerne 
i Det tyske Forbund. Østrigs offensiv for at komme ind i et toldpolitisk 
samarbejde med Preussen og de øvrige tyske stater blev også mødt med 
venlighed i Hamburg, idet den principielle afvisning af toldskranker blev 
opretholdt. De østrigske initiativer førte ikke til noget resultat, og Ham
burgs gamle rolle kunne uantastet overleve også denne udvikling.

Den hamburgske politik over for Zollverein forblev uændret distance
ret, idet man fortsat fastholdt, at spørgsmålet var uaktuelt sålænge told
staterne ikke grænsede direkte til hamburgsk territorium. Dette ændrede 
sig i 1852, da Hannover og Oldenburg erklærede deres tilslutning til den 
preussiske Zollverein med begyndelsen af 1853. I Bremen gav dette an
ledning til en fornyet debat om indtræden, da byen nu var omgivet af 
Zollverein, men ligesom i Hamburg fastholdt de ledende købmandskred
se det uheldige i at gå med, når byen alene var en handelsby. Hamburg 
viste ikke nogen virkelig usikkerhed i spørgsmålet trods den nye udvik
ling. Hvis Hannovers tilslutning var sket midt i fyrrerne, ville det måske 
have tvunget Hamburg til at ændre holdning, men i begyndelsen af 
1850’erne herskede der igen gode konjunkturer, frihandelsbevægelsen 
var blevet internationalt styrket, og Hamburg kunne efter erfaringerne 
med revolutionen styre lysten til nye fællestyske eksperimenter72. En 
række begivenheder var med til at øge troen på fremtiden. I 1857 gik 
danskerne ind på at ophæve sundtolden, og de frafaldt også deres mod
stand mod en jernbane mellem Hamburg og Lübeck. Desuden blev der i 
1863 opnået enighed om at samle alle toldopkrævninger på Elben i Wit
tenberg, Hamburg fjernede selv den sidste transittold og indgik en ny 
gunstig aftale med Preussen73.

Forholdet til briterne blev i det samme tidsrum væsentlig køligere. 
Den begyndende tyske industrialisering bragte hamburgerne stærkere 
ind på eksportmarkedet, og i Sydamerika lykkedes det at erobre betyde
lige markedsandele fra briterne. En egentlig krise i forholdet opstod 
imidlertid, da Hamburg i 1857 blev ramt af en alvorlig krise, der var op
stået i London, men i særlig grad traf de hamburgske handelshuse, da de 
britiske banker pludselig forlangte deres udeståender tilbagebetalt. En 
bølge af fallitter ramte de hamburgske købmænd74.

En rundhåndet bistand i form af'et stort lån fra Østrig kom de be-

72. E. Baasch, Hamburg und Bremen, s. 165.
73. G. Schneider, op. cit., s. 69-70.
74. Ibid. s. 71.
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trængte hamburgere til undsætning75, men den økonomiske krise havde 
rystet den gamle ledergruppe, og vejen var for første gang banet for en 
liberal politik i senatet. Der blev i de følgende år gennemført reformer i 
det politiske system - valgretten blev udvidet og en ny forfatning trådte i 
kraft i 1860 - men der var ikke tale om noget skred i retning af almindeligt 
demokrati76. Det afgørende var, at den traditionelle elites dominans var 
blevet brudt, hvilket for første gang bragte grupper ind i beslutningspro
cessen, som ikke levede af verdenshandelen eller var opvokset i køb
mandskredsenes kosmopolitiske og udadvendte miljø. De gamle idealer 
blev ikke længere så principfast fremført, og en tilnærmelse til det øvrige 
Tyskland blev ikke kategorisk afvist.

Købmændene var fortsat den førende økonomiske magt i byen, men der 
var tegn på nye udviklinger i Hamburgs erhvervsmæssige sammensætning. 
Industrialiseringen satte sig de første spor i 1850’erne, da den internatio
nale frihandelspolitik var med til for første gang at gøre forarbejdning af 
råvarer fra den oversøiske handel rentabel. Med industrialiseringen vok
sede presset på de sociale strukturer, og den Lassalle-inspirerede arbej
derbevægelse, hvis ret til at organisere sig først blev anerkendt i 1865, be
gyndte at mobilisere Hamburgs arbejdere77.

Hamburg og slutspillet om Tysklands samling

Den gamle hamburgske neutralitetspolitik kom efterhånden under pres 
med de voksende røster om tysk samling. Striden mellem Det tyske For
bunds to stormagter, Østrig og Preussen, måtte før eller siden tvinge små
staterne til en stillingtagen. Hamburg besad traditionelt nære forbindelser 
til Østrig, og hamburgerne fandt Østrigs føderative ideer betydeligt at
traktivere end nationalbevægelsens og Preussens krav om en samling af 
Tyskland. Preussen blev set som en stat, hvis ekspansionistiske ideer ud
gjorde en alvorlig trussel mod Hamburgs suverænitet.

Den italienske krig i 1859 gav ingen anledning til patriotiske udbrud. 
Købmændene nærede igen primært bekymringer om handelen. Opgøret 
mellem Østrig og Frankrig blev ikke i Hansestaden betragtet som et for
bundsanliggende, og senatet fastholdt en streng neutralitet. Da Preussen

75. E. Baasch, Hamburg und Österreich, op. cit., s. 43.
76. G. Schneider, op. cit., s. 75-76. Først i 1879 skete der en omfattende udvidelse af valg

retten ved en ny forfatningsrevision, ibid. 79.
77. Ibid., s. 72-74.
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mobiliserede for at bringe den franske sejrsbølge i Norditalien til ophør, 
var hamburgerne opskræmt, men endnu en gang slap de med skrækken, 
da der kort efter blev sluttet fred78.

Østrig besad efter den ulykkelige krig et behov for at finde allierede 
blandt de nordtyske stater, da regeringen i Wien blev stadig mere foruroli
get over de preussiske forsøg på sammen med nationalbevægelsen at isole
re Østrig. Der måtte tages initiativer, der kunne genoprette Østrigs indfly
delse eller i det mindste stække Preussens, men præcis som Østrigs forsøg 
på at få plads i det toldpolitiske samarbejde havde lidt skibbrud, var også 
planen om en reform af forbundet for sent ude. Efter et første mislykket 
forsøg i Wien i sommeren 1862 søgte Østrig gennem indkaldelsen af en 
Fürstentag i Frankfurt 1863 at finde opbakning. I Hamburg var der også 
denne gang sympati for de østrigske planer at spore, men handlefriheden 
var ikke den samme som tidligere. Resultater uden Preussens medvirken 
blev anset som udelukket79. Østrig søgte forgæves at opnå en sådan med
virken, og forslaget om reformen måtte opgives. Hamburg havde under 
forhandlingerne i modsætning til de to andre Hansestæder erklæret sig for 
Østrig.

Med reformplanens sammenbrud tog slutspillet om den tyske samlings
proces sin begyndelse. I dette forløb viste Bismarck sin overlegne politiske 
begavelse, og en efter en udmanøvrerede han de øvrige tyske stater. Alle 
den hamburgske småstats politiske svagheder kom her til udtryk, og han
delsrepublikken formåede på ingen måde at føre en politik, der byggede 
på statens egne interesser. Det første skridt på vejen til den endelige tyske 
samling var løsningen af det slesvig-holstenske spørgsmål i 1864.

Konflikten om Hertugdømmerne blev ikke mindst grundet den umid
delbare geografiske nærhed fulgt med spændt opmærksomhed i Hansestæ
derne. De reelle magtforhold i forbundet kom åbent frem i spørgsmålet 
om, hvorvidt en såkaldt »Bundesexekution« skulle indledes over for Dan
mark, eller om opgaven skulle overdrages til Preussen. De liberale kræfter 
i Tyskland var på linje med en række af småstaterne for den første løsning, 
mens den stadig stærkere Nationalverein krævede preussisk intervention. 
Modstanderne af preussisk indgriben uden om forbundet frygtede - med 
rette - at Preussen skulle annektere Hertugdømmerne og derigennem af
gørende styrke positionen som førende magt i forbundet. I stedet ønskede 
de Slesvig-Holstens løsrivelse fra Danmark og selvstændige indtræden i 
det tyske statsforbund på linje med de øvrige småstater.

78. E. Baasch, Hamburg und Österreich, op. cit., s. 44.
79. Ibid., s. 49.
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Hamburg stod bag Hertugen af Augustenborgs krav på Slesvig-Holsten 
som et middel til at bremse den preussiske indflydelse i Nordtyskland, og 
der tegnede sig gunstige økonomiske perspektiver i et samarbejde med en 
uafhængig slesvig-holstensk stat. Derfor støttede Hamburg i Forbundsda
gen kravet om en fælles Bundesexecution, men også den preussisk-østrig- 
ske intervention blev hilst velkommen. Senatet tillod de preussiske trop
per at opholde sig på hamburgsk territorium under krigen80. Det traditio
nelt mere forbundsvenlige Bremen så en stor fare i stormagternes fælles 
optræden, men efterhånden som udviklingen skred frem, rykkede byen 
stadig nærmere den bismarckske politik. I den alvorlige krise var Hanse- 
stæderne ude af stand til at optræde med nogen form for vægt, og da den 
preussisk-østrigske hær marscherede mod Danmark var byerne passive 
iagttagere.

I Hamburg var indstillingen i 1864 ikke meget anderledes end ved den 
første slesvigske krig. I alle kredse tog man parti til fordel for en tysk ind
griben, men samtidig var man atter i en svaghedssituation grundet den 
danske sømagt. I februar 1864 erklærede Danmark en embargo for alle 
tyske skibe, og forbundet besluttede som modtræk at beslaglægge alle ski
be i tysk havn. Denne beslutning kom dog på Hansestædernes foranled
ning ikke til at gælde skibe, hvis ladning var bestemt for tyske havne, da 
man også denne gang frygtede repressalier. I Frankfurt redegjorde hanse- 
aterne endnu en gang for deres udsatte situation og søgte forståelse for 
deres optræden81. Østrigerne søgte med afsendelsen af en eskadre til 
Nordsøen at hverve sympati hos hanseaterne82, men heller ikke denne 
magtdemonstration kunne skjule, at tyskerne til søs ikke formåede at give 
Hansestæderne den opbakning, der skulle til for at overtale dem til at risi
kere en klar stillingtagen.

Med krigshandlingernes hurtige afslutning var Hansestæderne igen slup
pet med skrækken. Til gengæld viste det sig hurtigt, at den nyetablerede 
forståelse mellem Østrig og Preussen ikke var udtryk for nogen ægte har
moni. Et opgør mellem de to stormagter begyndte at tegne sig, og i denne 
situation blev Hansestædernes fuldstændige magtesløshed blotlagt. Byer
ne frygtede som aldrig før en preussisk anneksion, og hamburgerne så i 
Østrig den eneste mulige modvægt. På den anden side set måtte enhver

80. G. Schneider, op. cit. s. 82-84
81. A. Krieger, Bremische Politik im Jahrzehnt vor der Reichsgriindung, Bremen 1939, s. 

54-58.
82. E. Baasch, Hamburg und Österreich, op. cit., s. 50-51.



216 Steen Bo Frandsen

tilnærmelse til østrigerne undgåes, da det kunne udfordre Preussen, uden 
at det gav Hansestæderne nogen udsigt til redning. Byerne lå uomtvisteligt 
i Preussens magtsfære, men overmagten var denne gang så stor, at de vel
kendte argumenter om handelens og handelsbyernes frihed ikke havde 
nogen udsigt til succes.

Flådespørgsmålet leverede en tydelig illustration på forskellen mellem 
den hamburgske småstats principper og de politiske realiteter. Allerede i 
1848 blev oprettelsen af en tysk orlogsflåde diskuteret i Frankfurt, og kri
gen mod Danmark viste behovet for et effektivt søforsvar. Nogle enkelte 
skibe blev skaffet, men da Det tyske Forbund ikke var nogen internatio
nalt anerkendt sømagt, måtte denne tyske flåde lide den tort, at briterne 
erklærede den for at være en piratflåde. Efter krigen gled spørgsmålet at
ter i baggrunden, men da situationen omkring Hertugdømmerne tilspidse
de sig i 1861, skyllede en ny flådebegejstring hen over de nationalpolitiske 
kredse, og Preussen udnyttede dette til at oprette et flådeministerium. Fra 
Berlin foreslog man også hanseatisk medvirken for derigennem at kunne 
sikre en beskyttelse af de nordtyske havne. I Hamburg blev initiativet 
imidlertid mødt med kølighed og skepsis; det blev set som en ny list med 
formål at annektere byen83.1 den stadigt stærkere Nationalverein blev der 
taget initiativer til oprettelsen af flådeforeninger, der samlede penge til 
bygningen af en tysk flåde. I Bremen mødte dette arbejde stor forståelse 
både af frygt for en ny dansk blokade af Elben, men også fordi bremerne 
ønskede at styrke deres position over for Hannover. I Hamburg kunne der 
ikke være tale om at støtte opbygningen af en preussisk flåde og indsam
lingerne blev forbudt84.

Den nye preussiske orlogsflåde aflagde som en psykologisk magtde
monstration et besøg i Hamburg, og snart efter indledte Preussen og Bre
men forhandlinger om et samarbejde. I Hamburg mærkede man på alle 
punkter, hvorledes byen var bragt i en position, hvor politikken alene var 
udtryk for reaktion på udefrakommende udviklinger. Det stod klart, at 
det ikke i længden ville være muligt at stå uden for flådeprogrammet, men 
også at byen nu måtte søge at finde sig til rette med det overmægtige 
Preussen. Senator Kirchenpauer udtrykte sit eget og Hamburgs dilemma: 
»Ich bin von jeher antipreussisch - nicht aus Ha§ gegen Preu§en oder sei
ne Regierung, sondern weil ich überzeugt bin, dap von dort und nur dort 
die Gefahr flir die Selbständigkeit der kleinen Staaten droht«85. I somme-

83. P. E. Schramm, op. cit., s. 605.
84. Krieger, op. cit., s. 25-28.
85. P. E. Schramm, op. cit., s. 606.
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ren 1863 indtrådte Hamburg i flådesamarbejdet, der dog ikke fik bygget 
en flåde, der kunne sættes ind mod Danmark den følgende vinter86.

Opinionen i Hamburg var i det store og hele ikke parat til at følge de 
nationale eller preussiske paroler. Byens traditionelle selvstændige politik 
og den fortsat ekspanderende handel gav ikke baggrund for noget ønske 
om at indtræde i et tættere forbund med andre stater. I modsætning til de 
fleste stater herskede der i Hamburg ubeskåret pressefrihed, og den stør
ste del af pressen var meget kritisk over Preussen, hvis intentioner altid 
var kilde til dyb mistro. Begivenhederne i 1860’ernes første år virkede hel
ler ikke positivt på Preussens stilling i opinionen, og selv den konservative 
»Korrespondent« vendte sig fra Bismarck med anneksionen af Hertug
dømmerne, der måtte stå som en ny understregning af Preussens ønsker 
om at indlemme alle de nordtyske stater87.

Det indgik dog ikke i Bismarcks overvejelser at skride til en direkte an
neksion af Hansestæderne, bl.a. på grund af de økonomiske konsekven
ser. Han førte en forsigtig politik over for byerne, men ville naturligvis 
sikre, at de blev bundet til den preussiske model for et samlet Tyskalnd. 
Byerne var for deres part ikke længere i stand til at udøve nogen indflydel
se, og da opgøret mellem de to magter kom i 1866, var hanseaterne prisgi
vet de nye magtforhold. Ved krigsudbruddet instrueredes den preussiske 
repræsentant i Hamburg om at gøre sit yderste for at opretholde venska
belige forbindelser. Det var udelukket, at Hamburg i den aktuelle krise 
kunne overveje at tage parti for Østrig, og Bismarck gjorde i et telegram 
klart, at Preussen ikke ville tage skridt mod Hamburgs suverænitet, men 
at det derimod ønskede et tæt samarbejde og en snæver økonomisk kon
takt. Denne garanti banede på et tidspunkt, hvor preusserne allerede ryk
kede frem gennem Hannover og Sachsen, vejen for det brud med den tra
ditionelle neutralitetspolitik, der fulgte med Hamburgs støtte til Preussen 
den 4.7. 1866. Hamburg accepterede at stille et kontingent, der dog aldrig 
nåede i kamp, og under indtryk af den afgørende sejr i slaget ved König- 
grätz indgik Hamburg den 8.8. den aftale, der markerede grundlæggelsen 
af Det nordtyske Forbund88.

I modsætning til stater som Hannover, Frankfurt eller Hessen-Kassel 
var Hansestæderne sluppet igennem krigen med selvstændigheden i be
hold. Der var imidlertid ikke længere tale om noget frit spillerum for han
delsbyerne, og de måtte indstille sig på at deltage i de forhandlinger om

86. Ibid., s. 607-8.
87. G. Schneider, op. cit., s. 82-84.
88. Ibid., s. 85-87.
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oprettelsen af et Norddeutsche Bund, der blev indledt i december 1866. 
De hamburgske forhandlere understregede uviljen mod at opgive selv
stændigheden til fordel for en preussisk domineret stat, der end ikke om
fattede hele Tyskland, men samtidig var de fuldt på det rene med, at der 
nu måtte findes en løsning, der sikrede Hamburg så meget som muligt af 
den økonomiske uafhængighed. Købmændene i byen ville fortsat ikke hø
re tale om indtræden i Zollverein. Hamburg søgte at opnå en garanti for 
økonomisk frihed og fortsat frihandel, idet man fortsat hævdede der igen
nem bedst at kunne repræsentere Tysklands interesser. En sådan garanti 
måtte være en forudsætning for at indtræde i det nye forbund, og Bis
marck lod sig overtale. Den 15.5. 1867 vedtog Hamburg at indtræde i Det 
nordtyske Forbund og afsluttede dermed kapitlet om hansestaden som 
selvstændig stat89.

Epilog

I Hamburg kunne der iagttages et voldsomt skred i den offentlige opinion 
efter Preussens sejr over Østrig. Det gamle had til Bismarck blev afløst af 
lovord, og den hamburgske presse så kansleren som Tysklands største 
statsmand. På linje med de øvrige stater i Tyskland var utilfredsheden 
med tabet af selvstændigheden senest med den strålende sejr over den 
franske arvefjende i 1870 stort set forsvundet, og Hansestaden, der i det 
mindste havde undgået indlemmelsen i Preussen, som det var sket med 
Hertugdømmerne og Hannover, begyndte at indstille sig på en fremtid 
som Tysklands vigtigste havn og handelsby. Den gamle købmandselite 
gled mere og mere i baggrunden, og Hamburg oplevede mod slutningen af 
århundredet en forvandling, hvor arbejderklassen blev en stadig stærkere 
faktor i byens kultur og politiske liv. Det sociale ombrud og tabet af suve
ræniteten svækkede betydningen af den gamle handelselites idealer og po
litiske mål, og Hamburg blev inddraget i den nationale integratonsproces. 
På den anden side set var hamburgernes selvstændighedstrang stadig et 
spore, specielt i økonomien. Først i 1888 accepterede byen at indordne sig 
under Det tyske Riges toldsystem, men betingelsen for denne tilslutning 
var indretningen af en ny frihavn, der ikke alene beviste frihandelsprincip
pernes fortsatte livskraft i købmandskredsene, men som også skaffede de 
hamburgske handelshuse et nyt økonomisk boom mod århundredets slut
ning.

89. Ibid., s. 88-90.



Christen Skeel og adelsvælden
Kildemateriale - personalhistorie - strukturændringer

Af Leon Jespersen

Christian 4.-jubilæet i 1988 var et eklatant bevis på, at eftertidens 
kendskab til historiske personer i vid udstrækning baserer sig på 
skriftlige efterladenskaber. Omvendt kan en analyse af fire kilde
grupper fra en af adelsvældens bannerførere Christen Albertsen 
Skeel (d. 1659) vise, dels at den skriftlige nedfældelse og overleve
ring kunne have en veldefineret funktion, dels at Christen Skeel 
med disse kilder fra forskellige faser af hans liv inkarnerer adels
vældens strukturelle nedbrydning i 1600-tallets første halvdel.

Indledning

I 1988 blev 400-året for Christian 4.s regeringstiltrædelse fejret ved arran
gementer samt ved udgivelse af en suite monografier og artikler om kon
gen og hans tid. Under en personalhistorisk synsvinkel giver jubilæet an
ledning til nogle tanker post festum. Den biografiske fremstillingsform 
rummer en latent fare for heroisering med fremhævelse af personen på be
kostning af samtiden, og hvor den biograferedes negative egenskaber ni- 
velleres til tidstypiske træk. I det store og hele synes begge farer at være 
undgået, hvilket på ingen måde var forudsigeligt, når man tager Christian 
4.s position i den folkelige bevidsthed i betragtning. At jubilæet strengt 
taget blev fejret det forkerte år, idet kongen ikke overtog magten i 1588, 
men i 1596, er ikke afgørende, da jubilæet dybest set vedrører kongens 
symbol værdi. Hvis kongen i den offentlige bevidsthed ikke har fået en ny 
symbol værdi efter jubilæet, har han i det mindste fået det i faghistoriske 
kredse. Fra at være indbegrebet af alt dansk, fremstår han i stedet som en 
af Danmarks historiens mest internationalt orienterede monarker.

Endvidere afslørede jubilæet indirekte betydningen af bevarede, per
sonlige optegnelser. Trods jubilæumsudstillingernes og -publikationernes 
forskellige karakter og temaer, benyttede de alle i vid udstrækning de godt 
3.000 breve fra kongens hånd. Sammen med andre materielle vidnesbyrd 
om kongens gerning - bygninger, by grundlæggelser, institutioner m.m. - 
har de frem for noget bidraget til, at Christian 4. nærmest fremtræder som 
kongen blandt de halvt hundrede monarker, der har regeret Danmark fra
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vikingetiden til i dag. Man har fremhævet, at kongen iscenesatte sig selv1. 
Han er den hyppigst portrætterede monark i Danmark, og de mange Chri- 
stians-byer (Christianssand, Christiansstad, Christianopel, Christians
havn), samt placeringen af hans monogram på alt fra kaminhylder til Run
de Tårn viser, at han selv gjorde en del for at blive husket.

Disse generelle betragtninger har en pointe, når de placeres i en sam
funds- og forfatningsmæssig sammenhæng. Kongens omfattende skrive- 
og byggeaktivitet afspejler dels det spillerum, som adelsvælden tillod en 
entreprenant konge og det personlige kongedømme, dels med hvilken 
energi den europæisk orienterede Christian 4. søgte at gennemføre en mo
dernisering af det perifert beliggende Danmark, så det tålte sammenlig
ning med centraleuropæiske lande. Denne modernisering medførte om
fattende strukturændringer i det danske samfund, idet den blev ledsaget af 
statsmagtens regulering af stadig flere samfundsområder og af voksende 
offentlige byrder, som truede bestående økonomisk-sociale og politiske 
strukturer.

Frem til 1660 var Danmark et monarchia mixta med en magtdeling mel
lem monarken og det adelige rigsråd. En del af råderne er på det nærme
ste ukendte for eftertiden, medens andre står med en ganske skarp profil. 
Dette kan tilskrives reelle forskelle i personlighed, dygtighed, placering 
m.m., men også arten og omfanget af det overleverede kildemateriale. 
Også disse almene betragtninger får en anden værdi, hvis nedskrivning og 
bevarelse af optegnelser havde en veldefineret funktion, og hvor det over
leverede materiale ikke er udtryk for vilkårlighed. Disse overvejelser skal 
i det følgende illustreres ud fra et case-study af adelsmanden og rigsråden, 
Christen Albertsen Skeel, der levede i årene 1603-1659.

Christen Skeel har efterladt sig et større skriftligt materiale. Fra hans 
ungdomsår foreligger en fyldig beskrivelse af hans udenlandsrejser i årene 
1619-16272. Fra 1638 til han blev optaget i rigsrådet i 1649 var han land
kommissær og førte her en landebog3. Og umiddelbart efter optagelsen i 
rigsrådet fungerede han som dets sekretær, ligesom han har efterladt sig 
en fyldig dagbog, der dækker årene 1649-16584. Endelig foreligger der fra

1. Benito Scocozza: Christian 4. Kbh. 1987, s. 279.
2. Lennart Tomner (utg.): Christen Skeels Resedagbok 1619-1627. Malmö 1962.
3. Christen Skeel Albertsens landebog for Sjælland 1638-1653. Rigsarkivet (herefter RA) 

S-film 6427.
4. T. A. Becker (udg.): Rigsraad Christen Skeels Dagbog, ført i Rigsraadet 1649-1659. 

Danske Magazin 3. rk. IV. Kbh. 1854, s. 1-65, 105-139, 221-240, 265-327; Christen 
Skeels (private) dagbog findes i RA, privatarkiver nr. 6340: Skeel, Christen Albertsen 
(d. 1659).
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rigsrådets forfatningspolitisk trængte situation i 1658-1659 to breve fra 
Christen Skeel til henholdsvis rådskollegerne og kongen5. Hans privatar
kiv er imidlertid ikke særlig stort. Gennem hele livet havde han lyst til 
pennen. Omgivelserne så det, og benyttede sig af det. Og med hans frem
trædende rolle inden for såvel landkommissær - som rigsrådsinstitutionen, 
fremstår han som en dynamisk person, der gør det omfangsrige materiale 
efter ham forklarligt, ligesom materialet afslører ham som en af adelsvæl
dens hårdnakkede forsvarere. Spørgsmålet er derfor, i hvilken grad det 
fyldige materiale fra Christen Skeels hånd tjente bestemte formål, om sel
ve overleveringen af materialet var resultatet af en bevidst indsats og 
funktion, men også hvorledes hans skriftlige efterladenskaber kan relate
res til den dynamiske kongemagt og de strukturændringer i 1600-tallets 
danske samfund, der ændrede betingelserne for adelsvælden.

Christen Skeels rejseberetning

I sin ligprædiken over Christen Skeel opremsede Sjællands biskop Hans 
Svane dennes aner tilbage til oldeforældrene. Han fandt det imidlertid 
unødvendigt at gå længere tilbage, »effterdi det herforuden saavel de be- 
ste som de fleeste her udi Riget fuld vel vitterligt er, hannem baade paa 
Fæderne oc Møderne aff meget Ædel, Fornemme oc gammel Dansk 
Addel at være kommen«6. Christen Skeel tilhørte sandt nok den bedrestil
lede del af adelen; men først i 1500-tallet kom slægten frem i forreste ræk
ke. Han blev født den 27. juli 1603 på Riberhus som søn af lensmanden 
Albret Skeel og Birte Friis. Faderen ejede flere hovedgårde, og blev i 
1609 ud fra jordegodset takseret til at stille fem ryttere til den adelige ryt
tertjeneste, rostjenesten, hvilket svarer til 15-1600 td. htk.7. 1 1624 takse-

5. Aftrykt hos P. F. Suhm: Christen Skeels tvende Skrivelser, 1658 og 1659. P. F. Suhm 
(udg.): Nye Samlinger til den Danske Historie, bd. I. Kbh. 1792, s. 299-310.

6. C. F. Bricka og S. M. Gjellerup (udg.): Den danske Adel i det 16de og 17de Aarhundre- 
de. Samtidige Levnetsbeskrivelser uddragne af trykte og utrykte Ligprædikener. Første 
Samling. Kbh. 1874-1875, s. 297f.; Christen Skeels levnedsløb er behandlet flere steder; 
jf. Vilhelm Samuel Skeel: Optegnelser om Familien Skeel. Kbh. 1871, s. 185-209; sam
me: Supplement til Optegnelser om Familien Skeel. Kbh. 1882, s. 53-61; Danmarks 
Adels Aarbog bd. LX. Kbh. 1943, s. 104; Steffen Heiberg: »Skeel, Christen (Albert
sen)«. Dansk biografisk leksikon (3. udg.), bd. 13. Kbh. 1983, s. 422f. med litteraturhen
visninger.

7. De efterflg. taksationsoplysninger stammer fra RA, Danske Kancelli (herefter DK) B 
96, Rostjenestetakseringer paa Adelen 1574-1652; L. S. Vedel Simonsen (udg.): Bidrag 
til Lehnsmanden paa Hagenskov, Rigsraad og Ridder Hr. Jørgen Brahes Levnetsbeskri- 
velse ... Odense 1845, s. 151-156.
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redes han til ikke mindre end ti heste (ca. 3.000 td. htk.), i 1625 af 2744 
td., og umiddelbart før sin død i 1639 af 2076 td. htk. Til sammenligning 
var gennemsnittet for alle takserede adelige på to heste, svarende til ca. 
600 td. htk. Også andre i familien repræsenterede det store hartkorn. 
Christens farbrødre, Jørgen og Otte, blev i 1625 takseret af henholdsvis 
2128 og 1957 td. htk. Albret blev optaget i rigsrådet ved masseudnævnel
sen i 1616, og i december samme år avancerede han til rigsadmiral. Også 
Christens farbrødre, Otte og Jørgen Skeel, blev medlem af Christian 4.s 
råd. Jørgens optagelse var ikke uden en vis dramatik. Da Christian 4. i 
1627 opfordrede den menige adel til at »eligere og nævne« en egnet kandi
dat til det ledige rigsmarskembede, pegede den på Jørgen Skeel, der ikke 
var rigsråd. Adel og rigsråd støttede sig til sædvanen og håndfæstningen, 
da de hævdede, at marsken var selvskrevet medlem af rådet. Omvendt 
fandt kongen, at dette krænkede hans frie ret til at udnævne råder. Som 
rigsråd medunderskrev Christens far rigsrådets protest mod kongens hold
ning, og efter en længere strid fungerede Jørgen som råd8. Heller ikke Al- 
brets rigsrådstid forløb uden gnidninger, idet han i 1623 blev afskediget 
som rigsadmiral efter et opgør med kongen. Såvel det bemærkelsesværdi
ge forhold, at tre brødre på samme tid sad i rigsrådet, som principdiskussi
onen omkring Jørgens optagelse, illustrerer vigtige sider af rådets rekrut
teringsmønster og af periodens karriereforhold.

Periodens ulige karriere- og avancementsmuligheder kan relateres til 
helt basale forhold. Christens far og farbrødre havde i deres ungdom væ
ret på en flereårig udenlandsrejse. Med en ofte økonomisk belastende ud
dannelse bestod der en selvforstærkende afhængighed mellem ressource
skabende godsbesiddelse, embedskvalificerende uddannelse og indtægts
givende embedstildeling, der atter gav mulighed for godskarriere. I sin ba
nebrydende undersøgelse, Adelsvældens grundlag (1964) viste Svend 
Aage Hansen, at chancen for et ophold i udlandet samt for en efterfølgen
de embedskarriere var mange gange større for en lensmandssøn end for 
ikke-lensmandssønner9.

Albret Skeels godsbesiddelser gav børnene en god udgangsposition. 
Det viste sig blandt andet ved, at de fik mulighed for et langvarigt og be
kosteligt ophold i udlandet. Forinden var Christen Skeel i fem år blevet 
opdraget hos farmoderen, Margrethe Brahe på Fussingø. Derefter blev

8. J. A. Fridericia: Nogle Bemærkninger om Rigsmarskerne og Rigsmarskembedet, især 
under Christian IV. Historisk Tidsskrift 4. rk. III. Kbh. 1872-1873, s. 584ff., 588-595; 
citatet sst., s. 584.

9. Svend Aage Hansen: Adelsvældens grundlag. Studier fra Københavns Universitets 
Økonomiske Institut nr. 6. Kbh. 1964, s. 184ff.
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han i otte år undervist sammen med sine brødre af en privatlærer. I ligpræ
dikenen over Christen hed det, at han havde lagt en god »Grundvold i 
Guds Kundskab oc Fryet, god Lærdom, høfvidske Sæder oc i alle maader 
svaret til deres Forhaabning«10. Med denne ballast drog han i 1619 med 
brødrene Christoffer og Otte ud på en Tysklandsrejse, der varede til 1622. 
Christoffer døde under rejsen, medens Christen og Otte det følgende år 
(1623) atter drog udenlands. Denne rejse, der gik gennem Nederlandene, 
England, Frankrig og Italien, sluttede i 1627.

Formålet med og udbyttet af udenlandsrejserne har formentlig været li
ge så forskellige som de mennesker, der drog ud. Nogle rejste ud for - i en 
behagelig afstand fra hjemmets overvågende blikke - at more sig på en 
overvejende turistpræget rejse. Andre følte, at familiens og fædrelandets 
øjne til stadighed fulgte dem. Den kendte rigsråd Tage O ttesen Thott til 
Eriksholm (1580-1658) udfærdigede i 1643 en instruks for sønnen Oves 
(1626-1666) udenlandsrejse, hvori denne tilskyndes til at tilegne sig sprog 
og kavalermæssige øvelser med den ikke uinteressante begrundelse: »Thi 
Ungdommen icke skiches vd, for dj skall fortære huad dj haffver, huorfo- 
re di aff dj forstandige bliffue foractede, Men fordj dj skal Lære nogit, 
som dj erre deris Fæderneland plictige, at dj vdj fremtiden kand tiene 
Deris Herre og Konge ...«n. Adelsmanden Gabriel Knudsen Akeleye var 
inde på samme tankegang. For samme år (1643) udarbejdede han en vej
ledning for udenlandsrejsende Peregrinatoriæ prudentiæ Ræcepta, hvori 
han fremhævede, at »Det er derfor iche for Vor egen placer skyld Vj bur
de att besee fremmede Landh, och att søge vores egen ære dermed, ... 
Vores Fæderneland er først, oc Vj sielff sidste«12.

Ifølge Akeleye skulle man ikke rejse udenlands for sædvanens skyld, 
»... men att Vj kunne sambie Visdomb och forstand, hvormed Vj udj 
fremtiden vores fæderneland betiene kunde ...«13. Udenlandsrejsen var 
her ikke et privat anliggende; det stod klart såvel for kongemagten som 
for adelen. Med enkeltindividet som centrum blev den videst mulige selv
udfoldelse det humanistiske opdragelses- og livsmål. Almendannelse, ver
densmandsidealet, a complete person var forbundet med renæssancens hu
manistiske ideal. Nu kan det - som J. H. Hexter påpeger - måske være

10. C. E Bricka og S. M. Gjellerup: anf. arb., s. 298.
11. RA, Håndskriftsamlingen I. Terkel Klevenfeldts Samlinger nr. 38. Dokumenter vedrø

rende adelige Familier (T-): Instruction for min Søn Offue Thott, Saavelsom for Vitus 
Bieringh, som hannem følger udaff Landet for en hoffmester. 1643.

12. Det kgl. Bibliotek (herefter KB), Håndskriftsamlingen, Ny kgl. Samling 141h, (oktavo). 
Peregrinatoriæ prudentiæ Ræcepta a Gabriel Ackeleye Knudtsøn 1643, fol. 8v.

13. Sst.: fol. 7v.
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vanskeligt at genfinde denne tankegang om uddannelsen som et middel til 
selvudfoldelse hos den nordeuropæiske adel. Her var det undervisnings
mæssige formål entydigt militær, diplomatisk eller anden civil tjeneste i 
den fyrstelige forvaltning14. Ovennævnte indicerer, at danske adelige ud
dannelsesmæssigt orienterede sig efter renæssancens humanistiske idéer 
med henblik på magtstatens krav. Og kongemagtens tiltag pegede i sam
me retning, når den fra sidste halvdel af 1500-tallet understøttede 
udenlandsrejsende, mod at disse lod sig bruge i forvaltningen efter hjem
komsten til Danmark15.

Hvorledes passer Christen Skeels rejse ind i dette mønster? Christen 
Skeel var bevidst om de farer og forventninger, der knyttede sig til 
udenlandsopholdet. Umiddelbart før afrejsen i 1619 gav han sin moder en 
bønnebog: »for en god optucktelse, oc vtallige Moderlige Velgierninger, 
saa oc til en Sønlig Amindelse, nu ieg skal rexse ud aff Landet, Gud beva
re min kiere fader oc hende, at ieg motte see dennem igien med glæde, oc 
giffue mig Naade til, at ieg motte saaledis skicke mig, at mit Leffuit oc 
forhold kund suare til den Omsorg de begge haffue hafft for mig ...«16. 
Som nævnt er vi i den heldige situation, at Christen Skeel har efterladt sig 
en fyldig skildring af sine to udenlandsrejser i perioderne 1619-1622 og 
1623-1627, og som indledes med følgende ord, der må være tilføjet efter 
Ottes død i 1644: »Denne Bog fördte ieg med mig, medens min S: Broder 
Otte Skiell oc ieg reiste vden Landz, oc skreff ieg j den paa huad Steder wj 
vare, oc huad remarcable, der var att see ,..«17.

I ligprædikenen over Christen Skeel kunne Hans Svane berette om den 
første rejse, at Christen var i Giessen i Hessen »for sine velbegyndte Ade
lige Studia ydermere at excolere«, og at han fra 1620 opholdt sig (ved Col
legium Illustre') i Tübingen. Han blev beordret hjem, da han »... sine stu
dia oc andre sine Adelige Exercitier fast 3 Aar hafde med stor Forfrem
melse beflittet sig paa ...«18. Ifølge samme kilde havde han under den ef
terfølgende rejse: »... med stor Lyst icke alleeniste beseet deres fornemste 
Stæder, men ocsaa med tilbørlig Omhygelighed oc Nytte observeret huert

14. J. H. Hexter: The Education of the Aristocracy in the Renaissance. J. H. Hexter: Re
appraisals in History. New Views on History and Society in Early Modern Europe (2nd. 
ed.). London 1979, s. 65.

15. Vello Helk: Dansk-norske studierejser fra reformationen til enevælden 1536-1660. Med 
en matrikel over studerende i udlandet. Odense University Studies in History and Social 
Sciences, vol. 101. Viborg 1987, s. 14f.

16. RA, privatarkiver nr. 6340, Christen Skeels bønnebog (1619), forsiden, upag.
17. Lennart Tomner: anf. arb., s. 9; jf. Harald Ilsøes anm. af Tomners arb. i Historisk Tids

skrift 12. rk. I. Kbh. 1963-1966, s. 512-519.
18. C. F. Bricka og S. M. Gjellerup: anf. arb., s. 299.
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Illustration 1. Christen Skeels rejsedagbog med futteral. (I privat eje, greve 
Otto Thott, Skabersjö).
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Rigis oc Republicquis Regiering: Saa oc i sine studiis, Sproger oc Exerci- 
tier giort god protect ...«19.

Det er vanskeligt at kontrollere dette ud fra rejseberetningen. Hvad der 
var remarcable, bestod hovedsageligt i overfladiske rejseoplevelser, turist
prægede seværdigheder og det rent ydre rejseforløb, der gav skildringen 
itinerariekarakter. Dagbogen rummer desuden en række oplysninger af 
kulturhistorisk værdi, ligesom de kortvarige ophold i en række italienske 
byer giver i det mindste denne del af rejsen et turistpræg. Men samtidig er 
der andre forhold, der tyder på egentlige universitetsstudier. Christen og 
Otte forberedte sig grundigt til disse studier. For eksempel opholdt de sig 
først et stykke tid i Blois, for at lære fransk, der blev talt smukt her, før de 
besøgte universitetet i Paris.

Rejsedagbogen omtaler blot ikke disse studier. Og man har udkastet 
den hypotese, at der foruden turistens dagbog også har eksisteret en stu
dentens20. Christen Skeels optegnelser havde blot et andet sigte ved at 
omtale rejseruter og -tidspunkter, hvad de så, og hvem de mødte. Mange 
rejsende førte desuden en stambog, album amicorum. Rejsefæller og per
soner, som vedkommende traf eller knyttede venskab med under rejsen, 
skrev en sentens samt deres autograf. Stambøgerne kunne være ordnet ef
ter stand og konfession, og reserverede de første sider til de mest betyd
ningsfulde personer. Enkelte rejsende medførte to stambøger, der mulig
gjorde en yderligere sortering efter rang eller konfession21. Afgørende er 
her, at Christen Skeel tilpassede sig det nye uddannelsesideal, og skal man 
forsøge en kort, fælles karakteristik af såvel stambøger som rejsebeskri
velser, synes begge typer materiale at have haft en prestigebetonet doku
mentationsfunktion af rejseforløb og sociale kontakter over for venner 
samt over for familien, der havde finansieret rejsen.

Christen Skeels landebog for Sjælland

Straks ved hjemkomsten fra udlandet i 1627 blev Christen Skeel og hans 
broder konfronteret med adelsvældens særprægede rekrutterings- og kar
riereforhold. Man har talt om et »karrierespild«, i de tilfælde hvor de 
hjemvendte ikke opnåede et højere civilt eller militært embede i statens

19. Sst.: s. 300.
20. Vello Helk: Dansk-norske studierejser, s. 37.
21. Vello Helk: Stambøger fra det 16. århundrede i Det kongelige Bibliotek. Fund og 

Forskning bd. XXI. Kbh. 1974, s. 7,9f.
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tjeneste22. Det vil imidlertid nok være mere hensigtsmæssigt at tale om en 
»overproduktion« af uddannede. Unge adelsmænd tilpassede sig og efter
levede åbenbart i (for) høj grad de krav, som statsmagten stillede.

Forholdet kan eksemplificeres ud fra Christen Skeel. Han og broderen 
Otte var efter deres første rejse (1619-1622) kun hjemme i kort tid, da de 
atter rejste ud i 1623, »efftersom de selff nocksom eractede, saadant paa 
deres største Gaffn at være«23. Christen og Otte Skeel nød til dels godt af 
adelsvældens ulige karriereforhold. Efter hjemkomsten i 1627 blev Otte 
hof junker, og ifølge ligprædikenen over Christen stillede han med seks he
ste under hoffanen24. Han fik intet embede, men statsmagten udnyttede 
alligevel de sprogkundskaber og den politiske indsigt, som han havde er
hvervet under rejsen. Umiddelbart efter hjemkomsten ledsagede han 
kansler Christian Friis (Kragerup) og rigsråd Tage Ottesen Thott på et ge
sandtskab til Sverige, og i 1629 rejste han med de danske kommissærer, 
der blandt andet talte hans far, til fredsforhandlingerne i Lübeck. I 1632 
blev han udnævnt til løjtnant ved den jyske rostjeneste, men endnu uden 
at opnå den eftertragtede stilling som lensmand.

I en periode med stigende og privilegieundergravende skatter var sup
plerende indtægter fra en lenspost nyttige, og da konjunkturerne for land
brugsprodukter var for nedadgående i 1640’rne, blev de nærmest uund
værlige. Det er blandt andet denne kombination af sociale og økonomiske 
ambitioner og de manglende muligheder for at indfri dem, der i slutningen 
af 1630’rne og i 1640’rne skabte den generation af »vrede unge mænd«, 
der udadtil tegnede den adelige protestbevægelse, landkommissariaterne. 
Også andre europæiske lande var præget af uroligheder. Protestbevægel
serne vendte sig ofte mod statsmagtens ambitioner om større magtbeføjel
ser, dens indgreb i og regulering af samfundet. For det meste var protest
bevægelserne ikke revolutionære i moderne forstand som sigtende mod en 
ny samfundsorden. Deltagerne skuede derimod tilbage på en glorværdig - 
og undertiden idealiseret - fortid. Samfundets privilegerede grupper så 
det som deres pligt at forsvare velerhvervede rettigheder mod statsmag
tens overgreb og at overlevere intakt til efterkommerne de rettigheder og 
privilegier, de selv havde modtaget fra forfædrene.

I bestræbelserne på at beskytte, konservere eller retablere velerhverve
de rettigheder voksede interessen for sædvanemæssig eller kodificeret lov

22. Svend Aage Hansen: anf. arb., s. 188.
23. C. F. Bricka og S. M. Gjellerup: anf. arb., s. 299.
24. Sst.: s. 300; Johan Grundtvig (udg.): Christian IVdes Hof- og Regeringspersonale 1596- 

1648. Meddelelser fra Rentekammerarchivet 1872, s. 147.
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samt for historie25. Her fik netop skriftlig nedfældelse, kodificering og 
hævdelse af hævdvunden praksis en vigtig funktion som en defensivforan
staltning for disse protestbevægelser. Det var ikke oprørerne, der i moder
ne forstand var revolutionære; de reagerede tværtimod på den revolutio
nære og revolutionerende stat. Den danske adelsopposition - landkom- 
missærbevægelsen - passer på flere måder ind i dette europæiske mønster. 
Som repræsentanter for den menige adel førte den en standsegoistisk poli
tik, der skulle værne om og retablere, hvad adelen anså for velerhvervede 
rettigheder. Disse bestræbelser aktualiseredes især ved krav om bevillin
ger, og i det følgende skal de illustreres ud fra den sjællandske adel, der 
havde valgt Christen Skeel til landkommissær.

Det var almindeligt, at adelen befuldmægtigede kolleger eller ydede be
villinger med den klausul, at det ikke krænkede privilegierne. 1 1645 bevil
gede adelen af principielle grunde ikke den ønskede kopskat, men frivil
ligt et beløb, der svarede til denne, idet den sjællandske adel fremhævede 
deres »gamble vel herbragte och vid lief och bioed forhverfvede privile
gier«26. 1 1646 afviste Sjællands og Lollands adel at opgive deres accisefri
hed på importerede drikkevarer med den begrundelse, at de »hverchen 
bøer eller kunde for vores epterkommere afstaae eller lade forkaarte«; 
men at rigsrådet snarere skulle være behjælpelig med, at adelen fremdeles 
kunne nyde »deris oldgammel frihed«27.

Da den sjællandske adel i oktober 1647 forfattede en memorial til land
kommissærerne - inklusive Christen Skeel - genfinder vi denne adelige 
bekymring for privilegierne. Adelens bevilling af udskrevne adelskompag
nier »var ellers adelens frieheder for nær«. Landkommissærerne skulle 
desuden minde konge og rigsråd om tidligere begæringer fra adelen, 
blandt andet »de gamle frieheders vedligeholdelse«28. Og når landkom
missærerne tillige skriftligt skulle nedfælde deres forhandlinger med rådet, 
skulle dette vel dels sikre adelens kontrol med kommissærernes arbejde, 
dels tjene til at værne om efterkommernes privilegier. Ønsket om at over
levere forfædrenes privilegier intakte til næste generation, og at vende til
bage til en (idealiseret) fortid fremgår netop af diskussionerne i 1647. 
Adelen ønskede dels, at forholdene inden for lensvæsenet skulle føres til
bage til 1588-tilstanden, dels at Danmark og Norge »uden nogen foran-

25. J. H. Elliott: Revolution and Continuity in Early Modern Europe. Past and Present, 
number 42 (1969), s. 43f., 49f.

26. Kristian Erslev (udg.): Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes 
Historie i Kristian IV’s Tid, bd. III. Kbh. 1888-1890, s. 127.

27. Sst.: s. 277.
28. Sst.: s. 410.
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dring motte ofver lefveris thil voris posteritet, som di det hafver af voris 
forfædere annammit«29. Christen Skeel og hans kommissærkolleger gjor
de sig til talsmænd for hele dette statiske samfundssyn: »och at i synderlig
hed alle gode, gamle sædvaner, some lover, statuter och handfestninger, 
hvorved mand sig saa vel hafver befundet, maatte forblifve udi deris vigor 
och esse, paa det at dette loflige kongerige saaledis til voris efterkommere 
maatte ofverantvordis, saa som vi det af voris forfædre, berømmelige pa
trioter och rette danske mend, hafver annammet«30.

Generelt plæderede Christen Skeel og hans adelige landkommissærkol- 
leger for en tilbagevenden til en mere adelsvenlig udnyttelse af samfun
dets ressourcer31. Heri indgik krav om en lempeligere beskatning, opnået 
ved besparelser og ved at afpasse statens udgifter efter domænestatens 
indtægter. Adelsoppositionen i 1640’rne havde meget til fælles med det rø
re, der var blandt adelige ved Frederik 2.s begravelse i 1588. Dengang 
skyldtes uroen især de nedadgående konjunkturer for landbrugsproduk
ter, der accentuerede behovet for en mere adelsvenlig udnyttelse af sam
fundets ressourcer32.1 1640’rne kom truslen i første række fra statens øge
de krav. I 1588 var adelsoppositionen ikke institutionaliseret, og i praksis 
opnåede den intet ved henvendelsen. Den jyske adelsmand, Christoffer 
Munk til Gjessinggård, lagde imidlertid klagerne ad acta med henblik på 
at genfremsætte dem ved førstkommende herredag33. Vi hører imidlertid 
intet til dem senerehen, og Christian 4.s håndfæstning (1596) blev en næ
sten demonstrativ gentagelse af faderens.

Det var måske ud fra disse erfaringer, at adelsoppositionen i 1640’rne 
blev institutionaliseret og fra 1646 havde en reguleret møde- og kontakt
virksomhed. Nok så vigtigt besluttede landkommissærerne i 1646 at føre 
landebøger34. Imidlertid havde Christen Skeel allerede fra 1638 ført en så-

29. Sst.: s. 419f.
30. Sst.: s. 420f.
31. Jf. Leon Jespersen: Landkommissærinstitutionen i Christian IV’s tid: Rekruttering og 

funktion. Historisk Tidsskrift bd. 81. Kbh. 1981, s. 93-99; samme: 1648 - Magtstat eller 
minimumsstat? Begreber og udviklingslinier. Leon Jespersen og Asger Svane-Knudsen: 
Stænder og magtstat. De politiske brydninger i 1648 og 1660. Odense University Studies 
in History and Social Sciences, vol. 116. Odense 1989, s. 9-42.

32. Om konflikten i 1588, jf. E. Ladewig Petersen: Rigsråd og adelsopposition 1588: En 
socialhistorisk studie. Knud J. V. Jespersen (red.): Rigsråd, adel og administration 1570- 
1648. Odense University Studies in History and Social Sciences, vol. 67. Odense 1980, s. 
123-168; Susanne Krogh Bender: Omtaksationen af lenene 1593 og formynderregerin
gens lenspolitik 1588-93. Ebba Waaben m.fl. (red.): Fromhed og verdslighed i middelal
der og renaissance. Festskrift til Thelma Jexlev. Odense 1985, s. 135-150.

33. Kristian Erslev: anf. arb. I, s. 20.
34. Sst. III: s. 208f.
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dan for Sjælland. I indledningen til denne skrev han lakonisk, at den blev 
ført »Effterkommerne til Underretning«35. Den skriftlige nedfældelse i 
landebøgerne skulle over for efterkommerne dokumentere adelens for
svar for privilegierne og hindre en ophævelse af disse på grund af mang
lende håndhævelse.

Disse bestræbelser nåede et højdepunkt i 1648, da landkommissærer og 
adelsfuldmægtige præsenterede adelsoppositionens krav for rigsrådet un
der forhandlingerne om Frederik 3.s håndfæstning36. Kravene var en reak
tion mod statsmagtens »overgreb« mod sædvanemæssige og kodificerede 
forhold. Episoden er et eksempel på, at adelen var »revolutionær« i den 
oprindelige betydning af ordet, at den ønskede en tilbagevenden til tradi
tionelle forhold. Konkret viste det sig ved kravet om optagelse af ældre 
håndfæstningsbestemmelser i Frederik 3.s håndfæstning. Og når adelsop
positionen i 1648 præsenterede disse bestemmelser med tydelig kildeangi
velse, ville den dermed understrege, at bestemmelser fra ældre håndfæst
ninger, der var udeladt i de efterfølgende, efter deres opfattelse havde ka
rakter af gældende ret. Oppositionen havde her stor nytte af Arild Huit- 
feldts Danmarks Riges Krønike. Krønikens mange referater af ældre kil
der - herunder håndfæstninger - gav den en dokumentationspræget frem
stillingsform, der netop styrkede bevidstheden om sædvanemæssig og ko
dificeret ret. Men når adelsoppositionen også skriftligt nedfældede de 
krav, der var blevet afvist under håndfæstningsforhandlingerne i 1648, er 
det nok det tydeligste forsøg på - over for efterkommerne - at dokumen
tere kampen for adelsprivilegierne. Naturligt nok har man set adelens 
krav i 1648 som en reaktionær, snævertsynet og idéforladt politik. Samti
dig opfattede man mere kravene som et middel til karriere end som et 
mål. Ifølge denne teori overvandt rigsråderne den adelige protestbevægel
se ved i 1648-1649 at optage flere af dens ledere iblandt sig, hvorefter be
vægelsen mistede reel politisk indflydelse37. Christen Skeel spillede en 
fremtrædende rolle i hele dette opgør, og hans karriereforløb og politiske 
indsats kan bidrage til at kaste lys over forholdene.

Han blev i 1638 valgt og i 1645 genvalgt som landkommissær for den 
sjællandske adel38. Medens adelsoppositionen er blevet karakteriseret ud

35. Jf. note 3 ovf.
36. Leon Jespersen: 1648 - Magtstat eller minimumsstat?, s. 28ff.
37. Jf. Jens Engberg: Det 17. århundredes generelle politiske krise og striden mellem det 

danske rigsråd og landkommissærerne 1647-49. Fortid og Nutid bd. 24 (1969-1971), s. 
388-411; en anden tolkning giver Leon Jespersen: Landkommissærinstitutionen, s. 69- 
100.

38. Ifølge ligprædikenen over ham (C. F. Bricka og S. M. Gjellerup: anf. arb., s. 301) blev
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fra dens ledere, tyder en del på, at disse et langt stykke var et redskab for 
den menige adel, og flere af de valgte landkommissærer søgte da også at 
unddrage sig valget. Christen Skeel og hans sjællandske kollega, Niels 
Trolle, stillede i 1638 en række betingelser i forbindelse med deres valg til 
kommissær, blandt andet »At vi motte blifve bestillingen qvit, naar aahrit 
er om, och da voris regenskab motte forhøris«. Og i 1645, hvor han fandt 
det rimeligt at blive afløst efter otte år som kommissær, måtte adel og rå
der på Sjælland acceptere en række lignende »conditioner«, der vidnede 
om det store arbejdspres, før han påtog sig hvervet39. Som øvrige kommis
særer blev han formentlig valgt på grund af sin økonomisk-sociale position 
i landsdelen.

1648-håndfæstningen havde i ændret form optaget en bestemmelse fra 
1645, der sikrede adelen indflydelse på indstillingen af kandidater til rigs
rådet. Ved rigsrådsvalget i 1648, hvor der skulle vælges fem nye råder 
samt én til erstatning for den netop afdøde Malte Juul fra Skåne, blev 
Christen Skeel den største stemmesluger med 107 stemmer. Den menige 
adels valg af Christen til landkommissær 1638-1648, dens indstilling af 
ham til en rigsrådspost i 1648, rigsrådets opslutning bag dette valg og kon
gens efterfølgende udnævnelse af ham til rigsråd i 1649 angiver, at alle 
parter i vid udstrækning havde en identisk opfattelse af egnede kandidater 
til repræsentative hverv. Det støttes endvidere af, at Christen Skeel opnå
ede mange stemmer i alle landsdele40. Det var de enkelte landsdeles vel
uddannede og økonomisk-socialt fremtrædende adelspersoner, der blev 
foretrukket - i øvrigt af brede dele af adelen. Det er vanskeligt at afdække 
motiverne bag adelens vælgeradfærd; men hvis adelen havde stemt Chri
sten Skeel ind i rigsrådet i tiltro til, at han ville videreføre adelsoppositio
nens politik i rådsregi, blev den ikke skuffet. For Christen Skeel var land- 
kommissærhvervet ikke i højere grad et middel end et mål. Medens det på 
grund af rigsrådets praksis med at afgive kollektive svar, hvor eventuel 
dissens ikke kom frem, kan være vanskeligt at afgøre, i hvilken grad de 
tidligere landkommissærer qua råder videreførte adelsoppositionens poli
tik, er det imidlertid muligt for Christen Skeel, netop på grund af det rig
holdige materiale, han har efterladt sig.

han i 1638 landkommissær i Jylland; denne oplysning går igen i Danmarks Adels Aarbog 
1943, II: s. 104; jf. dog Kristian Erslev: anf. arb. II, s. 492.

39. Kristian Erslev: anf. arb. II, s. 493f., citatet, s. 494; sst. III: s. 205ff.
40. C. Rise Hansen (udg.): Aktstykker og oplysninger til rigsrådets og stændermødernes hi

storie i Frederik Ill’s tid, bd. I. Kbh. 1959, s. 156, 176,186 og 201; om rigsrådsvalget jf. 
Leon Jespersen: En valghandling i 1600-tallet. Rigsrådsvalget i 1648. Leon Jespersen og 
Asger Svane-Knudsen: anf. arb., s. 43-76.
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Christen Skeel befandt sig i begivenhedernes centrum under håndfæst
ningsforhandlingerne i 1648: Adelen på Sjælland og Lolland-Falster valgte 
ham i marts til én af provinsens ti fuldmægtige på stændermødet i april 
1648. Sammen med Mogens Høeg fungerede han som repræsentant for 
adelens fuldmægtige under forhandlingerne med de borgerdeputerede. 
Skeel underskrev adelens fuldmægtiges begæring angående håndfæstnin
gen den 17. april samt disses »rykker« til rigsrådet, dateret den 25. april. 
Og medens adelens fuldmægtige valgte Henrik Ramel til ordfører i for
handlingerne med rigsrådet, foreligger både disse forhandlinger og dem 
mellem stænderne som referater, attesteret af Christen Skeel. Endvidere 
medunderskrev han den 27. april endnu en »rykker« til rigsrådet, »poste- 
riteten till amindelse och dennem till effterrettning, som oss haffuer 
vdsentt«41. Som landkommissær og forfatter af en landebog bidrog Chri
sten Skeel på forskellig måde til skabelsen af en kollektiv bevidsthed om 
adelens rettigheder.

Rigsrådsprotokol og dagbog

Medens der her var tale om ideologiske og praktiske forholdsregler på of
ficielt plan, havde Christen Skeel også på det private plan rettet tankerne 
mod »posteriteten«, mod efterkommerne. Han ægtede i 1630 Birgitte Rud 
(1612-1645), der var datter af Corfitz Rud til Sandholt (1573-1630). Svi
gerfaderen tilhørte også det store hartkorn; i 1625 takseredes han af 1832 
td. htk. (=6 heste). Og efter optagelsen i rigsrådet giftede Skeel sig den 
28. oktober 1649 med Margrethe Lunge (Dyre) (1616-1653), en datter af 
den Jørgen Lunge (1577-1619), som farbroderen Jørgen i 1627 havde ef
terfulgt i rigsmarskembedet. Christens og hans søskendes ægteskaber pas
ser ind i det fremherskende mønster, hvorefter man ofte giftede sig med 
økonomisk og socialt ligestillede. Broderen Otte havde i 1629 ægtet Ide 
Lunge, datter af rigsmarsk Jørgen Lunge og søster til Christens anden hu
stru. Christens søstre, Anne og Margrethe, giftede sig henholdsvis med 
Manderup Due og Erik Rosenkrantz. Erik var søn af rigsråd Holger Ro- 
senkrantz »den lærde«, og som landkommissær blev han sammen med 
Manderup Due kollega til Christen Skeel. Endvidere blev Erik Rosen
krantz og Christen Skeel senere rådskolleger. Gennem ægteskabet i 1649 
blev Christen ikke blot knyttet til personer med høj status, men som tillige 
var storgodsbesiddere. På en lidt trist baggrund fremhævede Christen

41. C. Rise Hansen: anf. arb. bd. I, s. 33, 38, 69, 76, 77, 78, 90, 95; citatet s. 93.
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Skeel selv sin godsrigdom. Da han i 1658 befandt sig i det belejrede Kø
benhavn - det eneste stykke af Danmark, der ikke var besat - nævnte 
han i sin dagbog (6. nov.), at han ikke havde haft »hielp aff mit godz for 
saamegit som en Knappenaals Verd, endog ieg haffde 9 Herresæder, oc 
har nu icke et Gadehuus der aff«42. Størrelsen af hans gods fremgår af 
taksationslisterne. I 1638 takseredes han af 1453 td. htk., i 1647 af 1628 
td. og i 1652 af 1037 td. Disse tal afspejler, at han havde skiftet med sine 
børn, som han på forskellig måde drog omsorg for.

Materielt sørgede han for dem ved en række komplicerede godstran
saktioner43. Uddannelsesmæssigt ses det blandt andet af den ti sider lan
ge, kontraktlignende instruks, som han i 1652 udfærdigede ved sønnen 
Otte og præceptoren Mikkel Vibes udenlandsrejse. Christen Skeel ville 
spendere 1.000-1.200 rd. årligt på hans uddannelse, foruden 300 rd. til 
præceptoren. Og i relation til sønnens materielle ressourcer tilskyndes 
denne til at: »spare ded meste mueligt er, thj hand maa intet mere opta
ge, end hans goets kand indbringe, paa ded hand en anden dag kand haf- 
fue sit patrimonium frj och vere vden gieid, och naar Gaarden och goet- 
sets fornødenhed med Conditioner och andit fratagis, skal ded neppe 
nock tilslaae«.

Udover formaninger om at undgå en moralsk og økonomisk forkaste
lig overdådighed understreges betydningen af politiske og juridiske stu
dier, »som det hans stand mest tienligt er«, af sprog, geografi og historie. 
Når han endvidere skulle føre en dagbog over rejseoplevelser, knytte 
forbindelse til udenlandske gesandter, sekretærer og officerer samt ud
færdige en relation om hvert lands beskaffenhed og sprog, bestyrker det 
dels distinktionen mellem en studentens dagbog og en rejsedagbog, dels 
at der - i lighed med Akeley es omtalte rejsevej ledning - var tale om en 
standsspecifik uddannelse i fædrelandets tjeneste44.

Døtrene Birgitte og Birte blev ikke glemt; de blev efter moderens død 
opdraget hos fasteren. Christens instruks for deres opdragelse viser, at 
de siden barnsben havde haft en tysk skolemester, at de skulle dygtiggø
re sig i det danske og i det tyske sprog, og så ofte som muligt skrive til 
faderen, »at ieg kand see, huad I eder forbedrer baade med eders Haand 
oc i eders Stiil«45. Gennem godstransaktionerne og kontrollen med bør-

42. T. A. Becker: anf. arb., s. 326f.
43. E. Ladewig Petersen: Adelige godsejertyper i 1600-tallet. Tradition og kritik. Festskrift 

til Svend Ellehøj den 8. september 1984. Kbh. 1984, s. 285-305.
44. KB, Håndskriftsamlingen, Ny kgl. Samling, fol. 743.
45. J. A. Fridericia (udg.): Rigsraad Christen Skeels Instrux for sine to Døtre 1653. Danske 

Magazin 5. rk. I. Kbh. 1887-1889, s. 375.
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nenes uddannelse sørgede Christen for sine egne efterkommere og over
lod ikke noget til tilfældighederne. Heller ikke den politisk-ideologiske si
de blev glemt.

Umiddelbart efter overtagelsen af rigsrådshvervet fungerede han som 
rigsrådets sekretær og førte dets protokol. Sideløbende hermed skrev han 
en dagbog eller rettere dagbogsformede notater, der stort set medtog alt 
væsentligt fra protokollen, men som ved sine personlige kommentarer og 
oplysninger om Skeels holdning til mangfoldige spørgsmål kaster et skarpt 
lys over rådsarbejdet og stemningen i perioden46. Både denne forskel og 
det forhold, at rådsprotokollen sluttede den 6. juli 1657, medens dagbo
gen fortsatte til november 1658 med en afsluttende indførsel den 15. janu
ar 1659, gør dagbogen mere anvendelig i denne sammenhæng. Såvel pro
tokol som dagbog kunne fortjene en grundigere behandling; her samler 
interessen sig om dagbogens inside information om rådets manglende 
handlekraft og beslutningsdygtighed. Om selve dagbogens formål skrev 
han indledningsvis nogle få bemærkninger, der foreligger i et par versio
ner: »Raadstue Sager, oc mine Betenckender oc Vota offr ded, som haffu- 
er verit proponent, oc ellers j Regierings Sager, j min tid, er faarefalden, 
huilcket effter min død, enten skal brendis, efftersom ieg haffr giort min 
æd, att tage ded med mig j min Graff eller min Søn Otte Skiel ded (U- 
brut) att forvare, att hand ded til en aff mine, som kommer j Raadet, kand 
levere, Gud tage saa sant jmod min Siæl, som ieg haffuer ment mit Fæder
neland med troe«47.

Her møder vi det bemærkelsesværdige alternativ: bevidst bevarelse - 
bevidst destruktion. Formelt var den ejendommelige bestemmelse om 
materialets destruktion begrundet i Christen Skeels tavshedspligt. Men 
modsat hans optegnelser som landkommissær og rigsråd, hvor den skriftli
ge nedfældelse netop fandt sin begrundelse i ønsket om og behovet for at 
bevare adelspolitiske manifestationer for eftertiden, havde Skeels politi
ske »dagbog« et noget andet sigte. Den var en offentlig persons private, 
politiske erfaringer, udtrykkeligt bestemt for familien. Indholdsmæssigt 
fremtræder en mand, der var solidt forankret i den traditionelle, konser
vative rådsideologi. Dybest set tjente optegnelserne vel også til at sikre 
den politiske kontinuitet, og det er samtidig værd at notere sig, at de om
fattende notater blev gjort ud fra en realistisk mulighed for, at en søn fulg-

46. Jf. note 4 ovf.; om Frederik 3.s udpegning af Christen Skeel som protokolfører, jf. T. A. 
Becker: anf. arb., s. lf.

47. Transskriberet efter originalen i RA, privatarkiver nr. 6340; derfor mindre afvigelser fra 
den trykte version hos T. A. Becker: anf. arb., s. 2 note 1.
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Illustration 2. Christen Skeel, malet af ukendt kunstner i 1651 - et par år 
efter hans optagelse i rigsrådet. (GI. Køgegaard).
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te ham i rådshvervet. Med hans fars, hans farbrødres og farfars rådsvær
dighed in mente var det måske heller ikke overraskende. Men samtidig 
kan det tages til indtægt for, at Christen Skeel i 1649 og årene derefter 
åbenbart ikke havde nogen følelse af »adelsvældens sidste dage«.

Skeels protokol og dagbog vidnede ellers om adelsvældens store proble
mer. Disse skyldtes blandt andet det paradoksale forhold, at rigsrådets 
myndighed med 1648-håndfæstningen blev udstrakt til en række nye om
råder, uden at manglerne ved dets administrative og politiske virksomhed 
blev justeret. Med henvisning til forholdene i Sverige havde det været me
re hensigtsmæssigt, hvis rådet i stedet havde skabt formaliserede rammer 
for sit arbejde, for eksempel i form af et rådsudvalgs deltagelse i rege
ringsudøvelsen. Betragtningen kan ikke affejes som bagklogskab. For al
lerede under interregnet i 1588 indså rigsrådet problemerne med et stort 
råd og fordelene ved et lille, effektivt udvalg med informationspligt over 
for det øvrige land48.1 1648 havde rådet på det formelle plan opnået yder
ligere garantier for sin regeringsmedvirken. I 1650’erne blev det fulgt op 
på det praktisk-politiske plan. Og netop fra Christen Skeels dagbog ved 
vi, at disse institutionelle og organisatoriske svagheder hurtigt viste sig, og 
at rådet i 1650’erne søgte at løse sine to hovedproblemer: repræsentations
problemet i forhold til stænderne og funktionsproblemet i relation til kon
gemagten.

Allerede i 1650 stillede rigsrådernes indbyrdes uenighed sig i vejen for 
en løsning af det vigtige og akutte forsvarsspørgsmål, og under en for
svarsdebat fire år senere var problemet det samme.49 Rådets behandling 
af et udenrigspolitisk problem i 1656 fremkaldte en dagbogskommentar 
om, at »... wj snacker der om, oc giøre intet der ved, oc ded hehle Land 
raaber paa oss oc Vi giøre dog intet der ved, saa Gud maa icke vere iblant 
oss«50. Og da Christen Skeel den 22. december samme år atter nævnte 
rigsrådets manglende beslutningsdygtighed, antydede han endnu en årsag: 
»Jeg sagde, att wj paa den viiss kommer aldrig til ende. Wi skulle, effter 
den vnderskreffne vedtegt, proponere en Dag, huad der skal delibereris 
aff«. Huergang wi samlis, opsettis nogit, baade om Militien, Magaziner, 
General Toldforvalter oc andet, oc er bleffuen lest, der bliffr dog intet der 
aff«51.

Skeels dagbogsoptegnelser røber, at rigsrådets funktionsproblem var

48. Kristian Erslev: anf. arb. bd. I, s. lOf.; jf. den menige adels forslag i 1648. C. Rise Han
sen: anf. arb., bd. I, s. 102.

49. T. A. Becker: anf. arb., s. 24, 269.
50. Sst.: s. 291.
51. Sst.: s. 295.
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fundamentalt og mangesidet. Dets svigtende forretningsorden var alvor
ligt nok. Men når rigsråderne den 28. august 1658 i fællig opfordrede 
rigshofmesteren, der rangmæssigt var rådets ledende skikkelse, til at ind
finde sig i rådstuen, understreger det såvel uenighed som at rådet næppe 
længere formåede at optræde som fælles korporation52. Skeels dagbog gi
ver os kendskab til hans forgæves forsøg på at forsvare landkommissæ- 
rinstitutionens fortsatte politiske rolle og til rådets forsøg på i 1650’erne 
at sikre rigsrådets kontinuerlige regeringsvirksomhed. I midten af 1600- 
tallet var ideologiske manifestationer og formelle rettigheder utilstrække
lige. Det gjaldt nu om at sikre sig konkret indflydelse på praktisk politik. 
Det blev i udpræget grad en kamp om kontrolapparatet, hvad enten det 
drejede sig om de »bløde« styringsmidler (uddannelsesvæsen, kirke, kul
tur) eller de »hårde« (hær og administrationsapparat). Ganske vist blev 
rådets medlemstal og mødevirksomhed kodificeret i 1648; men der 
manglede fortsat de mest elementære bestemmelser vedrørende arbejd
sprocedurer og andet til at sikre rådets permanente indflydelse på rege
ringsførelsen.

Danmark fik sine første kollegielignende institutioner med Admirali
tetskollegiet (1655) og Krigskollegiet (1658). Når rigsrådet kort tid efter 
Admiralitetskollegiets oprettelse fremsatte forslag om et permanent 
rådsudvalg i København til afgørelse af forefaldende sager53, er det me
get naturligt blevet opfattet som en rådsaristokratisk reaktion mod det 
netop opståede Admiralitetskollegium54. Udvalget skulle bestå af rigs
hofmesteren, kongens kansler samt af fire råder, der repræsenterede 
hver sin landsdel, og som blev afløst af andre råder efter en opridset tur
nusordning. Det samlede rigsråds størrelse gjorde det usmidigt, og skønt 
den spirende kollegiedannelse forcerede behovet for en styrkelse af rå
dets politiske stilling, skulle forslaget mere generelt afhjælpe grundlig
gende problemer gennem en hurtigere og mere effektiv administration, 
der samtidig sikrede rådets permanente medvirken. Rigsrådet drøftede 
atter spørgsmålet i forbindelse med krigserklæringen i sommeren 1657. 
Forinden havde stænderne i februar bevilget penge til forsvaret, og mid
lerne blev administreret af kommitterede rigsråder. Denne ordning må 
formentlig ses som en indrømmelse til stænderne fra kongens side. I den-

52. Sst.: s. 321.
53. Sst.: s. 276(1655, 17.8).
54. Knut Mykland: Skiftet i forvaltningsordningen i Danmark og Norge i tiden fra omkring 

1630 og inntil Frederik den tredjes død. (3. udg.). Bergen-Oslo-Tromsø 1973, s. 58: 
»Trekk var blitt møtt med mottrekk. Kongen hadde fått et admiralitetskollegium, riksrå
det hadde satt ned et rådsutvalg«.
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ne sammenhæng har alle disse tiltag interesse på grund af Christen Skeels 
centrale placering i udviklingen.

I marts 1657 udpegede kongen nemlig rigsråderne Christen Skeel og 
Ove Gedde (for Skåne og den sjællandske øgruppes vedkommende) samt 
Mogens Høg og Iver Vind (for Fyn og Jylland) til at forvalte stændernes 
bevillinger og i øvrigt tage sig af en række sager vedrørende hæren og flå
den55. Tanken om et permanent rådsudvalg i København levede videre. 
For ifølge indførslen under 2. juni 1657 i Skeels dagbog nominerede rådet 
af sin midte Otte Krag og Peder Reedtz til sammen med Christen Skeel og 
Ove Gedde, rigshofmesteren og kongens kansler at opholde sig perma
nent i hovedstaden, ligesom der blev opsat en instruks for disse56.

Udvalgsdannelsen er kendt, men har i denne sammenhæng to interes
sante aspekter. For det første kan udvalgsdannelsen i juni snævert knyttes 
til personerne Skeel og Gedde. For i et brev til kongen af 30. oktober 1657 
skrev Skeel, at Ove Gedde og han, der først alene var deputerede til at 
forblive i København, havde anmodet om, at to gode mænd måtte knyttes 
til dem for at hjælpe med det byrdefulde arbejde. Herefter blev Otte Krag 
udvalgt ved rigsrådets vota og kongens samtykke. Når Peder Reedtz ikke 
nævnes i samme sætning, skyldes det, at Skeels brev var fremkaldt af kon
gens ønske om at overflytte Otte Krag til opgaver på Fyn. Peder Reedtz 
omtales andre steder i brevet, og her var Skeels ærinde det samme: at fri
gøre udvalgsmedlemmerne fra andre hverv, så de fuldt ud kunne hellige 
sig udvalgets arbejde. Skeel besværede sig således over, at Reedtz var så 
optaget af rentekammer- og admiralitetssager samt med hofstaten, at ar
bejdet i realiteten fortsat hvilede på Gedde og Skeel. Medens Skeels dag
bog giver indtryk af et frit valg af udvalgsmedlemmer i juni, viser hans 
brev fra oktober, at han og Gedde skulle have tilknyttet to andre råder, og 
nok så vigtigt at de åbenbart selv tog initiativ til dette57.

For det andet opstod der uenighed - både inden for rådet og mellem 
konge og råd - om udvalgets myndighed og funktionstid. Udvalget kunne 
i væsentlig grad styrke adelsvælden; og uden at gå i detaljer, kan man blot 
skitsere parternes principielle holdning. Samtidig med valget af udvalgs-

55. RA, DK B 54 Sjællandske Registre 1657-1660, fol. 15b-16b. Frederik 3.s brev er dateret 
Flensborg d. 17.3. 1657. De fire råders regnskaber skulle revideres af kongen, rigsrådet 
samt stænderdeputerede, hvorved hele ordningen kan ses som en indrømmelse til stæn
derne.

56. T. A. Becker: anf. arb., s. 310ff.
57. Om udvidelsen af rådsudvalget: RA, DK B 162 Skånske, Sjællandske, Fynske, Små

landske og Jyske henlagte Sager 1656-1657; C. Skeel til Frederik 3., dat. 30.10. 1657; jf. 
T. A. Becker, anf. arb., s. 310: »Til att bliffue her, haffde de fleste vota H. Offue Gedde, 
Otte Kragh, Peter Redz oc ieg«.
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medlemmer i juni 1657 blev der udarbejdet et udkast til instruks for udval
get. Men af formuleringen »Sielff Instructionen opsette« fremgår det ikke, 
om det var råderne og/eller udvalgsmedlemmerne, der stod bag udkastet. 
I denne instruks fremstår et permanent fungerende udvalg, men med be
grænsede magtbeføjelser i forhold til det samlede råd58. Omvendt ønskede 
kongen åbenbart ikke at have et rådsudvalg til at se sig over skuldrene i 
den daglige regeringsførelse. Han foretrak et udvalg, der blot fungerede 
under hans fravær, hvor det så til gengæld havde vidtgående beføjelser på 
hele rådets vegne - blandt andet bevillingsmyndighed59. I rigsrådets efter
følgende fuldmagt (fra juli) til udvalget blev dets myndighed og funktions
periode afstemt efter kongens ønsker m.h.t. funktionsperiode (under kon
gens fravær) og myndighed (bevillingsret). Men samtidig rummede fuld
magten de tanker, som udvalgsmedlemmerne og/eller rådet allerede hav
de nedfældet i juni. Herved fik udvalget et fagopdelt tilsnit, idet de to 
kommitterede råder, Christen Skeel og Ove Gedde, skulle beskæftige sig 
med pengene til hæren og flåden, medens de øvrige to behandlede andre 
forefaldende sager. Men ordningen havde tillige et kollegielignende præg, 
idet forhandlingerne og beslutningerne skulle ske med ens autoritet og 
fælles myndighed. Men det fremgår også, at udvalgets arbejde måtte bero 
på en senere kongelig fuldmagt60.

Foruden instruksen til udvalget vedtog rådet den 6. juli for at effektivi
sere rådsarbejdet, at når en proposition var forelagt i rådstuen til votering, 
måtte (under bødestraf) intet andet foretages eller debatteres før voterin
gen var afsluttet61. Disse tiltag var vigtige for at sikre rådets stilling i admi
nistrationen og regeringsudøvelsen, og med den daglige mødevirksomhed 
af principielt ligestillede udvalgsmedlemmer karakteriserede J. A. Frideri- 
cia det som »et Tilløb til Omdannelsen af Rigsraadet til en kollegial For
valtningsinstitution«62. Det permanente rådsudvalg stødte imidlertid snart 
på problemer af såvel praktisk som mere principiel karakter63.

Af Christen Skeels optegnelser fremgår det, at rådsudvalgets effektive

58. T. A. Becker: anf. arb., s. 31 lf.; citatet s. 310.
59. RA, DK B 57 Sjællandske Tegneiser 1657-1658, fol. 61a-62a. Frederik 3. til rigsråderne, 

dateret Kbh. d. 22.5. 1657.
60. Rådets instruks fra den 6. juli: T. A. Becker: anf. arb., s. 314f. Ikke blot mellem konge 

og råd, men også råderne indbyrdes kan der påvises uenighed om udvalgets stilling. Den 
23. nov. 1657 kom en kgl. instruks for de rigsråder, der var »tilstede« i København, og 
altså ikke nødvendigvis for det omtalte udvalg; jf. Corpus Constitutionum Daniæ bd. VI. 
Kbh. 1918, s. 352f.

61. RA, Rigsrådets arkiv 1651-1660, 6.7. 1657 (62, XVII).
62. J. A. Fridericia: Adelsvældens sidste Dage. Kbh. 1894, s. 291.
63. RA, Rigsrådets arkiv 1651-1660, 6.7. 1657 (62,XVII).
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arbejdsstyrke skrumpede ind på grund af andre gøremål samt sygdom. Og 
i flere skrivelser til Frederik 3. fra november 1657 foreslog Skeel at udvide 
udvalget for at lette arbejdspresset64. Bag henvendelsen lå tillige frygten 
hos de fåtallige råder i København for at tage et ansvar samt for mulige 
adelsreaktioner. Rådet søgte desuden at overvinde det informationspro
blem, der opstod ved adskillelsen af råderne i København og de, der var 
fordelt i provinserne65. Hertil kom, at flere pladser i rigsrådet var ubesat
te, i strid med håndfæstningen. Rådet indså klart, at de vakante pladser 
svækkede dets stilling, og i en henvendelse til kongen fra april 1658 gjorde 
det åbenlyst monarken ansvarlig herfor og krævede pladserne besat66.

I den nævnte henvendelse til kongen fra april 1658 søgte rådet at genop
live udvalget efter krigens afslutning ved at ændre dets sammensætning, så 
det - analogt med forslaget fra 1655 - bestod af en rigsråd fra hver provins 
foruden de to rigsembedsmænd. Forslaget må ses som en imødegåelse af 
rådsudvalgets informations-, ansvars- og repræsentationsproblem. I be
grundelsen hed det, at ved en permanent provinsrepræsentation ville hver 
provins’ indbyggere have et talerør, og rigsrådet håbede dermed at svæk
ke kritikken af rådets eksklusivitet. Omvendt understregede rådet behæn
digt over for kongen, at den nærmere kontakt mellem lokal- og centralad
ministrationen ville få skattefremmende og -kontrollerende konsekven
ser. Nok så vigtigt viste forslaget, at rådet hverken havde løst sit repræsen
tations- eller funktionsproblem67. Rådets reformering af adelsvældens sty
ringsapparat kulminerede i forslaget om et kollegiestyre (22. april 1658) 
og en stænderforfatning (4. maj 1658), der dels afslørede rådets accept af 
reformer, der berørte dets egen forfatningsmæssige stilling, dels at det 
havde spillet fallit som fælles stænderrepræsentation. Rådsudvalgets be
grænsede myndighed, dets repræsentative omorganisering, tilbageholden
heden ved politiske afgørelser samt den dermed forbundne informations
formidling mellem udvalget og de provinsvis spredte råder illustrerede 
sammen med de vakante råds- og rigsembedsposter vanskelighederne ved 
at hævde adelsvælden.

Generelt har Christen Skeels dagbog den begrænsning, at vi nok i høje
re grad informeres om adelsvældens problemer end om dens landvindin
ger. Der var tydeligvis problemer både i forhold til stænder og kongemagt. 
Men kongen havde i efteråret 1658 genoptaget forhandlingerne med rigs-

64. RA, Rigsrådets arkiv 1651-1660 (61,XXIII; 61,XXV; 61,XXVII).
65. Sst. (61,XXVII), (61,XIX); jf. T. A. Becker: anf. arb., s. 315.
66. RA, Rigsrådets arkiv 1651-1660, 5.4. 1658 (62,X).
67. Sst.
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rådet, og dette havde fået nedbrudt en del af barrieren til den menige, 
udenråds adel, ligesom rigsrådets magt i 1657-1658 var større, end det 
umiddelbart fremgår af Skeels dagbog68. Hærens befalingsmandskorps var 
i vid udstrækning rekrutteret blandt den danske adel; men det må også 
tillægges betydning, at adelen gennem Christen Skeels og Ove Geddes 
kommissærhverv, fik kontrol med hærens finansiering69. Medens adels
vælden og rådsudvalget konfronteredes med store problemer under den 
første Karl Gustav krig (1657-1658), blev situationen alvorligere under 
den efterfølgende krig (1658-1660). Hærens befalingsmandskorps fik et 
langt større indslag af udlændinge, og også politisk mistede adelen terræn. 
Blandt de nedslående kommentarer til rådets svigtende politiske magt an
gav Skeel en række ydre årsager, herunder at kongen tilsidesatte rådet til 
fordel for fremmede rådgivere70.

Skeel påtalte det vakante marsk- og kanslerembede samt de fremmedes 
kontrol med slotslovene; men når rådets funktionsproblem i slutningen af 
1650’erne også skyldtes svigtende forretningsgang, indre splid, manglende 
evne til at optræde udadtil som korporation samt de manglende kontakter 
mellem monarken og rådet, var det i virkeligheden selve den forfatnings
mæssige struktur, der smuldrede. For at fuldstændiggøre rådets i forvejen 
problematiske stilling kæmpede det tillige med kritik fra samtlige stænder, 
der gjorde det ansvarlig for den påbegyndte krig med Sverige - trods stæn- 
dermødebeslutningen i 165771. Af helbredsmæssige grunde trak Skeel sig 
tilbage fra rådsarbejdet. Han deltog for sidste gang i et rådsmøde den 6. 
november 1658, hvor vi finder denne afsluttende, næsten lyriske karakte
ristik af rådsarbejdet: »NB. Consilium et mandatum absque Executione, 
idem est qvod campana absque tintibulo« (Et råd og en beslutning som ik
ke udføres, er det samme som en klokke uden knebel)72. Skeels efterføl
gende breve til henholdsvis rigsrådet og til kongen viste, at den aldrende 
rigsråd ikke uden sværdslag opgav at få monteret rådsklokken. Brevenes 
betydning ligger ikke blot i udbygningen og skærpelsen af dagbogens kri
tikpunkter, men primært i brevenes funktion.

68. Leon Jespersen: Landkommissærinstitutionen, s. 99.
69. Jf. Gunner Lind: Den politiske situation i Danmark efter Roskildefreden. Konge og 

rigsråd februar-august 1658. Grethe Christensen m.fl. (red.): Tradition og kritik. Fest
skrift til Svend Ellehøj den 8. september 1984. Kbh. 1984, s. 307-320, der også kort næv
ner rådets udvalgsdannelse.

70. T. A. Becker: anf. arb., s. 318 (2.8. 1658) punkt 1: »Vden Raad, vden trøst«; punkt 4: 
»Disse Fremmede Raadgiffuere«; jf. sst., s. 322.

71. Sst.: s. 323.
72. Sst.: s. 327.
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Christen Skeels breve til konge og rigsråd, 1658-1659

Forsøgene på at give rådet en reel politisk indflydelse, der svarede til dets 
formelle beføjelser, blev således ikke kronet med held. Rent galt gik det 
under Karl Gustav-krigene (1657-1660). Christen Skeel blev endvidere 
inddraget i tidens udenrigspolitiske problemer, idet han og rigshofmester 
Joakim Gersdorff i hast blev sendt ud for at forhandle med fjenden efter 
Karl Gustavs march over isen. Og efter genoptagelsen af krigen i august 
1658 blev Christen Skeel, nu sammen med rådskollegaen Mogens Høg, 
sendt til den svenske lejr for at sondere svenskernes hensigt. Forfatnings
politisk gik det ikke bedre. Såvel fra Christen Skeel som fra rådskollegaen 
Gunde Rosenkrantz erfarer vi, at kongen forfatningsstridigt skød rådet til 
side til fordel for konsultationer med, hvad der i kilderne optræder som 
»de fremmede« eller som »det unge råd«. Hvem der med disse udtryk 
konkret refereres til - udenlandske gesandter eller militærpersonel - har 
mindre betydning her, hvor det drejer sig om reaktionerne på denne 
praksis.

Og reaktioner kom der, skønt det var forbavsende få, krænkelsernes 
omfang taget i betragtning. Til disse reaktioner hørte Skeels brev til rigs
rådet fra slutningen af 1658 samt hans efterfølgende brev til kongen fra 
begyndelsen af 165973. Med Skeels erkendelse af rådets svindende autori
tet og manglende håndhævelse af de håndfæstningssikrede rettigheder, 
kan brevene relateres snævert til håndfæstningen. I brevet til rådskolleger
ne protesterede han således over det vakante marsk- og kanslerembede, 
»enddog det efter indstændig Begiering nogle Gange er nægtet«74. Det var 
reelt en overtrædelse af håndfæstningens artikel 45. Brevet til rådskolle
gerne var primært fremkaldt af andre håndfæstningsstridige forhold, og 
koncentrerede sig dermed om de - fra rigsrådets synspunkt - ydre årsager 
til funktionsproblemerne.

Forfatningsforskrifterne leverede også argumentation til Skeels øvrige 
angreb. At fremmede besad den forfatningspolitisk vigtige militære myn
dighed over fæstningerne, slotslovsmyndigheden, betød, at »vor Stat og 
Fundamental-Constitution er ikke nær i den Observation, som den i forri-

73. Christen Skeels to breve er kun bevaret i afskrifter. I det flg. er benyttet den trykte ver
sion hos P. F. Suhm (jf. note 5 ovf.). Andre afskrifter af brevene adskiller sig kun på 
mindre punkter herfra. Vigtigst er, at Suhm for det første brev har dateringen 24. no
vember 1658, medens andre afskrifter har den 29. Brevets indhold viser imidlertid, at det 
må være forfattet inden den hollandske undsætning af København den 29. oktober 1658.

74. P. F. Suhm: anf. arb., s. 305.
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ge Kongers Tider haver været, og burde at være«75. Denne praksis stred 
mod håndfæstningens artikel 5, ifølge hvilken udlændinge kun kunne 
modtage kronens slotte og len med rigsrådets samtykke76. Samkvemmet 
med de fremmede udelukkede rigsrådet fra den daglige regeringsførelse 
og holdt dem i uvidenhed. Under de sjældne rådsmøder trængte udenråds 
ofte ind for at rådføre sig med rigshofmesteren, »saa vi gaaer her for et 
Nul, og de fleste af os tillades ikke det, som Kronen og vor Bestilling ved
kommer«77. Men konsultationerne med de fremmede, der resulterede i 
privilegie- og lovstridige kongebreve, stred ligeledes mod håndfæstnin
gen78. Bag Skeels bemærkning: »enddog Hs. Kongl. Majestæts Eed tilhol
der, at han med Rigets Raad skal regiere Danmarks Rige og fremdrage og 
forfremme Adelen og andre, og holde enhver Stand ved sine Privile
gier«79, lå en reference til håndfæstningens artikel 4, hvorefter kongen 
skulle »fremdrage« rigsråd og adel »och med dennom styre och regere«80. 
Og i artikel 45 hed det, at rigsembedsmændene skulle være kongen og de 
øvrige råder »behielpelige« i »rigens erende och sager til hans kongelig re
gimentes opholdelse«81. Begge artiklers vage formulering afspejlede 
håndfæstningens karakter af rammelovgivning. Rigsrådets medvirken i re
geringsudøvelsen bestemtes formelt af håndfæstningens påbud om, hvilke 
sager der udtrykkeligt krævede rådets samtykke. For øvrige sager var der 
tale om et skønsspørgsmål, ligesom politiske, sædvanemæssige og person
lige forhold virkede ind. Men ifølge Skeel var forbigåelsen af rigsrådet 
»mod al Billighed och Ret«82, og skønt han blot fremhævede, at de for
hold, der stred imod håndfæstningen, »burde« ændres, ligesom han afslut
ningsvis bedyrede, at han ikke ville anstille sig »stiv eller opsætsig«83, er 
den indholds- og formuleringsmæssige tilknytning til håndfæstningen af af
gørende betydning for forståelsen og karakteristikken af Skeels brev.

Skeel anviste to måder at overbringe klagen på. Rigshofmesteren og én 
af råderne (i kanslerens og marskens sted) kunne overlevere kongen »vo
res retmæssige Klage og Besværing paa Nationens og vores egne Vegne«, 
eller rådet kunne »samtlig og eendrægtelig« indgive et indlæg herom til

75. Sst.: s. 302; jf. T. A. Becker: anf. arb., s. 323 (6.10. 1658).
76. Aarsberetninger fra Geheimearchivet bd. II. Kbh. 1856-1858 (herefter ÅGA), s. 112.
77. P. F. Suhm: anf. arb., s. 303, jf. s. 301f.
78. Sst: s. 301,304.
79. Sst: s. 303.
80. ÅGA II: s. 112.
81. Sst.: s. 117.
82. P. F. Suhm: anf. arb., s. 303.
83. Sst.: s. 301ff.,306.
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kongen84. Argumentationsmæssigt bevægede Skeel sig stadig rundt i det 
forfatningsmæssige våbendepot. Den første procedure var hentet fra arti
kel 45 i håndfæstningen, medens Skeel gennem opfordringen til råderne 
om i fællig at gøre kongen opmærksom på sin ed udnyttede den mulighed, 
som den i 1648 indførte artikel 55 åbnede for at tilrettevise kongen i tilfæl
de af forfatningsbrud. Rettede kongen sig ikke efter rådets anvisninger, 
kunne rådet ifølge denne artikel forordne det, som »rett och billigt er«85. 
Formelt satte hverken håndfæstningen eller Skeels brev noget forfatnings
mæssigt skel i forbindelse med proceduren; men i tilfælde af monarkens 
(vedvarende) krænkelse af håndfæstningen overførte artikel 55 dermed 
regeringsmyndigheden til rigsrådet. Skeels høflige henvendelse til råds
kollegerne udtrykker ikke blot en almindelig utilfredshed med de her
skende politiske tilstande. Den havde en snæver, konstitutionel funktion 
som effektueringen af det første skridt i denne formelt set vagt formulere
de, men reelt praktisk anvendelige modstandsret. I tilfælde af kollegernes 
manglende reaktion annoncerede Skeel, at han alene ville henvende sig til 
kongen. Dette skete med hans efterfølgende skrivelse til kongen (februar 
1659), da råderne ikke reagerede på hans opråb.

En reaktion kom der imidlertid, for en memoire, der er affattet om
kring årsskiftet 1658-1659, og som er blevet tilskrevet rådskollegaen Gun
de Rosenkrantz, må ikke blot opfattes som en parallel meningstilkendegi
velse, men som et responsum på Skeels brev. Medens der ikke her skal 
tages stilling til forfatterspørgsmålet, foreligger der med hensyn til form, 
indhold og ordvalg så mange ligheder mellem memoiren og Skeels brev til 
rigsrådet, at en afhængighed er hævet over enhver tvivl. I denne memoire 
opridser forfatteren med baggrund i den svenske regeringsform af 1634 en 
forvaltningsplan, der på en gang sikrede en permanent og effektiv sagsbe
handling og rigsrådets indflydelse på denne86. Memoiren viser således, at 
Skeels brev gav anledning til konkrete overvejelser over relationerne mel
lem forfatningsforhold og regeringsorganisation.

Skeels brev til Frederik 3. (februar 1659) var en logisk konsekvens af 
rådskollegernes manglende reaktion på hans første skrivelse. Brevet til 
monarken skal derfor ikke behandles nærmere her. Skeels to henvendel
ser er således et vidnesbyrd om, at ikke alle råderne - med Knud Fabrici-

84. Sst.: s. 305, jf. s. 304.
85. ÅGA II: s. 117, 119 (citatet).
86. En Dansk Patriots Velmeente Raad og Betenkende. KB, Gammel kgl. Samling 2699 

(kvarto). Jf. foreløbigt Leon Jespersen: Aptare se tempori summa est prudentia. Under
søgelser over de statsretlige brydninger i Danmark i 1500- og 1600-tallet. Utrykt licenti
atafhandling. Odense Universitet 1983, s. 368-386.
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us’ ord - hjælpeløst drev mod den forestående katastrofe87; men Skeels 
sidste brev afslører tillige generelt rådets passivitet88. I sit åbenhjertige 
brev til kongen - med præg af politisk testamente - ønskede den sengelig
gende Skeel af helbredsmæssige grunde at blive fritaget for lensmands- og 
rådshvervet. Skeels sygdom var alvorlig, og han døde kort tid efter - den 
30. marts 1659; men brevet røbede den medvirkende politiske motivering: 
»Dersom jeg kunde see, at jeg med min Iver og Umage kunde giøre Eders 
Majestæt og mit Fæderneland nogen Tieneste, da vilde jeg ikke melde 
derom, medens efterdi jeg fornemmer, at Eders Majestæt ... foragter og 
gaae Eders Riges Raad og de Danske forbie, og i deres Sted betroer sig 
Fremmede ... saa kan jeg ikke længer bringe det over mit Sind, at gaae her 
som et Nul ...«89

Christen Skeels skrifter og adelsvælden - en sammenfatning

Christen Skeel er kendt for eftertiden på grund af det omfattende skriftli
ge materiale, han har efterladt sig. En del af materialet var arkivalsk ned
slag af hans forskellige officielle hverv, hvor såvel den skriftlige nedfældel- 
se som bevarelse af optegnelserne havde en klar konstitutionel funktion. 
Materialet fra landkommissærtiden opstod til dels som en nødværgeforan
staltning mod Christian 4.s aktive personlige kongegerning.

Hvis én af personalhistoriens og biografiskrivningens væsentlige opga
ver er henholdsvis at afdække og at eksemplificere historiske udviklings
forløb, sammenhænge og strukturer på individplan, er Christen Skeel et 
velegnet eksempel. Christen Skeel blev født i 1600-tallets begyndelse - i 
1603. Hans voksenliv efter hjemkomsten fra udlandet i 1627 faldt stort set 
sammen med, hvad jeg har kaldt for magtstatens udvikling. Og med gen
nemgangen af de fire typer kilder - rejseberetning, landebog, rådsproto- 
kol/dagbog samt brevmateriale - passerer ikke blot fire faser af Christen 
Skeels liv revu. De fire kilder fra hans livsforløb og hans indsats i 1600- 
tallets politiske historie afspejler tillige fire faser i adelsvældens og råds-

87. Knud Fabricius: Kollegiestyrets Gennembrud og Sejr 1660-1680. Aage Sachs (red.): 
Den danske Centraladministration. Kbh. 1921, s. 128.

88. Som nævnt foreligger dette brev ligeledes kun i afskrift - med dateringen 27. februar 
1659. Ifølge brevets indledning var Skeel på dette tidspunkt så svag, at han måtte diktere 
brevet for sønnen Mogens, hvorefter rigsrådet skulle forelægge det for kongen. P. F. 
Suhm: anf. arb., s. 307. Tilblivelses- og overleveringsforholdene gør det tvivlsomt, om 
kongen fik kendskab til brevet.

89. P. F. Suhm: anf. arb., s. 308.
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konstitutionalismens strukturelle nedbrydningsproces, da magtstaten vok
sede frem.

(I) Hans rejseberetning samt øvrige oplysninger om hans uddannelse 
vidner om en opdragelse og uddannelse, der var typisk for mange adels- 
mænd i det tidlige 1600-tal. Vi møder her et humanistisk dannelses- og ud
dannelsesideal, der viser adelens funktionelle omstilling og tilpasning til 
standens nye opgaver i den fremvoksende magtstat. Selve rejseberetnin
gen havde formentlig en prestigebetonet dokumentationsfunktion. Chri
sten Skeel tilhørte imidlertid en generation, hvor der opstod en overpro
duktion af veluddannede og velkvalificerede unge adelige. Det kan tages 
som udtryk for, at han og hans standsfæller næsten for godt tilpassede sig 
de ændrede forhold.

(II) Men den spænding, der opstod mellem unge adelsmænds embeds- 
mæssige ambitioner og adelsvældens begrænsede embedsmuligheder samt 
mellem den menige adel og rigsrådsadelen, der i stigende grad identifice
rede sig med den fremvoksende statsmagt, illustrerer nogle af adelsvæl
dens indbyggede modsætninger. Christen Skeels landebog rummede 
adelsoppositionens reaktion mod denne udvikling, og hvor den skriftlige 
nedfældelse af adelens forslag og forsvar for adelsprivilegierne netop skul
le modvirke en udhuling eller underminering af disse. Forud for Christen 
Skeels optagelse i rigsrådet, måtte den nye konge, Frederik 3., underskri
ve Danmarkshistoriens hårdeste håndfæstning. Det var formentlig et re
sultat af såvel den menige adels som af rigsrådets erfaringer med det per
sonlige kongedømme i Christian 4.s udformning. Med håndfæstningens 
begrænsning af kongens beføjelser ønskede adelen en klarere profilering 
af adelsvældens folkesuverænitetsideologi, omsat til praktisk politik; men 
den endelige håndfæstning afspejlede en statsideologi, idet rigsrådet som 
en del af statsmagten ønskede at bevare sit monopol på politisk magt uden 
indblanding fra den menige adels side.

(III) Christen Skeels dagbog og rådsprotokol viser imidlertid, at poli
tisk magt ikke sikres ved formelle magtbeføjelser alene. Hans og rådskol
legernes forsøg i 1650’erne på organisatorisk at tilpasse rådet til perma
nent regeringsudøvelse gennem udvalgsdannelse viste dette, men også at 
politisk indflydelse i udstrakt grad måtte sikres gennem kontrol med sty- 
ringsapparatet.

(IV) Og da Frederik 3. under Karl Gustav-krigene krænkede håndfæst
ningens bestemmelser, optrådte Christen Skeel som rådskonstitutionalis- 
mens vagthund. Hans skrivelser til henholdsvis rådskolleger og til Frede
rik 3. knyttede sig til håndfæstningens reviderede oprørsparagraf. De var 
et sidste ideologisk-praktisk forsvar for et forfatningssystem i krise. Den
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ønskede reaktion fra rådskollegerne udeblev imidlertid, og da Christen 
Skeel en måneds tid efter brevet til kongen udåndede den 30. marts 1659 i 
den belejrede hovedstad, blev adelsvælden i praksis lagt i graven sammen 
med ham.



Humanitet og politik i det danske 
efterkrigshjælpearbejde 1945-51

Af Tyge Krogh

Artiklen gengiver arkivar Tyge Kroghs ph.d.-foredrag afholdt den
4. oktober 1989 på Københavns Universitet.

De første år efter 2. Verdenskrig er ikke særlig grundigt belyst i histo
rieskrivningen. Et af de oversete områder i efterkrigstidens historie er den 
betydelige nødhjælp Danmark ydede til de krigshærgede europæiske 
lande.

Dette hjælpearbejde udgjorde et stykke selvstændigt udenrigspolitik 
med den internationale ansvarlighed det demonstrerede, og man kan sige, 
at det udtrykte en væsentlig side af danskernes selvforståelse i den umid
delbare efterkrigstid, som satte sig få andre praktiske spor.

I denne artikel1 skal den politiske og ideologiske motivbaggrund for 
hjælpearbejdet analyseres, og dets særlige placering i dansk politik skal 
undersøges. Endelig har jeg i mit arbejde med den humanitære hjælp også 
fornemmet en teoretisk og metodisk mangel i den herskende historietradi
tion. Det drejer sig om en manglende forståelse for den humanitære moti
vation som drivkraft i historien. Dette spørgsmål vil jeg afslutningsvis 
komme ind på.

Den danske hjælpeindsats 1945-51

Danske hjælpeorganisationer ydede i de første efterkrigsår en omfattende 
nødhjælp til de krigshærgede europæiske lande. Hjælpen bestod først og 
fremmest af fødevarepakker til uddeling til familier m.m. og kantinebe
spisninger af især børn, men der leveredes også en betydelig medicin- og

1. En grundigere empirisk beskrivelse af hjælpearbejdets udvikling findes i Tyge Krogh: 
Humanitært hjælpearbejde og udenrigspolitik. Om den statslige styring af det internatio
nale hjælpearbejde 1945-48, i Spor- arkiver og historie. Afhandlinger tilegnet Niels Pe
tersen s. 183-201,1987. Den internationale tuberkulosekampagne som afsluttede hjælpe
arbejdet er beskrevet i Tyge Krogh: Mellem efterkrigshjælp og u-landsbistand. Den in
ternationale tuberkulosekampagne 1947-51, 1989.
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tøjhjælp. I 1948 ophørte størsteparten af hjælpearbejdet, men en calmet- 
tevaccinationskampagne mod tuberkulose fortsatte indtil 1951 og kom til 
at danne afslutningen på efterkrigshjælpen.

Der er ikke foretaget en totalopgørelse over hjælpens størrelse, men i 
december 1947 udarbejdedes en opgørelse over de midler, der på dette 
tidspunkt fra dansk side var anvendt og bevilget til det internationale hjæl
pearbejde2. Staten havde da støttet de private hjælpeorganisationer med 
48 mio. kr. og ydet varer (fisk og heste) til de allieredes hjælpeorganisa
tion UNRRA, hvis værdi ansloges til ca. 30 mio. kr. De privat indsamlede 
varer og penge opgjordes skønsmæssigt til ca. 135 mio. kr. Den samlede 
hjælp opgjordes altså til ca. 213 mio. kr.

Den komplicerede opgørelse, som indebar værdisætning af flere natura- 
lieydelser, er muligvis en anelse optimistisk i sit skøn: Den udarbejdedes i 
forbindelse med forhandlinger om dansk tilskud til den internationale bør- 
nehjælpsfond UNICEF, og formålet med opgørelsen var at argumentere 
for, at Danmark allerede havde ydet tilstrækkeligt til det internationale 
hjælpearbejde og derfor ikke kunne støtte fonden.

Selvom den samlede værdi af hjælpen måske var lidt højt sat, så var det 
alligevel et betragteligt beløb. Forholdes de 213 mio. kr. til udviklingen i 
Danmarks bruttonationalprodukt, ville de i 1988 svare til godt 9 milliarder 
kr. Det må også tages i betragtning, at hjælpen primært bestod af fødeva
rer, der på samme tid var rationerede i Danmark, og som var Danmarks 
mest efterspurgte handelsvare i en tid med underskud på handelsba
lancen.

Der var heller ikke, som tilfældet er idag, nogen tradition for internatio
nalt nødhjælpsarbejde. Ved 1. Verdenskrigs afslutning havde staten un
derstøttet et hjælpearbejde overfor krigsfanger og krigsramte børns (wie- 
nerbørnene) ferieophold i Danmark, men herefter skal man helt frem til 
vinterkrigen i Finland i 1939, før der igen ydedes hjælp i større omfang ud 
af landet.

Endelig må det tages i betragtning, at i de samme to et halvt år til de
cember 1947 opgjordes Danmarks udgifter til at huse de godt 200.000 ty
ske flygtninge, der var kommet til landet i krigens sidste måneder, til over 
500 mio. kr.

2. Se Socialministeriet, International afdeling, j.nr. 155/1948.
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Hjælpearbejdets forløb og den generelle statslige styring heraf

Hjælpen planlagdes allerede fra sommeren 1944. Initiativet hertil kom fra 
en række privatpersoner indenfor det kristne hjælpearbejde3. De ønskede 
et samarbejde mellem de danske hjælpeorganisationer for at kunne yde en 
koordineret hjælpeindsats når krigen var slut. På det første møde i juni 
1944 besluttede hjælpeorganisationerne også at søge staten inddraget i 
samarbejdet. Landet var på dette tidspunkt uden regering og rigsdag, så 
staten var identisk med embedsapparatet med departementschefstyret i 
spidsen. Man henvendte sig til departementschef i Socialministeriet H. H. 
Koch, som erklærede sig villig til at deltage.

I september 1944 etableredes så Samarbejdsudvalget vedrørende inter
nationalt Hjælpearbejde. Hverken hjælpeorganisationerne eller udvalget 
kunne gøre meget så længe Danmark var besat, men med dannelsen af 
Samarbejdsudvalget var der skabt en tilslutning fra hjælpeorganisationer
ne til samarbejdstanken og et samarbejdsorgan, som gjorde det muligt at 
handle hurtigt efter befrielsen. Allerede i maj 1945 kunne udvalget anmo
de om autorisation fra befrielsesregeringen og den 2. juni nedsattes udval
get officielt ved en regeringsskrivelse4. Det nedsattes under Socialministe
riet og H. H. Koch beholdt posten som formand herfor. I juli bevilgede 
Finansudvalget den første statsstøtte til hjælpearbejdet på 20 mio. kr.

Udvalgets kommissorium blev at »lede og samordne samt efter Behov 
støtte de humanitære Forholdsregler til Hjælp for de af Krigen berørte 
Lande, der iværksættes af Sammenslutninger og Enkeltpersoner, der ud
øver en Virksomhed på dette Omraade«5. På dette grundlag blev Samar
bejdsudvalget organ for en betydelig statslig styring af hjælpearbejdet.

Årsagen til dette statslige styringsbehov formuleredes af departements
chef Koch i det memorandum af maj 1945, der dannede grundlag for ned
sættelsen af Samarbejdsudvalget6. Hovedmotivet for iværksættelsen af 
hjælpearbejdet var naturligvis det humanitære at medvirke til at afhjælpe 
nøden i de krigshærgede lande, men Koch fandt også, at det af nationalpo
litiske grunde var vigtigt, at Danmark straks viste sin villighed til at hjæl
pe. Danmark var først sent i krigen blevet anerkendt som allieret nation 
på grund af den beskedne krigsindsats, og generelt var Danmark sluppet 
lettere gennem krigen end de fleste andre europæiske lande. Hjælpearbej-

3. Se Socialministeriet, 2. kt. j.nr. 450/1944.
4. Beskikkelsesskrivelse af 2.6. 1945 i Socialministeriet, 2. kt. kopibog 1945 nr. 7125 ff.
5. Samme.
6. Se Samarbejdsudvalget vedr. internationalt Hjælpearbejde (SUIH) j.nr. 11/1945.
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det udgjorde på denne baggrund en måde, hvorpå man fortsat i handling 
kunne understrege samhørigheden med de allierede. Samtidig så Koch og
så hjælpearbejdet som et engagement i international politik og dermed 
som et opgør med den neutralitetspolitik, som Danmark havde ført før 
krigen.

Alt i alt fandt Koch det altså nationalpolitisk vigtigt, at Danmark ydede 
sin forholdsmæssige del af hjælpen til de lande, krigen havde ramt hårdt. 
Derfor kunne staten ikke blot lade hjælpens omfang bero på indsamlinger 
hos den danske befolkning, men måtte aktivt medvirke til at hjælpen blev 
‘forholdsmæssig’. Også dette at hjælpen fik en sådan karakter, at den af 
modtagerne opfattedes som dansk fremhævede memorandum’et som væ
rende af betydning for dette formål.

I tilknytning til denne argumentation for demonstrativ og selvstændig 
dansk hjælp anførte Koch også, at man i Sverige søgte hjælpearbejdet 
knyttet til svenske eksportinteresser. Bl.a. havde man bevidst forøget me
dicinalindustriens kapacitet gennem store ordrer til hjælpearbejdet. Tan
ken var så, at de svenske produkter først skulle leveres som gave, hvoref
ter man håbede på, når produkterne var introduceret, at gaverne kunne 
efterfølges af egentlige bestillinger fra de pågældende lande.

Et andet vigtigt motiv til den statslige styring var den handelspolitiske 
situation. Den hjælp, som ydedes, var for størstedelen varer, som ellers 
havde kunnet benyttes til at lempe danske rationeringer eller kunnet eks
porteres. Da samtidig samhandelen med udlandet var underlagt en streng 
statslig kontrol for at sikre ligevægt, var det ifølge memorandum’et væ
sentligt, at også den eksport, som hjælpearbejdet udgjorde, kunne kon
trolleres, så den ikke modarbejdede handelsaftale-forhandlinger og ikke i 
for høj grad gik ud over den valutagivende eksport. Af denne grund blev 
den statslige repræsentation i Samarbejdsudvalget i sommeren 1945 udvi
det med repræsentanter på departementschef og kontorchefniveau for 
Udenrigs-, Handels-, Landbrugs-, Justits- og Finansministeriet. Hermed 
kunne Samarbejdsudvalget ikke blot koordinere og økonomisk støtte ar
bejdet, men hjælpeorganisationerne kunne også føre de praktiske for
handlinger om udførselstilladelser m.v. i dette regi. Denne organisering 
lettede i høj grad den administrative side af hjælpearbejdet.

Hjælpearbejdets forløb prægedes kan man sige af en bevægelse fra vest 
mod øst. I 1945 dominerede hjælpen til Vesteuropa7. Den største aktion 
var Hollandshjælpen, men også Frankrig, Norge, Finland og Belgien 
modtog en betydelig hjælp. Hjælpen til de vesteuropæiske lande styredes

7. For det følgende henvises generelt til note 1.
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af landeindsamlingskomiteer. Hjælpeorganisationerne og privatpersoner 
gik sammen i komiteer, som foranstaltede særlige indsamlinger til fordel 
for de enkelte lande. Efter at den første efterkrigsvinter var overstået op
hørte størstedelen af hjælpen til de vesteuropæiske lande, der relativt hur
tigt kom sig efter krigen. Således sagde Holland og Norge selv nej tak til 
mere hjælp.

Den ensidige vesteuropæiske hjælp det første år afspejlede danskernes 
almindelige orientering mod disse lande. Det var problemerne her, som 
mest umiddelbart appellerede indsamlingsmæssigt. Ensidigheden opfatte
de H. H. Koch imidlertid som udenrigspolitisk betænkelig. Det kunne be
tragtes som udtryk for en politisk prioritering fra dansk side som ikke var 
dansk politik. Gennem Samarbejdsudvalget udvirkede Koch derfor dels, 
at der i efteråret 1945 kom en mindre sending fødevarer afsted til Tjekkos
lovakiet, dels arbejdede han allerede fra maj 1945 for at yde hjælp til Sov
jetunionen. Dette var imidlertid ikke så lige til. I efteråret lykkedes det at 
komme i kontakt med russerne, men først i foråret 1946 faldt aftalen en
delig på plads således at et skib med for 1,5 mio. kr. fødevarepakker kun
ne afgå. Både hjælpen til Tjekkoslovakiet og til Sovjetunionen blev fuldt 
ud finansieret af staten, men fremstod officielt som en gave fra Dansk Rø
de Kors, som stod for afsendelsen af varerne8.

Fra 1946 rettedes hjælpeorganisationernes blik mod Østeuropa, hvor 
krigen og den nazistiske terror havde medført de største ødelæggelser. 
Arbejdet her var ikke helt så populært som den vesteuropæiske hjælp. Så
ledes samledes der nu ikke ind til de enkelte lande gennem landekomite
er. Nu var det de store hjælpeorganisationer, Dansk Røde Kors, Red Bar
net, Fredsvenners Hjælpearbejde osv., som foranstaltede store indsamlin
ger til fordel for deres internationale hjælpearbejde i almindelighed. Det 
var dog stadig store indsamlingsresultater, der opnåedes, og en opgørelse i 
januar 1948 viste at hjælpen alt i alt var fordelt nogenlunde ligeligt mellem 
Øst- og Vesteuropa9.

Hjælpearbejdet afsluttedes af en tuberkulose vaccinationskampagne. 
Den startede i Polen, Slesvig-Holsten og Ungarn i 1947 og blev uventet 
populær. Den store interesse for denne hjælpeform førte i 1948 til et sam
arbejde med Norge og Sverige og de to nystiftede FN-organisationer Uni- 
cef og WHO om en kraftigt udvidet aktion, som også bredte sig til den

8. Jvf. korrespondance i SUIH’s arkiv j.nr. 31-1/1945 og 9-2/1946 samt SUIH møderefera
ter 1945-46.

9. PM vedr. det internationale hjælpearbejde af 22.1. 1947, i SUIH, Emnesager 1945-60 - 
Hjælpen til Sydslesvig.
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tredje verden. Den internationale Tuberkulosekampagne, der først slutte
de i 1951, var kan man sige båret af ånden fra det foregående hjælpearbej
de, men efterhånden prægedes kampagnen også af mere nationalegoisti
ske interesser. Den udnyttedes politisk til at placere Danmark i FN-orga- 
nisationerne. Således må det tilskrives kampagnen, at WHO’s europæiske 
regionalkontor og Unicef’s verdenslager, Unipac, er placeret i Danmark 
idag. Kampagnens indsamlede midler benyttedes også til styrkelse af 
dansk tuberkuloseforskning og til udvidelse af Seruminstituttets faciliteter 
til produktion af prøvestoffet tuberkulin til kampagnen. Det var bl.a. den
ne udvidelse, der gjorde at Seruminstituttet i 1950’erne blev hovedleve
randør af tuberkulin til WHO’s og Unicef’s omfattende calmettevaccina- 
tionskampagner i den tredje verden, som fortsatte det arbejde, der var på
begyndt af Den Internationale tuberkulosekampagne. Tuberkulinproduk
tionen er det eneste eksempel jeg har fundet på at hjælpearbejdet udnyt
tedes til at introducere danske produkter med senere eksport for øje.

Som nævnt fandt Koch også, at staten havde interesse i hjælpearbejdets 
synlighed, og det prægede i almindelighed dets form. Man gjorde sig i 
Samarbejdsudvalget overvejelser over hvilke former for hjælp der var 
mest synlige og reklamerede mest for Danmark. Således blev hjælpeorga
nisationerne stærkt opfordret til at arbejde i fælles danske aktioner, og det 
diskuteredes om fødevarepakke-hjælp eller kantinebespisninger gav den 
største reklame for hjælpen. Der udarbejdedes også halvårlige redegø
relser over hvor meget hjælp Danmark havde ydet. Redegørelserne over
sattes til engelsk og formidledes gennem de danske ambassader til den 
udenlandske presse. Det var nu især tuberkulosekampagnen, der vakte in
ternational opmærksomhed.

Hjælpearbejdets placering i det politiske system og den 
ideologiske debat

Når hjælpearbejdets placering i den danske selvforståelse og i det politiske 
system i den umiddelbare efterkrigstid skal beskrives, er det af betydning 
at se på de første forberedelser under besættelsen. Det kan umiddelbart 
undre, at hjælpeorganisationerne i sommeren 1944 henvendte sig til So
cialministeriets departementschef, H. H. Koch. Det danske hjælpearbej
de under og efter 1. Verdenskrig havde henhørt under Udenrigsministe
riet, og da u-landsbistand atter startede i slutningen af 1950’erne var det 
igen dette ministerium, der forestod det. Departementschefstyrets ar-
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bejdsdeling havde imidlertid i nogen grad kompromitteret Udenrigsmini
steriet, fordi det var dette ministerium alene, der varetog forhandlingerne 
med tyskerne. H. H. Koch havde derimod udnyttet Socialministeriets 
budget til forskelligt halvillegalt arbejde. Der ydedes således bistand til 
familier til modstandsfolk, der var gået under jorden, og der finansieredes 
og tilrettelagdes pakkeforsendelser til danske koncentrationslejrfanger. 
Også en halvillegal fødevarehjælp til Norge under krigen finansieredes 
gennem Socialministeriet10. Flere af de humanitære personligheder, der 
startede forberedelserne til efterkrigshjælpearbejdet var også involveret i 
det halvillegale arbejde. Det var derfor naturligt for dem at henvende sig 
til Koch, da efter krigshjælpen skulle organiseres. Socialministeriets ind
sats under departementschefstyret gav, da den blev kendt efter krigen, mi
nisteriet en aura af modstand om sig, som gav H. H. Koch en stærk posi
tion11. Koch havde derfor ikke besvær med at beholde Samarbejdsudval
get under sig da krigen sluttede.

Med denne oprindelse placerede hjælpearbejdet sig i den særlige mod
sætning mellem modstandsbevægelsen og de politiske partier, der præge
de efterkrigstiden ved siden af den traditionelle partipolitik12. De politiske 
partier havde indtil august 1943 aktivt bekæmpet modstandsbevægelsen. 
Selvom der etableredes kontakter mellem partierne og modstandsbevæ
gelsen allerede i 1944, så var det først i foråret 1945, man nåede til enighed 
om en fælleis befrielsesregering. Bortset fra medlemmer af Frihedsrådets 
deltagelse i befrielsesregeringen, fik modstandsbevægelsen kun begrænset 
direkte politisk betydning, da krigen var slut. Inddirekte kom dens ideer 
og idealer imidlertid til at præge den politiske debat. Således var mod
standsbevægelsen bærer af den nye udenrigspolitiske holdning med tilslut
ning til de allierede i kampen mod nazismen.

Hjælpearbejdet sås af fortalerne for det som en del af den nye udenrigs
politik, modstandsbevægelsen havde gennemtrumfet gennem sin kamp 
mod besættelsesmagten under krigen. Efter krigsafslutningen var hjælpe
arbejdet vel også så godt som den eneste aktive udmøntning heraf.

Koch formulerede forbindelsen til modstandsbevægelsens udenrigspoli
tik flere gange, bl.a. i et notat fra januar 1947. Han fandt her, at der var 
sket en afgørende ændring i førkrigsneutralitetspolitikken med den vok
sende modstandsbevægelse under besættelsen. »Den danske Befolkning

10. Se H. H. Koch: Træk af Socialministeriets arbejde under Besættelsen, i Centraladmini
strationen 1848-1948. Kbh. 1948, s. 63-86.

11. Jvf. samtale med H. H. Koch 24.9. 1986 samt generelt artiklen anført i note 1.
12. Se Peter W. Høymark: Modstandsbevægelse og modbevægelse, specialeafhandling ved 

Københavns universitet 1983.
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havde herved paataget sig en del af Fællesansvaret for Krigens Udfald, og 
ved Befrielsen var der efterladt en klar Opfattelse af, at ogsaa de mindre 
Lande havde et Ansvar for Hændelsesforløbet, saaledes at man hverken 
kan eller bør skyde Internationalpolitiske Spørgsmål fra sig som uved
kommende.«13. Ernæringseksperten, professor Richard Ege, der havde 
deltaget i Theresienstadtarbejdet under krigen og var medlem af Samar
bejdsudvalget skrev som argument for hjælpearbejdet: »Har Krigen ikke 
lært os andet, burde den have lært os, at Fremtidens Motto er: Een Ver
den eller ingen«. Af min næranalyse af Den internationale Tuberkulose
kampagne er det også fremgået, at mange tidligere modstandsfolk deltog i 
hjælpearbejdet. Det var en måde at fortsætte besættelsestidens idealisme 
på.

Folketinget og regeringerne forholdt sig så godt som slet ikke til hjælpe
arbejdets udformning i det første år, det pågik. Regeringerne og alle par
tier sluttede uden kommentarer op om statsbevillingerne til hjælpen.

Efterhånden var der dog to forhold, som blev udsat for mere direkte 
påvirkning fra politikerne. Det var dels hjælpen til Sydslesvig og Tysk
land, dels var det i efteråret 1946 forholdet til den økonomiske politik. 
Baggrunden for at spørgsmålene kom til debat var, at landet lededes af en 
venstre-mindretalsregering, som ikke havde flertal for sin sydslesvigspoli
tik og for sin snæversynede handelspolitik.

Hjælpen til Sydslesvig og Tyskland

Danmarks holdning til Sydslesvig var et af de mest omtalte udenrigspoliti
ske spørgsmål umiddelbart efter krigen. Venstre, der dannede regering ef
ter valget i efteråret 1945, ønskede med baggrund i den stærkt voksende 
tilslutning til Sydslesvigsk Forening - de dansksindedes samlingssted - en 
fornyet afstemning om Sydslesvigs nationale tilhørsforhold. Et flertal i fol
ketinget fastholdt imidlertid den hidtige politik, at efter afstemningen i 
1920 lå grænsen mellem Danmark og Tyskland fast.

Den danske hjælp til de dansksindede i Sydslesvig blev i denne situation 
en måde hvorpå Venstre kunne udtrykke sin støtte uden at spørge folke
tinget. Tildelingen af statstilskud til Sydslesvigsarbejdet foregik oprindelig 
efter de samme kriterier som det øvrige hjælpearbejde, nemlig ved tilskud

13. Memorandum »Vedrørende det danske internationale Hjælpearbejde, dets Oprindelse, 
hidtidige Gennemførelse samt nogle Betragtninger til Diskussion om dets mulige Fort
sættelse« af 7.1. 1947 i Socialministeriet 2. kt. j.nr. 450/1945.
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Starten på Dansk Røde Kors1 vaccinationsarbejde  foregik i det sønderbombe
de Warszawa i april 1947. Fra venstre ses forretningsfører Ove Her forth, 
Oversygeplejerske Margrethe Hansen, en polsk chauffør, cheflæge Kai Stein 
og lægesekretær Yelva Sønderbech. (Billedsamling i ITC’s arkiv, Rigsar
kivet).
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af samme størrelse som de indsamlede beløb. I foråret 1946 fik statsmini
ster Knud Kristensen imidlertid lagt hjælpen til »Dansk Sundhedstjene
ste« ind under Statsministeriet. Sundhedstjenesten havde det første år 
indsamlet 80.000 kr. og modtaget 100.000 kr. af Samarbejdsudvalget. Ef
ter at støtten var overgået til Statsministeriet udvirkede Knud Kristensen 
imidlertid, at 1. mio. kr. af Samarbejdsudvalgets midler tildeltes Sund
hedstjenesten, og senere modtog den en særbevilling på godt 2 mio. kr.14.

Også fødevarehjælpen til de dansksindede var betydelig. Den opgjordes 
i de første to år til ca. 1450 kalorier pr. person pr. dag. Dette skal ses i 
lyset af, at de rationer alle tyske statsborgere fik ligeledes var på ca. 1450 
kalorier pr. dag. Resultatet af den massive hjælp var, at de dansksindedes 
sundheds og ernæringssituation blev langt bedre end de øvrige tyskeres. 
En så stor hjælp måtte naturligvis også påvirke tilslutningen til Sydsles
vigsk Forening. De tysksindede var i hvertfald ikke i tvivl herom, de kald
te de nyomvendte dansksindede for »Speckdånen«15.

Indenfor en humanitær ramme førtes der altså en ganske aggressiv 
udenrigspolitik. Man var godt klar over, at det ikke var denne hjælp, der 
gav goodwill i udlandet: I de tidligere nævnte halvårlige oversigter over 
hjælpearbejdet var hjælpen til de dansksindede i Sydslesvig beskrevet i 
den danske version, men dette afsnit var fjernet i den engelske oversættel
se. Alligevel indgik de anvendte midler til arbejdet i totalopgørelsen over 
hjælpen også i den engelske oversættelse16. H. H. Koch var ikke begejstret 
for den nære forbindelse mellem sydslesvigshjælpen og det øvrige hjælpe
arbejde, og da formanden for Grænseforeningen, Holger Andersen, efter 
Udenrigsministeriets ønske i 1947 trådte ind i Samarbejdsudvalget, fandt 
Koch anledning til at understrege, at hverken han eller arbejds- og so
cialministeren havde ansvar for Grænseforeningens virksomhed i Sydsles
vig17.

Det nationale element i hjælpen til de dansksindede blev særlig tydelig 
af, at der samtidig ingen hjælp blev ydet til andre tyskere. Allerede fra 
september 1945 fremsatte hjælpeorganisationerne i Samarbejdsudvalget 
ønsker om at yde hjælp til Tyskland, og herefter diskuteredes Tysklands-

14. Jvf. referat af møde i SUIH 4.4. 1946 og notits af 5.2. 1948 i SUIH emnesager 1945-60 - 
Hjælpen til Sydslesvig.

15. Jvf. Bjarne W. Frederiksen: Danmarks sydslesvigspolitik efter det tyske sammenbrud i 
1945, Kbh. 1971, s. 57-65.

16. Jvf. redegørelser på dansk og engelsk i SUIH j.nr. 11/1946 og 44-2/1946.
17. Jvf. Kochs referat af den samtale, hvori direktør i Udenrigsministeriet Frantz Hvass an

moder ham om at optage Holger Andersen, af 6.2. 1947, i Socialministeriet 2. kt. j.nr. 
450/1945.
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hjælp løbende på baggrund af konkrete hjælpeforslag. Udenrigsministe
riets repræsentanter afviste imidlertid forslagene. De henviste dels til, at 
vi allerede hjalp de 200.000 tyske flygtninge i Danmark, dels sagde de, at 
størrelsen af fødevarerationerne i Tyskland var besættelsesmyndigheder
nes anliggende, hvorfor man ikke burde intervenere med hjælpeaktioner. 
Bag afvisningen lå imidlertid også, at man frygtede at blive anset for tysk
venlig ved at hjælpe18.

Efterhånden blev kombinationen af den massive hjælp til de dansksin
dede og ingen hjælp til de øvrige tyskere imidlertid uholdbar. Det skabte 
tysk vrede, som senere kunne få negative følger for det danske mindretal. 
Samtidig spillede det også ind, at frygten for, at en dansk hjælp til tyskere 
skulle give politiske problemer, efterhånden mindskedes. I efteråret 1946 
begyndte politikerne derfor at diskutere en mere afbalanceret hjælp. Også 
Grænseforeningen, der organiserede størsteparten af hjælpen til de dansk
sindede, gik ind for at også tyske børn nu blev hjulpet. I Januar 1947 be
sluttedes det så at iværksætte skolebespisninger for ca. 80.000 tyske børn i 
Slesvig-Holsten19. I 1948 var fødevarehjælpen til de dansksindede blevet 
så kontroversiel, at Grænseforeningen foreslog at den ophørte fra somme
ren 1948. I stedet udvidedes skolebespisningerne til at omfatte både tysk
og dansksindede.

Hjælpearbejdet og den økonomiske politik

Det andet spørgsmål, hvor politikerne intervenerede var i hjælpearbejdets 
forhold til den anspændte økonomiske politik. Danmark havde efter kri
gen af politiske grunde indgået en ikke særlig fordelagtig handelsaftale 
med England. Bl.a. denne aftale førte i 1946 til et stadigt voksende dansk 
underskud i handelen med England - den såkaldte valutapukkel. Under
skuddet kunne bekæmpes ved at øge den danske eksport af landbrugsva
rer. Eksporten kunne imidlertid kun øges ved at nedsætte det danske for
brug ved at skærpe fødevarerationeringerne, og det var politisk ikke særlig 
populært. Regeringen så sig derfor om efter andre måder at øge eksporten 
på, og her faldt øjnene på de landbrugsprodukter, der anvendtes til hjæl
pen til Europa. I november 1946 besluttede regeringen, at der efter 1.1.

18. Jvf. generelt SUIH mødereferater 1945-46 og især møderne den 13.11. 1945, 4.1. 1946 
og 4.4. 1946.

19. skrivelse fra Arbejds- og socialministeren til Finansudvalget af 10.2. 1947, i SUIH emne
sager 1945-60 - hjælpen til Sydslesvig.
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1947 ikke måtte stilles yderligere kvanta flæsk, ost og smør til rådighed for 
hjælpearbejdet, og det var desuden regeringens ønske, at hjælpearbejdet 
nu gradvis blev afviklet20.

Regeringsbeslutningen blev imidlertid ikke offentliggjort. Den meddel
tes til Samarbejdsudvalget, hvorfra den så tilgik offentligheden som et for
lydende. Fortalerne for hjælpearbejdet, som Røde Kors’ præsident, Kai 
Hammerich, og professor Richard Ege gik til pressen og henvendte sig til 
folketingsmedlemmer for at protestere. I december kom sagen op i Folke
tinget. Her forsvarede repræsentanter for Dansk Samling, Socialdemokra
tiet og de konservative en fortsættelse af hjælpearbejdet. Forsvaret hang 
dog også sammen med problemerne i Sydslesvig, hvor netop nu bespisnin
ger af tyske skolebørn overvejedes. Finansminister Thorkild Kristensen 
ville på regerinens vegne hverken udtale sig for eller imod en fortsættelse, 
men henviste i stedet til, at spørgsmålet ville blive taget op i Udenrigspoli
tisk Nævn.

Der var altså ingen regeringsmedlemmer, som offentligt gik ind for en 
standsning af hjælpearbejdet. Den eneste offentlige kritiker blev derfor 
departementschef i Landbrugsministeriet, J. C. Mogensen, som i Berling- 
ske Tidende debatterede med Kai Hammerich herom21. Mogensen var 
selv medlem af Samarbejdsudvalget vedr. Internationalt Hjælpearbejde. 
Han argumenterede først og fremmest med Danmarks store handelsun
derskud, men han betvivlede også om danskerne var villige til at yde så 
stor en fødevarehjælp. Han hæftede sig her ved, at man i foråret 1946 hav
de forsøgt en indsamling af rationeringsmærker til fordel for Europahjæl- 
pen, som var faldet meget dårligt ud. Endelig antydede han, at hjælpebe
hovet måske ikke var så stort mere.

Kai Hammerich svarede herpå, at de meget betydelige indsamlingsre
sultater viste, at befolkningen accepterede en beskæring af forbruget sva
rende til de indsamlede beløb. Han mente derfor ikke, at hjælpearbejdet 
berørte den danske eksport, men kun det indenlandske forbrug. Han kom 
også med meget skarpe tilbagevisninger af, at nøden skulle være ophørt i 
de lande, som modtog hjælp. Endelig formuleredes i alle hjælpefortaler
nes indlæg mere eller mindre tydeligt det argument, at så meget havde vi 
da lært af krigen, at vi ikke lod en valutapukkel standse vores ansvarlige 
udenrigspolitik.

H. H. Koch deltog ikke i den offentlige debat, men i et internt notat,

20. Referat af møde i SUIH 27.11. 1946 i SUIH emnesager 1945-60 - mødereferater.
21. Jvf. Hammerichs indlæg i Berl. tidn. d. 27.12. 1946 og 5.1. 1947, og J.C. Mogensens 

indlæg d. 26. og 31.12. 1946 og 8.1. 1947.
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der var oplæg til Udenrigspolitisk Nævns behandling af spørgsmålet, gik 
han skarpt i rette med forslaget om at ophøre med hjælpen nu. Især det 
sidste politiske argument uddybedes. Han fandt »at det vil være forkert 
ved nu at opgive Hjælpearbejdet paa et Tidspunkt, hvor der i Europa er 
en Nød i Befolkningen, som vi vanskeligt kan gøre os Forestillinger om, at 
vende tilbage til den væren sig selv nok, som i stor Udstrækning karakteri
serede vores Stilling før Krigsudbruddet og maaske endda i de første Aar 
derefter«22. Med denne formulering lagde Koch i realiteten op til, at en 
opgivelse af hjælpearbejdet ville være et brud på kompromisset om bl.a. 
udenrigspoligikken mellem modstandsbevægelse og politikere fra 1945.

Debatten førte til, at Udenrigspolitisk Nævn vedtog en fortsættelse og 
senere en udvidelse af statsstøtten til hjælpearbejdet i 1947. Alt i alt var 
der altså en bred opbakning om hjælpearbejdet trods den vanskelige øko
nomiske situation. Det er symptomatisk, at venstreregeringen end ikke 
turde træde åbent frem med sit forslag om at standse hjælpen. Noget fik 
regeringen dog ud af sit pres, idet hjælpeorganisationerne gik ind på for 
fremtiden i højere grad at yde medicinsk og anden hjælp frem for fødeva
rehjælp. Således iværksattes tuberkulosekampagnen som en følge af rege
ringens pres.

Det prægede altså hjælpearbejdets placering i det politiske system, at 
det udsprang af kredse med tilknytning til modstandsbevægelsen. Det vir
keliggjorde modstandsbevægelsens nye idealistiske udenrigspolitiske 
holdning, som var en del af kompromisset med politikerne i 1945. Med 
denne baggrund fik hjælpearbejdet en særlig politisk position, som gav 
hjælpefortalerne i Samarbejdsudvalget en betydelig selvstændighed. Det
te hindrede dog ikke, at Hjælpearbejdet kom til at spille en rolle i de fleste 
af de udenrigspolitiske problemer, Danmark løb ind i efterkrigsperioden, 
som forholdet til det slagne Tyskland, Sydslesvigsspørgsmålet og øst-vest 
konflikten. Væsentligst udgjorde hjælpen imidlertid et stykke selvstændigt 
udenrigspolitik og menneskepolitik, dels ved ønsket om at føre en aktiv og 
ansvarlig fredspolitik, dels ved at lade en ny idealisme præge udenrigspoli
tikken.

22. Som note 13.
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Historikerne og humaniteten

Denne konklusion kan så lede hen til det metodisk/teoretiske problem, 
jeg er stødt på i min analyse.

Hjælpearbejdet var, må man sige, en humanitær kraftpræstation. Jeg har 
allerede nævnt, at de politiske motiver prægedes stærkt af humane syns
punkter. De meget store beløb, der konstant over en treårs periode indsam
ledes hos almindelige mennesker, viser, at den humanitære tankegang var 
udbredt i hele befolkningen. Af min næranalyse af Den internationale Tu
berkulosekampagne er det også fremgået, at det udsendte hjælpepersonale 
leverede en stor og opofrende indsats. Det var ikke vore dages Danida- 
forhold, man tog ud til, men dåsemad, vitaminmangel, kulde osv.

Jeg har imidlertid haft vanskeligt ved at placere denne humanitet i min 
analyse. Jeg har nærmest som en rygmarvsreaktion hele tiden søgt at finde 
de mindre ædle motiver bagved. Humaniteten har så fået plads som en 
tøvende restforklaring, når de økonomiske og politiske motiver har fået 
deres. Årsagen hertil ligger efter min mening i, at hverken de domineren
de samfundsvidenskabelige teorier, vi benytter, eller den herskende histo
rietradition har plads til humaniteten.

I den samfundsvidenskabelige teoridannelse er de gennemanalyserede 
drivkræfter for det første ‘The economic Man’ - det økonomiske menne
ske, der pr. definition altid vil forfølge sine egne egoistiske økonomiske 
interesser. Det økonomiske menneske danner grundlaget for de økono
miske grundantagelser og lovmæssigheder, som har så stor betydning for 
vores forståelse af historien og nutiden. For det andet opererer vi med 
‘magtmennesket’ - det politiske menneske, som i sin higen efter magt dan
ner grundlag for lovmæssighederne i politikken.

Det er disse drivkræfter, der arbejdes med i såvel den borgerlige som 
den socialistiske teoridannelse. Man kan sige at de er det paradigmatiske 
grundlag for vore dages samfundsvidenskab.

Det samme gør sig gældende i den herskende historietradition. Også 
her dominerer de økonomiske og politiske forklaringer på den historiske 
udvikling. Det er et grundtræk i universiteternes metodeundervisning, at 
man ikke skal tro på de historiske agenters henvisninger til ædle motiver, 
men i stedet skal finde de bagvedliggende materielle og magtmæssige årsa
ger til deres handlinger. I det omfang humanitet erkendes siges der om
trent som i Hans Scherfigs roman ‘Idealister’, at de fleste idealister udnyt
ter idealismen til at mele deres egen kage, og er der endelig en enkelt ærlig 
idealist, som den naive bogtrykker Damaskus, så spiller han ingen sam
fundsmæssig rolle, fordi hans rene idealisme blot udnyttes af andre.
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De sidste års mentalitets- og bevidsthedshistorie ønsker at gøre op med 
den materielle fornuft som eneherskende i de historiske forklaringer. De 
bevidsthedsstrukturer man i stedet har fremanalyseret er imidlertid for
hold som individualiteten - menneskets ensomhed - og forskellige under
trykkende selvreproducerende strukturer i samfundet. Det bliver dermed 
det ulogiske, ufornuftige, meningsløse og derfor også i høj grad håbløse 
samfund, man fremanalyserer.

Jeg mener ikke at disse teorirammer og denne historietradition er ud
tømmende. Det viser bl.a. min analyse af det internationale hjælpearbej
de efter 2. Verdenskrig. Jeg mener man må operere med en humanitær, 
en næstekærlig motivation. Denne motivation kan så forsøgsvis forstås 
som en følge af, at mennesket er et flokdyr, et socialt væsen. Man kan 
sige, at det ved siden af det økonomiske menneske og det politiske men
neske også er nødvendigt at tale om det etiske menneske. Og dette menne
ske er ikke kun en naiv bogtrykker Damaskus, det kan også præge og være 
en drivkraft i samfundet.

Nu viser min analyse af efterkrigshjælpearbejdet jo også, at man skal 
søge længe efter den rene humanitet. De humanitære motiver er hele 
tiden grundigt indvævet i økonomiske og politiske bagtanker. Jeg lægger 
altså ikke op til en ny altfavnende forklaring, som skal erstatte økonomien 
og politikken, men en tilføjelse til de allerede eksisterende forklarings
rammer.

Der er behov for historiske og teoretiske analyser af humanitetens sam
fundsmæssige fremtrædelsesformer, såvel som dens forhold til de økono
miske og politiske drivkræfter i samfundsudviklingen. Sådanne analyser er 
nødvendige for at give humaniteten, det etiske menneske, en aktiv plads 
og ikke bare en plads som restforklaring i de historiske beskrivelser. En 
aktiv placering i de historiske analyser vil også befordre en mere aktiv 
brug af humaniteten i vores egen hverdag og i samfundsudviklingen.



Om folkets kendskab til lov og ret

Af Inger Diibeck

Den 2. juni 1989 forsvarede Peter Blume sin disputats om formid
ling af juridisk information for den juridiske doktorgrad ved Kø
benhavns Universitet. Docent, dr. jur. Inger Diibeck var medlem 
af bedømmelsesudvalget og artiklen rummer uddrag af hendes op
position ex auditorio udbygget med nogle refleksioner over emnet, 
som oppositionen ikke gav plads for.

Enhver lovgiver ønsker sine love bragt til folkets kundskab. Således fast
slog allerede Jyske Lovs fortale, at loven skal være »klar, så at alle kan 
vide og forstå, hvad loven siger«, hvilket udtryk i øvrigt er hentet fra det 
endnu ældre forlæg hos Isidor af Sevilla, som fastslog, at »... loven skal 
være ... nødvendig, nyttig og klar, så at ingen bedrages som følge af uklar
hed«.

Også ærkebiskop Anders Sunesen reflekterede i et brev fra ca. 1220 
over spørgsmålet om nedskrivning af retten og betydningen af, at hvert 
land har sine love som folket kan søge vejledning i:

»Til vort embede hører ikke blot at bilægge alle trætter og stridigheder, 
som er opstået, men i lige høj grad at hindre fremtidige ulykker ved at 
sørge for, at der ikke kan fremkomme anledning dertil. Da strid og trætte 
ofte opstår af den grund, at selve de love og retsregler, som de, der i lan
det bo, skal holde sig efterrettelige, ikke er nedskrevne, men på grund af 
glemsel enten er helt fordunklede eller også opfattes på forskellig måde 
efter enhvers forgodtbefindende, så må det være meget nyttigt, at disse 
love betros til skriften, for at såvel mulighed for fejltagelser som for vrang
tolkning fjernes, og der gives støtte til den skrøbelige hukommelse. Der
ved ville der være givet det sikre for hver mand, hvori han kan søge kla
ring, om han kommer i tvivl om noget afsnit i den fastsatte lov«.

Da den unge Christian IV i 1590 foranstaltede udsendt en autoriseret 
udgave af Jyske Lov, blev den ledsaget af en forordning af 14. august 
1590, der pålagde alle dommere og fogder i Jylland og på Fyn og andet
steds, hvor den jyske ret lagdes til grund, at bruge den reviderede udgave, 
som var således forbedret, at loven nu kunne »forstås og udtydes ikke ale
ne de forstandige, men også de simple og enfoldige til nytte«. Loven blev i 
øvrigt trykt sammen med alle væsentlige love fra Frederik II’s tid med det
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formål, at de alle nu kunne »sælges over alt riget, menige indbyggere til 
gavn og bedste«.

Da Christian IV i 1615 udsendte sin såkaldte lille reces lod han den ind
lede med en række formaninger. Han påpegede, at når så mange både in
denlandske og udenlandske folk handlede imod lovene, skyldtes det 
iblandt, at lensmænd og andre embedsmænd ikke så ofte lod dem forkyn
de, som de burde, og heller ikke altid effektuerede dem, således at folk 
ikke klart vidste, hvad de skulle rette sig efter. Konsekvensen af, at »den 
største part af ... vores alvorlige forordninger blifve fortafvet (fortiet)«, 
var at mange havnede i retssager.

For at modvirke dette og for at ingen med rette skulle kunne undskylde 
sig med »nogen ignorantz eller uvitskab«, havde kongen og rigsrådet be
sluttet at lade lovene, de åbne breve og mandater, »sammenfatte, prente 
og paa tryk udgaa«1.

Om dette vigtige emne har juristen Peter Blume skrevet en afhandling 
»Fra tale til data. Studier i det juridiske informationssystem«, som han 
forsvarede for den juridiske doktorgrad ved Københavns Universitet i ju
ni 1989.

Afhandlingen opfatter retten som et informationssystem, men begræn
ser dog sit emne til kun at omfatte en del af dette system, de normative 
kilder, som består af love og bekendtgørelser. Afhandlingen, der fagligt 
også kan henføres til statsforfatningsretten, behandler et højaktuelt tema 
af utvivlsom historisk interesse.

Kapitel 1 giver en indgående analyse af de forskellige formidlingsfor
mer, mundtlige eller skriftlige, samt de vekslende formidlingsmedier og 
-teknologier fra papyrus til dataskærm. Også problemerne omkring det ju
ridiske sprog som vanskeligt forståeligt og begrebet analfabetisme i denne 
sammenhæng drøftes i en historisk kontekst. Blandt formidlende instituti
oner af historisk interesse omtales foruden tingene også kirken, skolen og 
de trykte regelsamlinger samt mere maleriske institutioner som byens 
trommeslager.

Mens kapitel 2 afspejler retsudviklingen fra landskabslovene via Dan
ske Lovs regler om tinglæsning frem til 1849, fører kapitel 3 udviklingen 
frem til nutiden fra Grundlovens regler om kundgørelse, via indførelse af 
Lovtidendeloven i 1870. Kapitlet suppleres af et afsnit om retsvildfarel- 
sens grundproblemer, nemlig spørgsmålet om, hvilken retlig betydning 
ukendskab til en retsnorm har.

Kapitel 4 omhandler den elektroniske regelformidling via datanet som

1. Corpus Constitutionum Daniæ, III, 1891-94, 434-35.
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RETSINFORMATION i Danmark og LOVDATA i Norge, mens kapi
tel 5 opregner de fleste andre former for regelinformation i et moderne 
demokratisk samfund, opdelt efter den formidling, som står til professio
nelle retsbrugeres disposition og den, som retter sig imod ikke-professio- 
nelle.

Selv om bogen kan kritiseres for, at de fleste kapitler mangler gen
nemtænkte konkluderende afsnit og afhandlingen som helhed en mere 
gennemskuelig grundtese, samt for at dele af de historiske afsnit bærer 
præg af overfladiskhed, bør den dog præsenteres for et bredere forum 
end juristernes. At behandle de aktuelle problemer omkring juridisk in
formationssøgning i en retshistorisk ramme er en god idé. Området er li
det opdyrket i den retshistoriske forskning.

Spørgsmålet om, hvorfor man begyndte at nedskrive lovene, hvorfor 
det skete i forskellige epoker og med forskellige formål, interesserer ikke 
forfatteren meget. Hans hovedinteresse og væsentligste historiske ærinde 
er spørgsmålet om formidlingen af retten via oplæsning, nedskrivning og 
trykning. Inden for denne ramme belyser han det retlige problem om 
kundgørelsens retsvirkninger. Var det en fordel eller ulempe at kende/ik- 
ke kende den kundgjorte lov, og omvendt kunne det være forbundet 
med fordele eller ulemper at kende/ikke kende en endnu ikke kundgjort 
lov? Det første relaterer sig til problemet om den såkaldte retsvildfarelse 
(error juris) og det andet til den såkaldte faktiske vildfarelse (error 
facti).

Peter Blumes valg af love og bekendtgørelser som genstand for under
søgelsen bringer ham en del komplikationer i forhold til det historiske 
materiale. Ikke blot er det vanskeligt at definere begrebet lov i forskelli
ge epoker, men også spørgsmålet om, hvilke ældre kilder, der modsvarer 
bekendtgørelser af i dag, rummer stof til eftertanke. For den moderne, 
dogmatiske jurist er en behørigt tilblevet lov, der er kundgjort og trådt i 
kraft, normalt også gældende ret ud fra de herskende teorier, medmind
re den er ophævet eller ændret ved ny lov. For retshistorikeren kan der 
derimod opstå tvivl, om en retsforskrift var behørigt kundgjort og trådt i 
kraft, samt om myndighederne effektuerede de nedfældede bestemmel
ser i praksis.

I historisk perspektiv er den enkelte lov blot en blandt mange histori
ske kilder. Lovens præambel beskrev ofte lovgiverens intentioner, men 
meldte sjældent noget om kundgørelse eller ikrafttræden. Kundgørelse 
på tingene, tinglæsning, var i ældre dansk ret den normale fremgangsmå
de. Offentliggørelse ved trykken som kundgørelsesmåde blev dog mere 
almindelig i det 16. og 17. århundrede.
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I senmiddelalderen blev langt fra alle love tilsendt tingene til forkyndel
se. Poul Johs. Jørgensen nævner i »Dansk Retshistorie«, at det i det 16. 
århundrede ofte synes at have beroet på rene tilfældigheder, om en lov 
blev oversendt til landstingene eller ikke. Hvis det skete, skulle landsdom
meren sørge for forkyndelse på herredstingene. Fra slutningen af det 16. 
århundrede sendtes lovene desuden til lensmændene og efterhånden også 
til stiftslensmændene. Et almindeligt påbud om retsforskrifters forkyndel
se blev ikke givet før Danske Lov af 1683.

Undertiden skulle lovene forkyndes flere eller gentagne gange. Forkyn
delsen var mundtlig og dens effektivitet kan man have sine tvivl om. Poul 
Johs. Jørgensen troede, at lovenes publicering i trykken fra det 17. århun
drede bidrog væsentligt til at sikre efterlevelsen. I øvrigt steg antallet af 
kgl. forordninger vistnok stærkt i denne periode, især efter at Kristian 
Friis til Kragerup i 1616 var blevet kongens kansler2.

Forkyndelsen skulle som nævnt ske ved tinglæsning, men tinglæsningen 
var ingen gyldighedsbetingelse for lovens bindende kraft. I en dom afsagt i 
Viborg 3. juni 1577 afvistes en række Aalborg-borgeres indvending om fri
tagelse for retsfølger, fordi Viborg bys privilegier ikke skulle have været 
læst og forkyndt hos dem med den følge, at de ikke kunne have rettet sig 
efter dem. Dommen slog fast, at det var nok, at kongen havde konfirme
ret, fuldbyrdet og stadfæstet alle privilegier, for at de skulle være gælden
de ret og forpligtende3.

Opfattelsen blev yderligere styrket i en herredagsdom af 28. juni 1630, 
hvorefter nogle personer stod tiltalt for at have huset og befordret nogle 
tatere i strid med mandat af 31. maj 1589. Birkefogden havde dømt dem 
for tilsidesættelse af mandatet. Landstinget underkendte denne afgørelse, 
fordi mandatet ikke havde været publiceret. Denne afgørelse blev appelle
ret til herredagen.

Bønderne fremførte deres ukendskab til mandatet, samt at de ikke 
mente, det havde været forkyndt på deres værneting. Herredagen under
kendte landsdommerens afgørelse og tilføjede, at »ingen kan med rettens 
uvidenhed sin forseelse undskylde« d.v.s. at det romerretlige princip om 
retsvildfareisen, »ignorantia juris semper nocet« og »ignorantia legis ne- 
minem excusat« var accepteret i retspraksis. Også i sagen om det franske

2. Poul Johs. Jørgensen, Dansk Retshistorie, 1971, s. 53 ff. Ole Degn, Christian 4.s kans
ler, 1988, 55 ff, se også Ditlev Tamm, Christian den Fjerdes kanslere, 1987. V. A. Secher 
redegjorde i indledningen til Corpus Constitutionum Daniæ, III, 1891-1897, for hvilke 
aftryk af forordninger, der havde udgjort forlæg for andre aftryk. Han påpegede, at nog
le af forlæggene var forsynede med tinglæsningspåtegning.

3. Danske Domme. De private domssamlinger III. nr. 447.
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hvalfangerskib, der havde fanget hvaler i forbudte farvande ud for Nord
norge, fastslog herredagen i sin dom af 28. november 1621, at ingen bør 
kunne fremføre nogen undskyldning om uvidenhed om de almindelige 
forordninger4.

Generalprokurør Henrik Stampe blev i 1771 anmodet om at afgive en 
erklæring i en sag om faktisk kundskab til en ikke kundgjort retsforskrift. 
Den pågældende hovedperson var en gravid, ugift kvinde, der havde sne
get sig væk fra sin hjemby, Nakskov, og havde født sit barn på Accouche- 
mentshuset på Frederiks Hospital. Hun synes at have kendt loven bedre 
end den stedlige byfoged, som havde afkrævet hende og den formodede 
barnefader de sædvanlige straffebøder for ulovligt lejermål (samleje uden 
for ægteskab).

Kvinden mente sig fritaget for at betale bøder med hjemmel i fødsels
stiftelsens privilegier. Ved kgl. reskript af 13. april 1750, jfr. kgl. befaling 
af 15. oktober 1759, der var bekendtgjort i trykken, var stiftelsens jorde
mødre blevet pålagt tavshedspligt med hensyn til alle ugifte kvinder, der 
ønskede at føde deres børn på stiftelsen. Konsekvensen heraf måtte efter 
Henrik Stampe være, at sådanne kvinder ikke måtte retsforfølges. Byfog- 
den i Nakskov måtte derfor heller ikke rejse sag om betaling af lejermåls
bøder.

Men Stampe anså både ham og andre embedsmænd i samme situation 
for undskyldte, »da de ikke er forbundne til at vide de forhen ommeldte 
kgl. befalinger og resolutioner, siden derom ingen efterretning findes 
blandt de trykte forordninger, og der ej heller i den henseende skal være 
gået noget reskript eller communication til stiftamtmændene«. Han tilfø
jede i sit svar til kammerkollegiet, der havde rejst sagen, at det ikke er 
sket »af en hændelse, men af sådanne årsager, som er befundne vigtige og 
gyldige«, ligesom det efter Stampes opfattelse var første gang et sådant 
spørgsmål blev rejst i København5.

Hvilke disse gode grunde måtte være, nævnes ikke, men måske har det 
haft noget med økonomi at gøre. Det kunne jo blive dyrt for Fødselsstif
telsen, hvis alle ugifte gravide fra hele landet sneg sig til København og 
dermed samtidig unddrog de lokale bødekasser de forventede lovhjemle
de lejermålsbøder.

I denne sag kom det kvinden til gode, at hun kendte den ukundgjorte 
retsforskrift. Byfogdens uvidenhed derimod kom ham åbenbart ikke til

4. Henning Matzen, Forelæsninger over den danske Retshistorie, 1897, Indledning og 
Retskilder, s. 17-20.

5. Henrik Stampe, Erklæringer, Breve og Forestillinger VI, 1807, 249-50.
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skade. Han var undskyldt af det forhold, at forskriften skønt trykt, dog 
ikke var bragt frem på normal måde sammen med de almindelige forord
ninger, ligesom meddelelse til stiftamtmanden heller ikke var foranstaltet.

Spørgsmålet om en retsforskrifts kundgørelse og ikrafttræden var såvel 
før som efter 1849 og helt frem til Lovtidendeloven af 1870 et vigtigt rets
sikkerhedsproblem. Det løstes dog ikke ganske ved Lovtidendeloven.

I hele perioden fra 1683 og frem til 1870 var hovedreglen om kundgørel
se af retsforskrifter at finde i Danske Lov 1-3-7. Den fastslog, at retsfor
skrifter trådte i kraft ved kundgørelse, som var lig med tinglæsningen. En 
svaghed ved denne regel var, at en række retsforskrifter, herunder hele 
den offentligretlige lovgivning, ikke skulle tinglæses. En anden svaghed, 
som lå i det enevældige forvaltningssystem, var, at loven trådte i kraft på 
forskellige tidspunkter i de forskellige retskredse, afhængigt af hvornår 
oplæsningen fandt sted, hvis den overhovedet fandt sted.

Folkets formodede interesse i at overvære oplæsningen, synes i stedse 
grad dalende. Man samledes ikke længere på tinge til almindelige retsda- 
ge, således som man antog de frie mænd og bønder havde gjort det i mid
delalderen.

Et yderligere problem havde sammenhæng med statens finanser. Alle 
retsforskrifter skulle trykkes og sendes til de forskellige retskredse eller 
dog til amtmænd/stiftamtmænd, der herefter måtte foranstalte videodi
stributionen. Måske fungerede dette system ikke altid, og næppe i et ens
artet tempo over hele landet.

Peter Blume omtaler flere eksempler på sager om faktisk kundskab til 
ukundgjorte retsforskrifter. En af dem opstod i kølvandet på forordnin
gen af 5. januar 1813 om den særlige gældssanering efter statsbankerotten. 
Den blev først tinglæst den 18. januar i Hof- og Stadsretten, skønt den var 
fremsendt til læsning den 13. januar. Fortolkningen af kundgørelsesprin
cipperne blev særdeles afgørende for de mange debitorer, der havde søgt 
at betale deres gæld efter den gamle ordning i dagene mellem den 13, og 
den 18. En betaling efter den nye ordning betød en forringelse af debito
rernes økonomi. Forordningen antoges imidlertid gældende allerede fra 
den 13., fordi kendskabet til den var fremkommet ad anden vej, blandt 
andet via omtale i dagspressen.

Sagen førte til overvejelser i Danske Kancelli og resulterede i en kgl. 
resolution af 27. maj 1813, der i øvrigt heller ikke blev tinglæst, men som 
påbød, at love, anordninger m.v. ikke kunne bindes til nogen bekendtgø
relsesmåde eller -form for at blive gyldige. Enhver var pligtig at efterkom
me sådanne regler, såfremt han havde opnået nogen viden derom. Kund
gørelse var ikke længere en nødvendig betingelse. Tinglæsningens betyd-
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ning blev herefter kun at skabe en absolut eller legal formodning om 
kendskab til en lovs regler, således at man aldrig kunne påberåbe sig rets- 
vildfarelse i forhold til en tinglæst lov.

I forbindelse med omtalen af trykte regelsamlingers betydning for rets- 
formidlingen kommer Peter Blume ind på det forhold, at ikke alle og en
hver havde ret til at trykke og udgive retsregler. Tilladelse hertil gaves ved 
privilegium. Han hævder i denne forbindelse, at det i øvrigt fiskalt begrun
dede privilegiesystem »med en nutidig terminologi (var) baseret på en for
udsætning om, at staten havde ophavsret til retsreglerne« (s. 70). Han 
fortsætter: »Et privilegium gav dog ikke nødvendigvis nogen eneret til at 
trykke de pågældende regler. Spørgsmålet omtales ikke i den tidlige op
havsretlige regulering, forordningen af 7/1 1741 om eftertryk af bøger...«.

Hertil kan man føje, at det var med god grund, at spørgsmålet ikke om
taltes i den ophavsretlige regulering. Privilegiet betød ikke en beskyttelse 
af ophavsretten til et åndsværk, men en beskyttelse imod uretmæssig kon
kurrence, imod iværksættelse af eftertryk af en publikation, som den privi
legerede havde bekostet. Privilegiet var jo netop en eneretsbevilling til at 
trykke og udgive et bestemt skrift. Det formidlede en særrrettighed, en 
undtagelse fra den almindelige lovgivning, en eneret for netop denne be
gunstigede person. Begrebet eftertryk kan måske bedst sammenlignes 
med kopiering og retten til eftertryk med det engelske copyright6.

Trods mangler, unøjagtigheder og med hensyn til fremstillingen af æl
dre retsudvikling en beklagelig overfladiskhed tøver jeg dog ikke med at 
anbefale afhandlingen som et interessant bidrag til den klassiske diskus
sion imellem historikere og jurister om forståelsen og anvendelsen af nor
mative kilder. Måske kan den bidrage til, at historikere får et mere nuan
ceret syn på juristernes brug af retskilder. De retshistoriske afsnit, der 
gengiver udviklingen i 1700- og 1800-tallet, har fat i mange problemer, der 
ikke blot viser temaets kompleksitet, men også forfatterens sans for mor
somme detailler.

6. Om privilegier se Inger Dübeck, Europæisk privilegieret, s. 13-32 og Industriprivilegier i 
Danmark 1735-1760, s. 33-66, i: Industri og bjergværksdrift. Privilegering i Norden i det 
18. århundrede, Det nordiske forskningsprojekt: Centralmakt och lokalsamhälle - be
slutsprocess på 1700-talet, 1985. Se også Inger Dübeck, Købekoner og konkurrence. Stu
dier over myndigheds- og erhvervsrettens udvikling med stadigt henblik på kvinders hi
storiske retsstilling, 1978, kap. 4 og 6.



Håndværk og 
middelstand

Af Henning Poulsen

Nedenstående gengives professor dr.phil. Henning Poulsens ind
læg som 1. officielle opponent ved forsvaret den 24. februar 1989 af 
arkivar Jørgen Finks disputats »Middelstand i klemme? Studier i 
danske håndværkeres økonomiske, sociale og organisatoriske ud
vikling 1895-1920«. Oppositionen aftrykkes nedenfor let forkortet 
og omarbejdet med hensyntagen til den drøftelse, der fandt sted un
der handlingen.

I 1931 foranstaltede Socialministeriets Arbejdsudvalg et rundspørge til en 
række brancher - deriblandt adskillige håndværksfag, som formodedes at 
være i klemme. De blev spurgt, hvad årsagen var til deres vanskeligheder, 
og i de fleste fag gik mestre og fagforeninger sammen om svaret. Hoved
problemet var, om vanskelighederne var forbigående - en følge af ver
denskrisen - eller om det simpelthen var den tekniske udvikling, som gik 
dem imod. Da vi i kredsen finder så idag eksotiske fag som bødkere, gørt- 
lere, glasslibere, flaskemagere, karetmagere og barokforgyldere, måtte vi 
vel vente, at en hel del af dem indrømmede, at de var i færd med at blive 
indhentet af industrialiseringsprocessens ubønhørlige gang. Enkelte ele
menter af det finder vi også. Bødkerne kunne f.eks. vanskeligt komme 
uden om, at den omsiggribende anvendelse af metaltønder og andre nye 
emballager indskrænkede deres arbejdsområde. Men i hovedsagen præges 
de ialt 28 indberetninger af, hvad vi kan betegne som en stædig optimis
me. Små fejl, som kunne og burde rettes, ville bringe fagene på fode igen. 
Var faget i klemme, var dets håndværksmæssige stolthed og selvfølelse i 
det mindste ikke død.

For nu at blive ved bødkerne, der også indgår i præses’s undersøgelse, 
forklarede de blandt andet, at de var trængt af det, der var endnu værre 
end de hyppigt omtalte uorganiserede mestre, nemlig fuskerne. For smør
dritlernes vedkommende var problemet, at materialerne nu var blevet så 
gode, at dette foragtelige folkefærd kunne samle dem, omend resultatet 
naturligvis blev derefter. »Vi kan ikke tilbageholde en Bemærkning, skrev 
de 4 bødkerorganisationer, om det uforståelige i, at Mejerierne - for faa 
Øres Gevinst - vil benytte en saa daarligt fremstillet Emballage, saa den



272 Henning Poulsen

bevislig skader Smørrets Renomé.« Her som ellers høres en tone af mo
ralsk forargelse over sædernes forfald. Karetmagerne kunne forveksles 
med moderne miljøforkæmpere, hvor de i 1931 talte om »det Utal af 
Automobiler, som Landet efterhaanden fyldtes med«, Anskaffelse af 
Automobil, hævdede de i samme skrivelse, er utvivlsomt medvirkende 
Aarsag til mangen Landbrugers svigtende Modstandsevne over for den 
herskende Krise.« De nye automobil-samlefabrikker var, hedder det sim
pelthen, »til ubodelig Skade for landet i Almindelighed«. Meget kunne 
dog være vundet, var det ikke for tidens ustyrlige jag. En færdig bildør 
blev solgt for 260 kroner. En dansk karetmager kunne godt have leveret 
den samme dør for kun 110 kroner. »Men Kunden kan som Regel ikke 
vente 8 Dage, den Tid, det tager Karetmageren at fremstille den.«

De foreslåede foranstaltninger var naturligvis told og reguleringer af 
forskellig art, omend guldrammefabrikanterne anså det for et stort skridt 
frem - »ville vore Arkitekter angive Smagen i en anden Retning med bre
dere Lister og mere Barok«. Så var spørgsmålet jo, hvordan man fik dem 
til det. Kun et enkelt fag, flaskemagerne, erkendte, at deres tid var forbi. 
200 mand havde de haft beskæftiget, alle ved Kastrup Glasværk, hvor de 
fremstillede ølflasker. Men i 1927 havde maskinerne taget over, så der nu 
kun var 9 mand tilbage, og nogen mulighed for at opretholde faget på det
te spinkle grundlag så de ikke.

Det er dette betrængte håndværk, præses har behandlet i sin afhandling, 
og selvom han har taget en periode op, der ligger nogle årtier tilbage - 
perioden fra 1895 til 1920 - er problemet det samme. Det gamle hæder
kronede håndværk blev konfronteret med industriens masseproduktion. 
»Middelstand i Klemme?«, hedder bogen, og hvis dens aktører havde 
kunnet læse den, ville de nok have bifaldet, at den i det mindste afsluttes 
med et spørgsmålstegn. Var den håndværksmæssige middelstand virkelig i 
færd med at blive klemt inde mellem den voksende industri på den ene 
side, den organiserede arbejderbevægelse på den anden? Afhandlingen er 
i sin helhed en påvisning af, at slet så enkelt forholdt det sig i hvert fald 
ikke.

Præses har taget udgangspunkt i Karl Marx’s koncentrations- og elen- 
dighedsteorier. Ifølge den første ville produktionsmidlerne blive koncen
treret på stadig færre hænder. De store virksomheder ville konkurrere de 
små ud - industrien således håndværket. Ifølge den anden ville konse
kvensen være, at middelstanden, blandt andet håndværksmestrene, ville 
blive proletariseret, og de ville da gå sammen med arbejderbevægelsen 
imod kapitalen og bringe dens herredømme til ophør. Kapitalismen ville 
således med nødvendighed afskaffe sig selv. Denne teori rejser afhandlin-
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gens to hovedspørgsmål, som er behandlet i hver af bogens to dele. Første 
del handler om, hvordan håndværkets udvikling faktisk var, anden del, 
hvordan håndværksmestrene gennem deres organisationer reagerede på 
den. Herunder ikke mindst, om der var forskel på de små og de store me
stre.

At gennemgå samtlige håndværksfag er en uoverkommelig opgave, og 
præses har derfor valgt at begrænse undersøgelsen til de 18 største, som 
tilsammen omfattede tre fjerdedele af samtlige virksomheder. De indde
les i tre grupper: fag, der var i vækst, fag der stagnerede og endelig fag, 
der var i tilbagegang.

Til de første hørte i næringsmiddelbranchen bagere, slagtere og meje
rier, i byggefagene murere, tømrere, snedkere og malere, i metalområdet 
blikkenslagere og smede og endelig barbererne. Så forskellige de end var, 
havde de alle det tilfælles, at de ikke lå i konkurrence med de store virk
somheder. De arbejdede for et lokalt marked, hvor stordriftens fordele 
var små. At nogle af dem, f.eks. maskinsnedkerne, fik mulighed for at 
bruge små elektriske maskiner, tillægges derimod ingen afgørende betyd
ning. Noget fælles mønster i udviklingen af den sociale struktur i disse fag 
var der ikke. I byggefagene viste væksten sig især blandt de små mestre, 
mens der kom flere svende i barberstuerne.

Som stagnationsfag karakteriseres to små fag, der netop holdt stillin
gen. Urmagerne, fordi de helligede sig reparation og salg og således ikke 
konkurrerede med industrien, sadelmagerne fordi de fandt et nyt arbejds
område som tapetserere, dvs. møbelpolstrere. Omkring århundredskiftet 
gjorde de også et forsøg på at nyttiggøre sig den nye industri gennem et 
københavnsk fællesforetagende, der kaldte sig »Sadelmagerne og Tapet
serernes Aktie-Damp-Gulvtæppe-Bankmaskine«. Der var anderledes 
sving over navnene dengang end over de sølle bogstavforkortelser, vi idag 
må klare os med.

Til sidst følger nedgangsfagene, 6 ialt. De små vind- og vandmøller buk
kede i stort tal under i konkurrencen med de store dampmøller. Skræd
derne tabte marked til konfektionsindustrien. Endelig bevirkede overgan
gen fra træ til metal, at bødkerne og vognmagerne, dvs. hjul-, vogn- og 
karetmagere gik trængselstider imøde. Nogle af disse fag, f.eks. skoma
gerne, fik hjælp af salg og reparationsarbejder. Men det var ikke nok til at 
rette situationen op.

Helhedsbilledet kan kortest udtrykkes sådan, at ganske vist var konkur
rencen fra industrien, den udenlandske såvel som den indenlandske, en 
faktor, som ikke var til at spøge med. Men den gjorde sig kun gældende på 
visse områder, så en række håndværksfag i den behandlede periode fik del
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i den almindelige højkonjunktur. Blandt de hårdest ramte var foruden 
hjemmeindustrien især nogle af de gamle landhåndværk, så alt i alt kan 
man også tale om en urbanisering af håndværkene. Samlet var der en 
fremgang i antallet af håndværksmestre, omend tallet ikke holdt trit med 
den almindelige vækst i befolkningen. En særlig undersøgelse er viet deres 
indtægtsforhold, og den viser med de usikkerheder, der nu engang er 
knyttet til sådanne forhold, at mestrene omkring 1. verdenskrig havde 
indtægter, der lå adskilligt højere end svendenes og også en del over gen
nemsnittet i hele samfundet. Nogen proletariseringsproces finder man 
derfor ikke spor af.

Afhandlingens anden del er viet organisationsdannelsen fra ophævelsen 
af de gamle laug i 1862 og frem til 1920erne. Igen er undersøgelsen i ho
vedsagen koncentreret om de 18 største fag. Her tegner der sig et særdeles 
kompliceret mønster af organisationer på forskelligt plan og med forskel
ligt formål. Geografisk spændte de fra lokale over regionale til landsdæk
kende sammenslutninger, ind imellem brudt af kulturgeografiske, i prak
sis ofte sociale skillelinier, så f.eks. håndværkerne i landdistrikterne dan
nede deres egne foreninger. Mønsteret varierede stærkt fra det ene fag til 
det andet. Men et gennemgående træk var, at det var svært at få tilslutning 
til organisationer, der omfattede mere end det enkelte fag. En murer op
fattede sig som murer og ikke som håndværker i almindelighed. Han så et 
interessefællesskab med andre murere, men ikke med smede eller skræd
dere, et forhold der langthen forklarer, at tidens forsøg på at rejse særlige 
middelstlandsbevægeiser led så krank en skæbne.

Der sondres i afhandlingen mellem to typer af organisationer, hhv. er
hvervsorganisationer, der varetog faglige interesser, og klasseorganisatio
nerne, hvor Dansk Arbejdsgiverforening hurtigt blev den dominerende. 
Det er den sidstnævnte type, der især har interesseret præces, og her kom
mer det undersøgelsen til gode, at der fra første færd er foretaget en son
dring mellem tre hovedgrupper.

For det første var der de såkaldte alenemestre, som ikke havde lønnet 
medhjælp og derfor heller ingen arbejdsgiverinteresser. Tværtimod måtte 
de faktisk være interesseret i, at svendelønnen, som konkurrenterne skul
le betale, og dermed fagets priser kom til at ligge så højt som muligt. At 
små barbermestre støttede svendene under en arbejdskonflikt undrer os 
derfor ikke, mere at bagere uden medhjælp i en tilsvarende situation stod 
last og brast med deres større kolleger. Det sidste viser hen til det forhold, 
at erhvervs- og klasseinteresser godt kunne krydse hinanden, og at måske 
også en indarbejdet standsfølelse kunne lægge bro over sociale skel.

Den mellemste håndværksgruppe er virksomheder med 1-5 ansatte, den
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højeste dem med 6 til 20 medarbejdere. Hvad der ligger derover regnes 
som industri. Egentlig ville præces helst have delt op efter, om mester selv 
tog del i den manuelle produktion eller om han kun tog sig af ledelsen og 
det forretningsmæssige. Men en sådan sondring tillader statistikken ikke. 
I stedet er gjort den ikke urimelige forudsætning, at den første gruppe, 
kaldet småmestrene, i almindelighed var at finde på værkstedet eller byg
gepladsen, mens den anden, de mellemstore mestre, mødte deres største 
problemer ved skrivebordet og undertiden ønskede, at regnskaberne kun
ne klares med en hammer. Skarp var grænsen mellem de to grupper natur
ligvis ikke. Men de repræsenterer dog større og mindre firmaer, som det 
er rimeligt at tillægge en større og mindre grad af arbejdsgiverinteresse og 
måske også et forskelligt forhold til industrien.

Gennemgangen af de standpunkter, der kommer til udtryk i de enkelte 
fags organisationer, viser da også, at tilslutningen til Dansk Arbejdsgiver
forening var et omstridt emne, og at drivkraften var de mellemstore me
stre. Småmestrenes holdning karakteriseres som defensiv. De var villige 
til at gå ind i arbejdsgiverforeningen, når fagforeningerne var i frem
march, men i stort tal forlod de den igen i mere rolige perioder. Ikke desto 
mindre når præces i sine statistiske beregninger til det resultat, at organi
sationsprocenten i Dansk Arbejdsgiverforening var højere blandt småme
strene end blandt de mellemstore mestre - Det skal jeg siden vende tilba
ge til.

Lad mig som afslutning på denne korte gennemgang citere præses’s 
konklusion på s. 392; »Håndværksmestrene kom som gruppe ikke i klem
me i industrialiseringsprocessen i perioden 1895-1920. Der var ganske vist 
forskel fra fag til fag, men ingen af de store håndværksfag var ude for no
gen ruinerende udvikling.« Svaret på titlens spørgsmål er altså kort ud
trykt et nej.

Der mangler dog endnu i præsentationen at gøre opmærksom på de 
mikrofiches, der er sat ind i en lomme bag i bogen. De gengiver afhandlin
gens andet bind, som der desværre ikke var midler til at få trykt. De gengi
ver det grundlæggende talmateriale, som afhandlingens mange tabeller 
hviler på, og er også interessante, fordi de rummer en række kritiske kom
mentarer til de ingenlunde uproblematiske talstørrelser, præces har bear
bejdet. De forbehold, det giver anledning til, er i alt væsentligt nævnt i 
den trykte første del. Men der er dog undtagelser, som jeg skal komme 
ind på senere.

For at karakterisere afhandlingen som helhed er det nok vigtigt at gøre 
sig klart, at den så at sige står og vipper mellem to interessefelter. Hånd
værksmestrene er bogens hovedpersoner, og de er dels betragtet som mid-
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delstand, dels som håndværkere. Som bemærket i indledningen udsprang 
præses’s interesse for emnet af hans tidligere arbejder om middelstanden 
og de forsøg, der omkring 1. verdenskrig blev gjort på at organisere den 
politisk. Det er spørgsmålet om, hvorfor dette ikke rigtig lod sig gøre, der 
har virket fascinerende, og bogen har da også et klart socialhistorisk sigte. 
Det fremgår imidlertid, at præses under arbejdet i høj grad også er blevet 
indfanget af emnets erhvervshistoriske perspektiv. Selvom udredningen af 
de enkelte håndværks organisationshistorie i hovedsagen hviler på den ek
sisterende, stærkt varierende litteratur om emnet, vidner alene de ialt 305 
tabeller, der bruges til at beskrive den detaljerede udvikling i enkelte fag 
eller større og mindre grupper, om, at beskrivelsen af håndværkets udvik
ling er blevet interessant i sig selv.

Jeg vil gerne fremhæve dette sidste. For uanset de kritiske betragtninger 
jeg i det følgende skal anlægge, har bogen en ubestridelig fortjeneste i sin 
grundige kortlægning af de 18 udvalgte fag. Noget tilbundsgående studium 
af de enkelte har præses naturligvis ikke kunne foretage. Men han har dog 
- ikke mindst gennem det store, kritiske arbejde med de ingenlunde upro
blematiske statistikker fra erhvervs- og folketællinger - skabt et solidt 
grundlag for mere detaljerede behandinger af emnet. Udpræget spænden
de læsning kan man næppe sige, at bogen er. Den har i høj grad fået form 
som en håndbog. Men det skal da også indrømmes, at det er en nyttig 
håndbog, en som ingen, der vil beskæftige sig med moderne håndværkshi
storie, kommer uden om at bruge og forholde sig til.

Derfor kan man jo nok spørge, om det også havde været nødvendigt at 
bringe helt så mange tabeller. En del dubletter har faktisk sneget sig ind. 
Slår man f.eks. op på s. 121, kan man i tabel 92 finde gennemsnitsindtæg
ten i 1915 og 1920 for blikkenslagere, snedkere, malere, tømrere og mure
re. Tilsvarende opgørelser findes under de øvrige fag. Men på side 223 
finder man alle disse tal gentaget, samlet i en enkelt tabel, tabel 229. Og 
her er de oven i købet blevet meningsfulde, fordi vi har fået noget at sam
menligne med. Når en maler i 1915 havde en årsindtægt på 1517 kr., var 
det så meget eller lidt, spørger man uvilkårligt. Først ved den sammenlig
ning, der kommer i anden omgang - med arbejderlønninger og gennem
snitsindkomster iøvrigt, kan vi se, at det egentlig var ganske pænt. Jeg 
tror, præses havde stået sig ved at gemme indtægtsforholdene til den sam
lede behandling af alle fag. Det samme gælder de tabeller over ind
tægtsspredningen, som også er anbragt ved de enkelte fag og gentaget se
nere. På den måde kunne dog nogle tabeller være sparet, uden at noget 
var gået tabt.

Om indtægtsforholdene skal jeg iøvrigt ikke sige andet, end at den hvi-
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ler på skatteansættelserne og derfor rummer en usikkerhed. Ikke blot den 
almindelige, vi kender så godt. For håndværksmestrenes vedkommende 
må vi regne med, at tallene rummer andet end forretningens overskud. 
Mange var f.eks. også husejere med ikke uvæsentlige lejeindtægter. Gør 
vi den rimelig forudsætning, at det især gjaldt de mest velbjærgede, er ind
tægtsspredningen blevet noget større end den, der ville været fremkom
met, hvis vi kunne isolere de rene indtægter af håndværket. Men selvføl
gelig er den samlede indtægt det korrekte mål for de sociale forskelle, 
præses har villet have frem.

Som enhver fodboldinteresseret vil vide, er det en gylden regel, at hvis 
forsvaret er kompakt inde i straffesparkfeltet, gør man klogt i at spille bol
den frem på fløjene. Jeg skal derfor ikke søge at bestride det, når præses 
f.eks. på s. 91 skriver, at der i 1925 var 707 slagtermestre og 722 bagerme
stre i København. Usikkerheden er der taget højde for, og den kan iøvrigt 
ikke for nogen betragtning invalidere tallene. Lidt lettere bliver det at 
komme frem, når vi dykker lidt ned i opponentens fundgrube, forklarin
ger på mere perifert behandlede emner.

Kapitel 2 om hjemmeindustrien kan jeg ikke læse uden at komme til at 
tænke på, hvad Storm P. engang sagde: »Jeg kan tre sprog: fransk vask og 
strygning«. De samme ord bruges nemlig på s. 48, hvor det forklares, 
hvorfor antallet af hjemmesyersker gik ned. Foruden den i almindelighed 
gældende tendens til fabriksmæssig fremstilling forklares nedgangen med 
svigtende tilgang af arbejdskraft. Præses taler om en ændring i beskæfti
gelsesmønstret for de unge piger: »Hvor det omkring århundredskiftet 
havde været almindeligt, at de sad hjemme (ofte hos forældrene) og ernæ
rede sig ved syning, fransk vask og strygning eller lignende, indtil de blev 
gift, ændredes mønstret til, at de i stigende grad søgte lønnet arbejde i by
erne på fabrik, kontor eller i butik.« Bortset fra, at denne udvikling ikke 
er veldokumenteret af den litteratur, der henvises til, ser præses helt bort 
fra den største gruppe, nemlig dem, der efter konfirmationen blev tjene
stepiger. Så det er problematisk, om der har været tale om, at tilgangen af 
hjemmesyersker svigtede. Påvist er det i hvert fald ikke.

Et tilsvarende ræsonnement finder vi i kapitel 4, der i almindelighed be
skriver håndværk og industri i perioden. Ligesom hjemmeindustrien har 
forekommet præses ubehagelig, fordi den bryder ind i håndværksstatistik
kerne, så gælder noget lignende for de kombinerede virksomheder, hvor 
håndværket kun er en del og måske endda kun en mindre del af hovedper
sonens erhverv. Til dem, der kombinerede håndværk og landbrug, har 
præses fundet det ganske rammende udtryk »halve husmænd«. De er be
sværlige at have med at gøre, fordi aktivitetens omfang ikke svarer til an-
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tallet af hovedpersoner, og jeg tror da også, det er med glæde, han på s. 57 
i tabel 18 konstaterer, at de »halve husmænd«s antal fra 1897 til 1925 faldt 
fra 11.500 til 2.100. Så er de da nogenlunde af vejen, og alt ville have væ
ret godt, om ikke byernes kombinationer af håndværk og handel var vok
set tilsvarende. Det er også godt for præses’s tese om, at håndværket kla
rede sig ganske godt, at den markante nedgang i landhåndværkere i bety
deligt omfang kun kostede de »halve husmænd« livet. Så bliver tabene jo 
kun halvt så store. Men hvorfor sank deres tal så drastisk?

I første omgang gives der ingen forklaring på det. Men til sidst, i sam
menfatningen på s. 67 står der følgende: »Det var især den sociale diffe
rentiering på landet med fremvæksten af en husmandsklasse, der kunne 
leve af jorden, som fik betydning for, at størsteparten af de oprindeligt 
dominerende erhvervskombinationer landbrug-håndværk forsvandt.« Jeg 
går ud fra, at denne konstatering er inspireret af periodens nye husmands
lovgivning, hvorefter der udstykkedes til større brug end før.

Men glemmer præses ikke, at det jo ikke i sig selv medførte, at de gamle 
småbrug forsvandt? Af tabel 11 s. 54 fremgår det, at antallet af brug under 
1 td. hartkorn steg fra 98.000 i 1904 til 103.000 i 1920. Måske de største af 
dem har kunnet ernære en familie, og måske der er blevet færre af de små, 
som ikke kunne. Så meget færre, at det kan tillægges væsentlig betydning 
for, at håndværkskombinationerne faldt til en femtedel? Det fordrer i det 
mindste en påvisning.

En bedre forklaring på landhåndværkets såvel som på hjemmeindustri- 
ens tilbagegang forekommer der mig at ligge i den stigende professionali
sering, der beskrives i andre sammenhæng, og jeg tror, udviklingen var 
trådt mere markant frem, hvis ikke statistikken havde været indrettet, 
som den nu engang var. Begrebet landdistrikter dækkede alt, hvad der ik
ke var købstæder. Herunder også stationsbyerne og forstæderne, som i er
hvervsmæssig sammenhæng var knyttet til byerne. I de rene landdistrikter 
må vi regne med, at håndværket gik mere tilbage, end de foreliggende tal 
viser, som præses jo også andetsteds er inde på. Og vi må regne med, at 
urbaniseringen medførte en ret gennemgribende omstrukturering af mar
kedet. Selv de landhåndværkere, der klarede sig godt, f.eks. murere og 
tømrere, er vel i stort tal vandret, bogstaveligt eller statistisk, fra landsby
erne til stationsbyerne og forstæderne. Det kan vi ikke se af de samlede 
tal.

Lad os gå lidt tilbage i kapitlet til siderne 51 til 54, hvor der tegnes et 
bredere billede af befolknings- og erhvervsudviklingen. I tabel 9 på s. 53 
fremgår det, at håndværk og industri tilsammen fastholdt deres andel af 
den samlede arbejdsstyrke på mellem 28 og 29 %. At væksten fandt sted i
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de store virksomheder, altså i høj grad industrien, fremgår af det føl
gende afsnit. Selvom håndværket hævdede sig, kunne det ikke følge 
med i den stærke befolkningsudvikling. Så langt, så godt. Men det siger 
i sig selv ikke noget afgørende, da håndværkets prisrelationer og pro
duktivitetsudvikling jo også var bestemmende for dets samfundsmæssige 
vægt. Derfor får vi også på s. 54 i tabel 10 en oversigt over erhvervenes 
bidrag til den samlede bruttofaktorindkomst. Lad os se lidt nærmere på 
denne tabel.

Umiddelbart er det forvirrende, at der nu opereres med helt andre års
tal end i den foregående tabel over erhvervsfordelingen. Forklaringen er, 
at der for en gangs skyld er tale om en tabel, præses ikke selv har opstillet 
udfra grundmaterialet. Den er hentet fra Svend Aage Hansens »Økono
misk Vækst i Danmark«, og det kan næppe siges at være noget lykkeligt 
valg. Hvor erhvervsfordelingen opererede med folketællingsårene 1901, 
1911 og 1921, får vi her præsenteret bruttofaktorindkomsterne i 1894, 
1904, 1914 og - ret ulogisk - 1922. Det sidste år er i enhver henseende et 
dårligt valg. Det var bunden af fredskrisen, og i forhold til både 1921 og 
1923 var der tale om kraftige forskydninger i sektorbytteforholdet. Det 
bevirker blandt andet, at landbrugets andel på kun 23 % ligger et par un
der det typiske for disse år. I en sammenligning bagud i tid, er det også 
kedeligt, at Sønderjylland nu er kommet ind i tallene, skønt det næppe her 
forrykker noget væsentligt.

Endnu mere forvirrende er det dog at se, at tabel 10 deler erhvervene 
op på en helt anden måde end tabel 9. Hvor Håndværk og industri her var 
slået sammen, er de nu delt op i tre grupper. Den første hedder »Hånd
værk og offentlige værker« - en ganske ejendommelig sammenstilling - 
den anden »Industri«, den tredie »Byggeri og anlæg«. Ser man nøjere på 
Svend Aage Hansens beregningsgrundlag, vil man se, at han har brugt or
det håndværk i en helt anden betydning end den, der er brugt i afhandlin
gen. Byggefagene er holdt ude, og alle virksomheder med over 5 ansatte 
er regnet som industri. Håndværket er altså her defineret som små frem
stillingsvirksomheder uden for byggefagene.

Det kunne meget vel have ladt sig gøre at finde rimelige tal udfra Svend 
Aage Hansens beregninger. Bag i bind 2 er aftrykt de grundlæggende tal, 
som er brugt til hans tabeller. Nu er det selvfølgelig lidt hårdt at ville på
lægge præses mere regnearbejde, end han allerede har gjort. Men det ta
ger ikke en hel time at omsætte f.eks. tallene fra 1901, 1911 og 1921 til 
procenter. Og ydermere er disse tal så specificerede, at det kan lade sig 
gøre at sætte dem sammen i meningsfyldte kategorier. Svarende til sprog
brugen i tabel 9 kunne det igen have ladt sig gøre at slå håndværk, indu-
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stri, byggeri og offentlige værker sammen. Men der kunne også være ud
skilt andre og nok så interessante kategorier.

F.eks. det, Svend Aage Hansen kalder håndværk, dvs. alenemestrene 
og de små mestre udenfor byggefagene. Det er ikke hele håndværket. 
Men det er dog en gruppe, der har haft præses’s særlige interesse. De be
tegnes et sted som »den egentlige middelstand«. Havde det ikke været 
ganske interessant at se, hvordan en sådan gruppe små firmaers samfunds
mæssige tyngde udviklede sig?

Det må stadig erindres, at præses har foretaget et kunstgreb ved at be
grænse sig til de 18 største fag. Et nødvendigt kunstgreb - indrømmet - 
men dog et, der efterlader nogle spørgsmål. Kunne man ikke tænke sig, at 
udviklingen har formet sig gunstigere for disse end for de øvrige fag? Kun
ne man ikke tænke sig, at der var et stadigt frafald fra halen af feltet, at 
netop småfag i stort tal bukkede under? Jeg tvivler f.eks. om, at posse- 
mentmagerne har fået nogen særlig andel i periodens gode konjunkturer. 
I Svend Aage Hansens tal, så usikre også de er, har vi dog i det mindste en 
beregning, der overskrider afhandlingens grænse og måske kan være et 
korrektiv. Gør vi tallene op i folketællingsårene, viser de en nedgang fra 
10 % af bruttofaktorindkomsten i 1901 til 7l/z % i 1921. Det vil sige, at de
res relative vægt er reduceret med en fjerdedel. Går vi ud fra beregningen 
i faste priser, kan vi på den anden side se, at udviklingen her svarer ret 
nøje til beregningen i løbende priser, så der er ikke tale om, at sektorbyt
teforholdet er forringet. Og deres amlede indtjening i faste priser viser da 
også en forøgelse på 50 %. Jeg er så meget mere forundret over, at præses 
ikke har arbejdet med disse tal, som de faktisk tegner et billede, der sva
rer ganske godt til hans teser.

Lidt anderledes forholder det sig nok, når vi kommer til byggefagene. 
Dem karakteriserer præses som fag i vækst. Men de viser faktisk en større 
tilbagegang i andel af nationalproduktet, fra 5,4% i 1901 til kun 3% i 
1921 målt i løbende priser. Nu var byggevirksomheden stærkt svingende, 
så måske en nærmere undersøgelse af hele perioden, ville have rettet bille
det op. Jeg synes i hvert fald, præses burde have undersøgt det. Sandsyn
ligvis havde det været en fordel, om det oversigtsprægede kapitel 3 var 
rykket frem til slutningen af 1. del. Så havde det været oplagt at sætte dets 
større betragtninger i forbindelse med resultaterne fra undersøgelsen af de 
18 fag og stille spørgsmålet, om de harmonerede med hinanden.

Jeg vil nu vende mig til bogens 2. del, som behandler organisationsdan
nelsen. Der skelnes her mellem to sæt, nemlig erhvervsorganisationer og 
arbejdsgiverorganisationer, og fremstillingen bærer præg af, at præses 
mest har interesseret sig for de sidste. Ganske vist er der nok brugt flere
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sider til at beskrive erhvervsorganisationerne. Det følger af, at de udgjor
de et så stort og broget mønster, og der ligger absolut en betydelig fortje
neste for præses i at have gjort dette mønster så klart og overskueligt, som 
det nu engang kan blive.

Men her forekommer det mig også, at præses er standset op. Det er 
ganske interessant at læse om de mangfoldige bestræbelser, der blev ud
foldet, og de resultater og typer af resultater, de gav. Men tilbage sidder 
man alligevel med det spørgsmål på læben, hvorfor den erhvervsmæssige 
organisering fik så stort et omfang, hvorfor meldte man sig ind i dem, og 
hvorfor blev man stående i dem trods den stærke kritik, der f.eks. var af 
den største - Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haandværk? 
Momentvis hører vi om det, men nærmest kun i bisætninger. Under ét fag 
ser vi nævnt en prisaftale, under et andet en fælles rabat hos grossisterne, 
og under 1. verdenskrig er det nævnt, at malerfaget havde et godt hold på 
sine medlemmer, fordi det administrerede tildelingen af de knappe mate
rialer, og at Industrirådet vandt frem i kraft af den dominerende stilling, 
dets formand Alexander Foss havde i Den overordentlige Kommission.

Vi forstår således nok, at erhvervsorganisationerne havde nogle funk
tioner. Men noget systematisk overblik over dem får vi ingen steder.

Hvis vi tager udgangspunkt i de lokale eller mere omfattende prisafta
ler, så forekommer det mig også, at vi får et klarere svar på, hvorfor fler- 
faglige organisationer blev mere uinteressante, ja måske oven i købet uøn
skede. Hvis nemlig bagerne i Odense var enedes om at tage samme priser 
for brødet, kunne den nok ligge nogle øre højere, end hvis de konkurrere
de på livet løs. Men hvilken fordel kunne de have af, at smedene gjorde 
det samme, så det blev dyrere at få maskinerne repareret? Eller hvis ma
lerne gik sammen, så det blev dyrere at få forretningen fikset op? Ja eller, 
hvis møllerne enedes om at sætte prisen på mel i vejret? Mig forekommer 
det, at det enkle svar på, hvorfor laugsbevægelsen og lignende led neder
lag, simpelthen er, at der mellem de forskellige håndværksgrupper var få 
fælles og flere modstridende interesser.

Vender vi os derpå til arbejdsgiverorganiseringen, står vi i den modsatte 
situation. Mens vi kun fik et dunkelt svar på, hvorfor mestrene sluttede sig 
til erhvervsorganisationerne, savner vi nu svar på, hvorfor de ikke gik ind i 
Dansk Arbejdsgiverforening. Der fremdrages en række tilfælde, hvor 
småmestrene opponerede. Deres holdning beskrives som konjunkturbe
stemt, så de gik ind i Arbejdsgiverforeningen, når fagforeningerne var i 
offensiven, men tabte interessen, når denne ebbede ud. Men hvorfor? Det 
får vi ikke at vide.

Anden del adskiller sig iøvrigt fra første ved, at der er knap så mange
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tabeller. Men nogle er der, og blandt dem vel nok de mest problematiske i 
hele bogen. Jeg tænker på dem, der viser organisationsprocenterne i 
Dansk Arbejdsgiverforening.

De er så høje, at man uvilkårligt kommer til at tænke på østeuropæiske 
valgresultater. En del af dem passerer faktisk den magiske grænse 100 %, 
og præses bemærker da også straks, at der øjensynligt er noget galt. På 
side 296 kan man således i tabel 242 læse, at organisationsprocenten for 
tømrere i Århus var 117 i 1906.1 1914 var den skrumpet ind til sølle 53 %. 
Men nu var det til gengæld galt i Odense, hvor den var gået op fra 84 til 
107 %. For slet ikke at tale om Ålborg, som toppede listen, idet ikke min
dre end 143 % af byens tømrermestre stod som medlemmer af Dansk Ar
bejdsgiverforening i 1906. Det kan jo ikke passe. Men hvad er forklarin
gen, og hvilken vægt kan man i det hele taget lægge på den slags tal? Da 
fænomenet første gang optræder, på s. 296, skriver præses: »Formentlig 
ligger den væsentligste fejlkilde i DA’s Håndbog, som ligger til grund for 
udregningen af organisationsprocenten, og som sandsynligvis har anført 
medlemmer, som ikke længere var erhvervsaktive, men der kan næppe 
være tvivl om, at organisationsprocenten rent faktisk har været høj.« Præ
ses vil altså trods alt fastholde, at disse tal kan være retningsgivende. Næ
ste gang, fænomenet optræder, er på side 305, hvor snedkerne i Randers 
har været så uforskammede at snige sig op på en organisationsprocent i 
1914 på 103, og her noteres det i kommentaren med henvisning til det for
rige tilfælde, at »tallene generelt må vurderes med et vist forbehold«. De 
kasseres altså stadigvæk ikke. Kommer vi så til smedene, bliver det helt 
galt, navnlig i Randers, hvor de jfr. s. 325 i 1914 nåede helt op på 165 %, 
og nu har præses en ny forklaring. Han er ikke i tvivl om, at der her er tale 
om, at arbejdsgiverforeningens medlemsgrundlag »var bredere end folke
tællingernes smede- og værkstedsrubrikker, og at der var en del industriel
le virksomheder, der var medlemmer af smedeorganisationerne, men som 
ikke indgik i folke- og industritællingernes smede- og værkstedsrubrik
ker.« Det var altså endnu en forklaring. Den næste overskridelse, bødker
ne som på s. 358 er opgivet til 150% i Ålborg i 1914, får lov at passere 
uden kommentarer. I den efterfølgende generelle behandling af proble
met gentages de nævnte forbehold, men stadig uden optræk til kassation. 
Kun på et enkelt punkt, hvor det drejer sig om sondringen mellem forskel
lige virksomhedsstørrelser på s. 371-72, går præses så langt som til at sige, 
at usikkerheden her er så stor, at - jeg citerer - »tallene højst kan indicere 
niveauet.« Mere forsigtigt kan man vel ikke udtrykke sig.

Og dog. Spørgsmålet er, om ikke organisationsprocenterne for de en
kelte byer er i den grad vilkårlige, at de simpelthen burde være skrottet.
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Blader vi om i grundmaterialet, som findes i 2. bind tabel VIII, 3 b, læg
ger vi først mærke til, at præces her i kommentarerne øverst på s. 586 ta
ger betydeligt større forbehold for, hvor firmaerne skal placeres: »Den 
geografiske fordeling på de 2 hovedområder (P(rovinsbyer) og Landdi
strikter) har voldt vanskeligheder og har ikke kunnet gennemføres helt 
konsekvent. I nogle tilfælde mangler der oplysninger om adresse i byfo
reningerne, således at det ikke kan lade sig gøre at udskille evt. medlem
mer i landdistrikterne. I andre tilfælde har det været usikkert, om for
stadsmedlemmer boede inden eller uden for kommunegrænsen.« Det 
sidste problem er i og for sig let at løse. Forstæder ligger altid udenfor 
byens kommunegrænse. Det er derfor, de hedder forstæder. Jeg går ud 
fra, at præses har tænkt på de sikkert ret få tilfælde, hvor en håndværk
smester har boet et sted og haft sit værksted et andet. De forrykker næp
pe noget.

Men ser vi på de enkelte tabeller, kommer sære ting for dagen. I alle de 
tilfælde, jeg har nævnt, hvor procenten overskred 100 og iøvrigt også i 
mange andre, er samtlige medlemmer under den enkelte by placeret un
der bogstav P, dvs. som hjemmehørende indenfor købstadsgrænsen, ingen 
under L, altså f.eks. i forstæderne. Jeg vil forære præses et enkelt tilfælde, 
bødkerne i Ålborg. Her betyder organisationsprocenten 150, at Arbejds
giverforeningen havde 3 medlemmer, mens erhvervstællingen kun fandt 2. 
Det kan være en tilfældig fejl. Men i de øvrige ligger tallene fra nogle og 
tyve til nogle og halvfjerds. Her må fejlene have en systematisk forkla
ring. Så kan man ikke lade være med at studse over den høje barriere, 
kommunegrænserne åbenbart har dannet. Hvis en tømrer boede i Ran
ders, har han været medlem af arbejdsgiverforeningen. Men boede han 
blot på den anden side af Gudenåen, i Kristrup eller Vorup, var han det 
ikke. Her som andre steder arbejdede forstadshåndværkerne for stort set 
samme marked som købstædernes, men organisatorisk skulle de altså 
konsekvent forholde sig på en helt, helt anden måde. Jeg vil vove at hæv
de, at præses har begået en systematisk fejl ved at regne forstadsmedlem
merne til købstaden og derefter sammenligne det samlede tal med tallene 
fra erhvervstællingerne, hvor forstæderne figurerer som landdistrikter.

Adskilligt mere lader sig forklare som forskelle i de to opgørelser. At 
organisationsprocenten lå højest i de største købstæder, lader sig naturligt 
forklare ved, at de havde lettest ved at skaffe medlemmer nok til en afde
ling. Men det var jo også dem, der havde de største forstæder. Sorø og 
Stubbekøbing havde ingen. Endvidere bliver det forståeligt, at de krimi
nelle procenter over 100 slet ikke forekommer i København. Her var for
stadsproblemet nemlig erkendt, og de fleste figurerer i statistikken udskilt
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under Nordre Birk. Men problemet rækker videre til mere centrale dele af 
bogens teser.

Under gennemgangen af de enkelte organisationer, har præses konstate
ret en forskel i holdningen til Dansk Arbejdsgiverforening. Det var de mel
lemstore mestre, der gik ind for tilslutningen, mens de små var betænkelige 
og i visse tilfælde var dem, der gennemtrumfede en udmeldelse. Ikke desto 
mindre må præses med sorg konstatere, at organisationsprocenten faktisk 
var størst blandt småmestrene, dem med 5 eller færre ansatte. Det er et 
paradoks, og det virker i første omgang ganske overbevisende på læseren, 
netop fordi det ikke rigtig stemmer overnes med afhandlingens hovedtese. I 
et sådant tilfælde går man altid ud fra, at forfatteren har været ekstra kri
tisk, men altså har måttet bøje sig for en uafviselige kendsgerning.

Men forudsætter vi nu, at en flok håndværksmestre fra forstæderne ube
rettiget har sneget sig ind i købstædernes organisationsstatistik, er det et 
spørgsmål, om ikke også denne brik falder på plads. For selvom de ikke 
nødvendigvis svarer til gennemsnittet for de administrative landdistrikter, 
hvor firmaerne gennemgående var små, er det dog stadig rimeligt at regne 
med, at forstædernes firmaer var mindre end købstædernes. Kunne vi få 
dem drevet ud af byen, ja så er det et spørgsmål, om de ikke ville være så 
venlige at tage småmestrenes overrepræsentation i Dansk Arbejdsgiverfor
ening med sig.

Som konklusion på dette afsnit vil jeg sige, at jeg tror, præses havde stået 
sig ved at være lidt mindre ambitiøs. Det kunne ved hjælp af vejvisere og 
skattebøger have ladet sig gøre at give en præcis kortlægning af de enkelte 
firmaer i udvalgte byer, og trods de tvivl, der måtte være om, hvor typiske 
de nu var, ville det nok have sagt en god del mere end de foreliggende tal.

Tilbage har jeg kun at gratulere præses med en præstation, der trods alt 
har bragt meget nyt og godt for dagen. Jeg tror, auditoriet har fået et ind
tryk af, hvor intrikate erhvervshistoriske studier kan være. Men ikke desto 
mindre vil jeg opfordre præses til at gå videre ad denne stenede vej og 
udnytte sit ubestridelige talent til videre forskning i håndværkets historie. 
Det er ikke blot en historisk specialitet. Sammen med landbrugets er nok 
håndværkets udvikling gennem tiderne den vigtigste ingrediens i det, vi 
tilsammen betegner som samfundsudviklingen. Uden det havde det mo
derne industrisamfund været utænkeligt. Jeg tænker ikke blot på, at hånd
værkere har fremstillet industriens prototyper, men også og i mindst lige 
så høj grad på den kvalitetsbevidsthed, der er udviklet her og siden over
ført til det øvrige samfund. Det er ikke tilfældigt, at også vi historikere 
regner det som en anerkendelse at sige: »Han kan sit håndværk!« Så lad 
mig slutte min kritik af præses med disse ord.
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Af Henning Poulsen

Nedenfor bringes professor dr. phil. Henning Poulsens opposi
tionsindlæg som 2. officielle opponent ved forsvaret den 10. nov. 
1989 af direktør Johan Peter Noacks disputats »Det danske min
dretal i Sydslesvig 1920-1945 I-Il«.

Den afhandling, vi har liggende foran os, rummer to forskellige aspekter. 
Dels er den et stykke politisk historie, hvis handling udspilles i et overor
dentlig indviklet net af aktører på mange forskellige planer. Dels beskri
ver den et massefænomen, et nationalt mindretal. Selvom jeg også vil 
kommentere enkelte ting i den politiske udredning, er det dog især præ
ses’s analyse af mindretallets sammensætning og udvikling, jeg skal be
skæftige mig med.

De dansksindede sydslesvigere udgjorde et mindretal, og det blev end
da mindre, som tiden gik. Jeg ved ikke, om det er tilsigtet. Men det illu
streres jo meget smukt af de to binds forsidebilleder. Uden på første bind 
ser vi Skt. Knudsgildet i festlig parade med hornmusik og trækvogn, just 
som de passerer Flensborg Avis. Mindst 50 personer kan man tælle på det
te billede. Men uden på andet bind står Ernst Christiansen og taler mod 
vinden. Der var nok flere. Men man kan kun se 11 tilhørere. Ældre men
nesker foran talerstolen, til venstre spejdernes fane vagt, det unge håb. 
Ialt dog kun et dusin.

Det er bogens numeriske hovedtema. En famlende begyndelse, et stort 
opsving, som kulminerede i 1924. Derpå tilbagegang, en kort opbrems
ning under krisen ved tredivernes begyndelse, men så ny tilbagegang un
der nazismen, så mindretallet ved krigens afslutning var slidt ned til en 
fast kerne på omkring 2.000 medlemmer.

Til at beskrive denne proces har præses fundet og brugt et usædvanlig 
givtigt materiale. Men før jeg går nærmere ind på det, vil jeg dog gerne 
hæfte mig ved den allerførste sætning i afhandlingen. Det er i 1. bind på s. 
9 øverst, hvor der står: »Nationalt tilhørsforhold er en identitet, der ska
bes under opvæksten«.

Det forekommer mig, at denne ret almindelige opfattelse af nationalt 
tilhørsforhold står i kontrast til det, der nok er afhandlingens mest opsigts
vækkende resultat, nemlig at i hvert fald det danske mindretal i Sydslesvig
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ingenlunde var en fast afgrænset gruppe. Medlemmerne i den vel belyste 
Flensborgafdeling af Den slesvigske Forening kom og gik i et omfang, som 
kun i ringe grad kan forklares ved flytning og generationsskifte, og som 
præses derfor beskriver som »udveksling med folk fra tyske miljøer« (s. 
312). Bag de svingninger, der optræder i nettotallene har præces påvist 
endnu større svingninger i bruttotallene, så store, at de i begyndelsen af 
tyverne svarede til »en udskiftning af halvdelen af medlemskaren over kun 
fem år« (s. 310). Denne påvisning strider i den grad mod gængse forestil
linger, at det må undre, at den i bogens afsluttende konklusion kun er 
nævnt i en enkelt sætning.

Det skal da heller ikke nægtes, at præses i sin detaljerede behandling 
kunne og burde have været lidt mere omhyggelig med sin argumentation.

Det første spørgsmål, der melder sig, er, hvor stor en part af den dansk
sindede befolkning, der var organiseret i Den slesvigske Forening. Var det 
kun en mindre del, var det vel ikke så bemærkelsesværdigt, om nogle var 
medlemmer på ét tidspunkt, andre på et andet. Det kunne have med per
sonlige forhold at gøre, men behøvede ikke at sige noget om skifte af sin
delag. Det oplagte sammenligningsgrundlag er valgresultaterne, antallet 
af danske stemmer sammenlignet med medlemstallet. Nu ved præses selv 
jo godt, at den organisationsprocent, der fremkommer på denne måde, er 
om ikke 100 %, så dog noget, der nærmer sig. Men det er faktisk ikke let 
for læseren at se det.

Hovedkilden til medlemstallet er Flensborgafdelingens kartotek. Men 
det fremgår kun indirekte, at den omfattede mere end Flensborg by, at 
den også omfattede forstæderne Kobbermøllen, Harreslev o.s.v. - En til
svarende sammentælling af de danske stemmer i Flensborg med forstæder 
leder man imidlertid forgæves efter. En direkte sammenstilling af talræk
kerne savnes følgelig også. Det er en skam, også fordi jeg tror, at præses 
under denne manøvre i almindelighed ville have stillet spørgsmålstegn 
ved, hvilket sæt af valgtal, der sagde mest om danskhedens styrke. Rigs
dagsvalg eller kommunalvalg.

Den eneste tabel over valgresultater findes på s. 425, og den omfatter 
kun rigsdagsvalgene. Her tager præses forbehold overfor resultaterne fra 
1930 og fremefter, da Flensborgafdelingen ikke stillede kandidater op. 
Men spørgsmålet er, om disse forbehold ikke burde føres længere tilbage. 
Det var jo et konstant problem, at de danske sydslesvigere aldrig havde 
nogen chance for at få en af deres egne valgt. For at blive repræsenteret i 
den tyske rigsdag krævede Weimarforfatningen, at man i en enkelt valg
kreds opnåede 60.000 stemmer, og det lå helt uden for rækkevidde. Dan
ske stemmer betød kun noget som en støtte til valgforbundet mellem de
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forskellige mindretalslister, og om det blev repræsenteret stod og faldt i 
praksis med, om det lykkedes polakkerne at nå de 60.000 stemmer i Øv- 
reschlesien. Selv ved det store valg i maj 1924 var de 12.000 stemmer fra 
dette mål. På denne baggrund forekommer det mig sandsynligt, at mange 
danskindede vælgere både ved decembervalget i 1924 og ved rigsdagsval
get i 1928 har anset det for at være stemmespild at sætte kryds ved en 
dansk kandidat og derfor enten er blevet hjemme eller har stemt efter de
res sociale præferencer - i første række på Socialdemokratiet. For på den 
danske liste kunne man jo, som det allerede hedder i »Grænsevagten«s 
kommentar til valget i december 1924 »kun tælle stemmerne«..

I så fald fordrer det en korrektion af den politiske konjunkturbeskrivel
se. Rigsdagsvalget i 1928 betegnes på s. 426 som »en katastrofe for den 
danske bevægelse«, byrådsvalget i 1929 på s. 429 som »et bedre resultat«. 
Det var det også målt i stemmer. Men om det repræsenterede en reel 
vækst for danskheden er tvivlsomt. Præses er da også i konklusionen (s. 
532) så forsigtig at bruge en formulering, der i hvert fald kan tolkes sådan, 
at han daterer det beskedne opsving under krisen til 1930.

Det bedste, man kan sige om rigsdagsvalgene er, at de i 1921 og 1924 
stemmer nogenlunde overens med kommunalvalgene. I maj 1924 var for
skellen i Flensborg by kun mellem 2 og 300 eller mindre end ti procent. 
Men videre konklusioner kan man næppe drage heraf. For det første var 
valgdagen denne gang fælles. For det andet var situationen endnu så uaf
klaret, at man i det mindste kunne håbe at se en venligtsindet polsk dele
gation i den tyske rigsdag. Alt taget i betragtning forekommer det mig, at 
kommunevalgene i Flensborg med forstæder giver den sikreste politiske 
parameter. De forekommer desværre ingen steder.

Det er en skam. For det ville også have hjulpet præses fri af den fejl, 
han har begået på s. 429, hvor han konstaterer, at der ved byrådsvalget i 
1929 var mange af Flensborgafdelingens medlemmer, der enten ikke 
stemte eller foretrak tyske partier. Sammenligningsgrundlaget er flens
borgsafdelingens medlemstal. Men da det også omfattede forstæderne, 
skal der faktisk lægges nogle hundrede stemmer til de 2916, der blev opnå
et i Flensborg by. Og så forsvinder i hvert fald underskuddet.

Blandt de få mangler i den iøvrigt bredt anlagte og grundigt gennemar
bejdede syntese, som bogen er, må forfatterens manglende interesse for 
kommunale anliggender desværre fremhæves. De nævnes kun spredt, og 
selvom det nok betegnes som en gevinst for mindretallet, at det i maj 1924 
fik indvalgt 7 medlemmer i Flensborg byråd, reduceres betydningen til 
den interesse, byrådsmedlemmernes redegørelse vakte. Politisk konstate
res det blot på s. 336, at »den ikke magtede at bedre kårene for danskhe-
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den som mindretal.« Det er for så vidt korrekt, som den ikke kunne stem
me sig igennem. Men i enhver forsamling er der jo andre muligheder for 
at gøre sig gældende, i hvert fald i det små. Det nævnes da også, at det 
lykkedes et dansk byrådsmedlem at få dansk teater til Flensborg - et lille, 
men dog praktisk resultat.

Spørgsmålet er imidlertid, om den danske byrådsgruppe ikke skal til
lægges en videre betydning, om den ikke ved selve sin eksistens bidrog til 
den afspænding, der indtraf i midten af tyverne, navnlig i skole- og kirke
spørgsmålet. Uden at jeg skal gå nærmere ind på sagerne eller på nogen 
måde betvivle de overbevisende forklaringer hentet i den store politik, 
som præses har fremført, skal jeg dog hæfte mig ved et enkelt moment, 
nemlig det omslag i overborgmester Hermann Todsens holdning, der ind
traf i 1925. I januar i kirkespørgsmålet og i december i skolespørgsmålet 
gik han enegang imod de fremherskende slesvig-holstenske strømninger 
og valgte i et vist omfang at støtte det danske mindretals fordringer. Ikke 
fordi han var danskerne venligt stemt. Det hverken var eller blev han.

Præses forklarer skiftet med de signaler, der kom fra oven, og beskriver 
Todsen som den loyale preussiske embedsmand. Det kan naturligvis ikke 
afvises. Men psykologisk er det lige så forståeligt, om han trods alt selv 
har været interesseret i at give danskerne visse indrømmelser. For hvaden
ten han brød sig om det eller ej, - og det gjorde han nok ikke - så traf han 
jo nu på dem i alt sit daglige arbejde. De sad i byrådet, de sad i udvalgene, 
og i selve magistraten var der en dansk rådmand. Han lærte dem person
ligt at kende og har vel ikke i længden kunnet opfatte dem som simple 
»Speckdånen«. Desuden: Enhver formand i en forsamling vil foretrække 
en vis grad af konsensus. Han vil i hvert fald være interesseret i at undgå 
de værste urimeligheder mod folk, han træffer i det daglige. At overlade 
den danske menighed en iøvrigt ubenyttet kirke og at slå af på den mest 
oplagte chikane mod det danske skolevæsen, det må Todsen under de giv
ne omstændigheder selv have været tilfreds med.

Måske kan man anlægge en lignende betragtning på den nazistiske 
overborgmester Siewers, der kom til i 1933, og som gav danskerne nye 
indrømmelser. De sad jo nu som den eneste ikke-nazistiske gruppe i byrå
det. Men her er det dog sikkert nok så væsentligt at fremhæve indflydelsen 
fra Auswärtiges Amt, som præses jo også gør. Alligevel kan den næppe 
betegnes som nogen tilstrækkelig forklaring. For også i tidligere faser hav
de den tyske udenrigstjeneste arbejdet for indrømmelser til det danske 
mindretal, som udenrigspolitiske interesser jo talte for. Så hvorfor lykke
des det nu så meget bedre?

Her havde det nok været på sin plads, om præses mere systematisk hav-
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de overvejet udviklingen i den tyske magtstruktur. I sin fortrinlige ud
redning af skolespørgsmålet tegner han et levende billede af, hvilke for
halings- og blokeringsmuligheder, der lå gemt i det tyske og preussiske 
byrokratis mangfoldige irgange. Riget, landet og provinsen havde i ty
verne hver sine myndigheder, der skulle høres og spørges og komme 
med indvendinger, rent bortset fra, at udenrigs- indenrigs- og kultusmini
sterierne kunne anlægge hver sit synspunkt. Men ved Hitlers magtoverta
gelse skete der for det første en politisk ensretning, for det andet en 
strukturændring. Den sidste mundede nok i tidens fylde ud i endnu stør
re overlapninger mellem forskellige myndigheder. Men i sin første fase 
betød den dog en forenkling. Navnlig derved, at de enkelte landes og 
dermed også Preussens landsregering først blev umyndiggjort og dernæst 
afskaffet. Dermed voksede rigets magt og dermed også den tyske 
udenrigstjenestes. Sagt på anden måde. Afstanden fra Wilhelmsstrasse 
til Flensborg blev kortere. Måske spillede det en rolle, at Tysklands in
ternationale isolation efter den nazistiske magtovertagelse gav et godt 
forhold til de skandinaviske lande øget vægt. I hvert fald blev det lettere 
for udenrigsministeriet at sætte sin vilje igennem. Således kan man for
klare det paradoks, at det stærke nazistiske tryk mod danskheden dog på 
enkelte områder blev ledsaget af lempelser.

Men tilbage til medlemstallene. Af de 9.300 kartotekskort fra Flens
borgafdelingen har præses udtrukket halvdelen af de mandlige og en 
fjerdel af de kvindelige medlemmer til nærmere granskning. Det kunne 
ligne kønsdiskriminering, men er naturligvis fornuftigt nok, da det i al
mindelighed var mandens sociale status, der afgjorde familiens. Desvær
re er der mangler ved nogle af kortene, og det giver problemer. I en ræk
ke tilfælde mangler der indmeldelsesdato. De kan dog med god sikker
hed henføres til 1920, til foreningens start, og volder således ikke van
skeligheder.

Værre er det med de manglende datoer for udmeldelse. De berører i- 
alt 1114 medlemmer, dvs. 12% af samtlige medlemmer eller 15% af 
dem, der på et eller andet - og her altså ukendt - tidspunkt har forladt 
Den slesvigske Forenings Flensborgafdeling. Det giver betydelige pro
blemer, når dennes medlemstal skal gøres op på bestemte tidspunkter.

Jeg har en fornemmelse af, at præses ikke kan lide disse afvigere. I sin 
omtale af dem skriver han nederst på s. 306: »man må gå ud fra, at der 
blandt udmeldte uden dato findes særlig mange, hvis tilknytning til fore
ningen var af løsere karakter.« Det minder mig om en dyrepsykolog, der 
lavede forsøg med katte. Otte var der af dem, og han lærte dem bestem
te ting, og de skulle så reagere på en bestemt måde. Det gjorde de også
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- de syv af dem. Men den ottende gjorde det altså ikke. Og om den 
skrev han da i synlig irritation: »Men det var også en ualmindelig dorsk 
kat!«.

Præses har valgt den radikale løsning simpelthen at slå en streg over de 
formastelige. I de medlemstal, han anfører i tabel 9 på s. 307 eksisterer 
de ikke og har aldrig eksisteret. Det skal retfærdigvis tilføjes, at han ta
ger dette i betragtning og gør opmærksom på, at de tal, der står i kolon
nen »nærværende analyser«, konsekvent er for lave. Det er ærlig snak. 
Men det er alligevel et spørgsmål, om det ikke havde været muligt at for
søge en skønsmæssig placering af de manglende udmeldelsesdatoer. Pro
blemet har jo naget. Præses vender flere gange tilbage til det og formo
der både på s. 311 og igen på s. 312, at hovedparten af de famøse tilfælde 
nok skal placeres i nedgangsårene efter 1924. Rimeligt nok. For det ser 
jo mærkeligt ud, at den årlige afgang ifølge tabel 10 på s. 309 i disse år 
skulle have været mindre end i opgangstiden 1921-24.

Det kunne have ladet sig gøre at udvide tabel 9, så der til de to kolon
ner var føjet en tredie, der rummede en skønsmæssig fordeling af de ud
aterede udmeldelser. Det kunne have ladet sig gøre at foretage et sådant 
skøn, f.eks. udfra den forudsætning, at de ukendte havde udmeldt sig i 
samme rytme som de kendte, eller mere specifikt som de kendte, der 
havde indmeldt sig i samme perioder. Og det havde været nyttigt, uanset 
at en sådan skønsmæssig opgørelse naturligvis også havde efterladt en vis 
usikkerhed.

Jeg er nemlig ikke helt enig, hvor præses på s. 309 fastslår, at.de anfør
te tal trods alt udgør et godt grundlag for at afdække den danske bevæ
gelses dynamik. I tabel 9 falder det i øjnene, at der fra 1920 til 1924 skul
le have været tale om en nedgang i medlemstallet fra 4.740 til 4.262, altså 
med næsten 500, skønt alt tyder på, at danskheden var i vækst i disse år. 
I teksten er det sidste tal da også skønsmæssigt regnet op til »omkring 
5.400« (s. 309), altså et helt andet tal. Lad mig for det første bemærke, 
at når sådanne skøn kan anføres i teksten, kan de også anføres i tabellen, 
og for det andet, at det er for upædagogisk at lade en talrække stå alene, 
når man positivt ved, den er forkert. Der vil nok ske det, at folk, der i 
fremtiden skal bruge noget om danskheden i Flensborg, de vil slå op i 
Noacks bog, og så vil de falde over tabel 9 og se, at selvom afdelingen 
selv opgav en vækst på 1100 medlemmer fra 1920 til 1924, så har Noack 
vist, at den i virkeligheden gik 500 tilbage. Hvor mange vil blade to sider 
frem og konstatere, at det mener Noack slet ikke?

Altså: en tredie kolonne med skønnede tal angivet i hele hundreder. 
Det havde været korrekt. Og selvom jeg ikke kender grundmaterialet,
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tvivler jeg om, at disse tal havde adskilt sig så forfærdelig meget fra de 
samtidige opgørelser i tabel 9’s venstre kolonne. Som præses jo også selv 
formoder, vil forskellen kun være markant for rekordåret 1924.

Det var en lang snak om en enkelt tabel, og lad mig da straks tilføje, at 
de manglende udmeldelsesdatoer på ingen måde invaliderer de øvrige be
regninger i det alt i alt særdeles fortjenstfulde kapitel om Flensborgafde- 
lingens sammensætning. De sociologiske analyser af køn, alder og social 
status er særdeles veldokumenterede, og det må navnlig fremhæves, at 
præses ved erhvervsfordelingen har vist god historisk sans ved ikke at lade 
sig nøje med en analyse af den samlede medlemsbestand, men også har 
undersøgt, hvordan tilgang og afgang fra forskellige samfundslag fordelte 
sig i de enkelte, historisk forskelligartede faser af mindretallets udvikling.

Dog er der en enkelt beregning, hvor de famøse manglende udmeldel
sesdatoer kan have spillet en rolle. Det er i tabel 12 på s. 311, hvor det er 
beregnet, hvor stor en procentdel af afgangen, der skyldes dødsfald og 
flytninger. Præses har ikke nogen definitiv forklaring på de manglende ud
meldelsesdatoer, udover at disse medlemmer næppe har foretaget nogen 
formel udmeldelse. De er blot holdt op med at betale deres kontingent. 
Det kan naturligvis have forskellig baggrund. Men en af de mest nærlig
gende er vel, at der er tale om folk, der er flyttet bort fra Flensborg. At 
man i flytningens almindelige forvirring glemmer at få sig meldt ud af lo
kale foreninger, er menneskeligt, især hvis man, som præses antager, kun 
havde en tilknytning »af løsere karakter«. Hvis det har været tilfældet, 
skal en lidt større del af den samlede afgang tilskrives flytninger, og der 
bliver da lidt mindre tilbage til den overraskende store udveksling med 
folk fra tyske miljøer, som præses på s. 312 opgør til »60-80 % af den sam
lede tilgang og afgang«.

Dette er vel kapitlets hovedresultat og et af de mest opsigtsvækkende i 
hele bogen. Måske skal procenterne sættes ned til 50-75. Men det ændrer 
ikke det samlede billede. Stadig giver tallene basis for den konklusion, 
præses har draget s. 544, nemlig »at skellet mellem dansk og tysk i jævne 
menneskers øjne forekom mindre dybt, end det ofte er fremstillet.«

Det brændende spørgsmål er naturligvis, om vi her har en speciel karak
teristik af det danske mindretal i Sydslesvig i mellemkrigstiden, eller om vi 
i det hele taget skal til at revidere vores forestillinger om, hvad et nationalt 
mindretal er.

Visse ting kunne tale for det første. Det dansk-tyske grænseland var og 
er karakteriseret ved, at der ikke er noget religiøst eller konfessionelt 
skel, at sprog- og sindelagsgrænser overlapper hinanden, og at blandede 
ægteskaber er og har været overordentlig almindelige. At det for meget
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store befolkningsgruppers vedkommende har givet nationale orienterings
problemer, er der intet mærkeligt i. Nogle har så at sige været født ind i et 
dansk eller tysk miljø. Men andre og vel ganske mange har vidst, at deres 
familie talte både danske og tyske medlemmer.

Lad mig opholde mig lidt ved familieforholdene, som vi kan karakteri
sere som nationalitetens traditionelle side. I sin karakteristik af Ernst 
Christiansens ideologiske ståsted påpeger præses, at selvom han langtfra 
var nazist, rummede hans tankegang en række elementer, der tilsammen 
placerede ham i den »völkische« ideologi - ja, ordet »völkisch«er gudske
lov svært at oversætte til dansk - som i Tyskland figurerede som en art 
præ-nazisme, og som vel heller ikke var ganske ukendt i Danmark. I sin 
helhed kan jeg godt anerkende den tolkning. Men jeg vil dog sætte et 
spørgsmålstegn ved, hvor specielle hans forestillinger om afstamning eller 
race, som man sagde med et siden tabuiseret ord, egentlig var i hans 
samtid.

Lad os se bort fra antisemitismen. Det eksempel, præses s. 93 giver på, 
at Ernst Christiansen« anslog antisemitiske strenge«, overbeviser mig ik
ke. At han kunne angribe navngivne politikere, der var, eller som han tro
ede var jøder, idet han samtidig tog afstand fra alle generaliseringer, ville i 
hvert fald ikke kvalificere ham til optagelse i bevidst antisemitiske kredse.

Mere interessant er hans forestillinger om bindingen til hjemstavnen og 
folkets fælles oprindelse. Det er ideer, vi finder i næsten enhver national 
bevidsthed. I sin definition af en etnisk gruppe har f.eks. Max Weber som 
første punkt fremhævet »en subjektiv tro på medlemmernes fælles oprin
delse«, hvadenten den så grunder sig på fysiske eller kulturelle ligheder. 
En sådan tro var faktisk vidt udbredt også i det danske samfund og også 
blandt folk, der stod det national-konservative standpunkt fjernt.

Lad mig som et eksempel nævne den radikale afholdsagitator Larsen- 
Ledet fra Vendsyssel. Det var i disse år, han sad på landsarkivet i Viborg 
og studerede sine forfædre, og det var ikke meget senere, han i sine erin
dringer publicerede det glædelige resultat. Han var, konstaterede han 
med tilfredshed, af rent blod. Helt tilbage til 1600-tallet var han nået uden 
at støde på himmerlændinge eller andet søndenfjords folk i sin familie!

I Slesvig kunne tilsvarende studier give et tilsvarende resultat. Men det 
ville da netop pege på Slesvig, sjældent entydigt på hverken dansk eller 
tysk. Det var næppe uden hensigt, at den danske forening syd for grænsen 
netop hed den slesvigske, sålidt som at hjemmetyskerne nord for stillede 
op til valg under betegnelsen Slesvigsk Parti. Man antog, at denne natio
nalt neutrale formel kunne trække marginalvælgere til, og det gjorde den 
måske også. Lad os i hvert fald konstatere, at for store dele af befolknin-
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gen i grænselandet var nationalitetens traditionelle faktor flertydig. Valget 
mellem dansk og tysk var et valg mellem kulturer, eller måske mellem 
statslig tilknytning.

At det sidste spillede en afgørende rolle i mindretallets ledelse, har præ
ses klart dokumenteret. Håbet om en genforening kunne forties eller be
nægtes. Men det levede alligevel. Det er naturligvis langt vanskeligere at 
sige, hvor fast et tag det havde i videre kredse af det danske mindretal. 
Men der kan dog være grund til at pege på, at den store bølge af tilslutning 
til danskheden kom i begyndelsen af tyverne, i en situation, hvor hele 
Tyskland ikke blot hærgedes af en økonomisk, men også en national krise. 
Der var spørgsmål om, hvad Tyskalnd var efter krigsnederlaget, efter 
Versaillesfreden, efter revolutionen og efter kejserdømmets fald. Der var 
- ikke mindst under den franske Ruhrbesættelse i 1923 - en uvished om 
Tysklands fortsatte beståen som samlet rige. Den rhinske separatisme var 
et udslag heraf. Måske også en del af strømmen mod det danske mindretal 
bundede i, at nogle foretrak en sikret dansk fremtid for en uvis tysk.

I så fald kan vel en del af fluktuationerne forklares ved mere specifikke 
grænsepolitiske overvejelser, der ikke generelt siger meget om forholdet 
mellem dansk og tysk i grænselandet. Nogle sluttede sig til danskheden i 
håb om en grænseændring og forlod den igen, da håbet skuffedes. Sådan 
kan vi også forstå, at krisen ved tredivernes begyndelse, der økonomisk 
ramte den enkelte lige så hårdt eller hårdere end inflationskrisen, vel gav 
danskheden en vis, men dog langt mere begrænset tilvækst. Det var netop 
kun en økonomisk krise.

Om økonomien selvstændigt udgjorde en tredie faktor i tilslutningen til 
mindretallet, har præses diskuteret med udgangspunkt i den tyske agita
tions påstand om, at en hovedpart af det danske mindretal var såkaldte 
»Speckdånen«, folk der kun sluttede sig til for at få fordel af det danske 
sociale hjælpearbejde. En opfattelse, som præses dels afviser, dels proble
matiserer. Alligevel er han ikke fremmed for den tanke, at visse indikato
rer på dansk sindelag kan have været rent økonomisk betingede. Jeg tæn
ker her på den eksplosive udvikling, den tysksprogede danske presse fik i 
begyndelsen af tyverne.

Umiddelbart falder det jo i øjnene, at dens oplagstal langt overskred 
den organiserede danskheds rammer. I april 1923 kulminerede den med 
over 10.000 abonnenter, og ved vurderingen af dette tal skal man endda 
tage i betragtning, at ingen familie holdt mere end ét eksemplar af samme 
avis. Så hvis den kun blev holdt og læst af dansksindede, skulle deres antal 
have ligget væsentligt over, hvad der iøvrigt er registreret.

Præses når da også til det resultat på s. 159, »at prisen var udslaggiven-
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de«. Bladene udnyttede i 1922 den stærke tyske inflation, til et salgsfrem
stød, idet de længe holdt markprisen konstant, hvad de kunne gøre takket 
være værdifaste tilskud fra Danmark, mens de tyske konkurrenter måtte 
lade deres priser stige i takt med markens værdiforringelse. Så at de 
dansksindede blade fik en konkurrencefordel, er der ingen tvivl om.

Som argumenter for, at dette nu også var afgørende, fremfører præses 
to ting. I tabel 4 på s. 160 er vist, hvordan oplaget udviklede sig, og sam
menholdt med tabel 3 over prisudviklingen, fremtræder en sammenhæng. 
Øverst på s. 160 konkluderer præses: »Da tilgangen af nye holdere kom i 
takt med prisfaldet og stagnerede, da priserne blev sat op i januar og april 
1923, er det svært at komme uden om, at der må have været en sammen
hæng.« Videre har han fundet frem til nogle postlister for landdistrikterne 
i Angel og midtlandet, hvor abonnenterne er forsynet med stillingsbeteg
nelser, og de viser, at den overvejende del af holderne var husmænd og 
arbejdere. Fra dette udgangspunkt konkluderer præses da på s. 162:

»Overalt på landet var det fortrinsvis de mindre velbjærgede, der tegne
de abonnement. Tages det i betragtning, at tilslutningen til mindretallet i 
byerne, som den er belyst gennem andre kilder, overvejende kom fra de 
lavere sociale lag, kan resultatet godt udstrækkes dertil. Det er på denne 
baggrund rimeligt at antage, at avisernes pris har spillet en meget stor 
rolle.«

Præses når da frem til en karakteristik af læserskaren øverst på s. 163: 
»De fleste holdere var nok tyske, men ikke så stærkt, at det bekymrede 
dem stort at holde et blad, der var nationalt brændemærket«.

Jeg vil sætte spørgsmålstegn ved, om dette nu også er den eneste mulige 
tolkning.

Umiddelbart forekommer det mig, at der er en logisk brist i det andet 
argument. Præses forudsætter, at abonnenterne også i byerne kom fra de 
lavere sociale lag og gør det med den begrundelse, at det var dem, der 
støttede det danske mindretal. Alligevel går han ud fra, at de fleste var 
tyske.

Men lad os forudsætte, at holderne, som det i hvert fald var tilfældet på 
landet, kom fra de mindre velbjærgedes rækker. Hvor meget siger det da 
om prisens betydning? Ja, naturligvis spiller penge en større rolle, jo færre 
man har. Men det er dog ikke forbeholdt fattigfolk at se på prisen. Og når 
det nu overvejende var fattigfolk, der sluttede sig til det danske mindretal, 
kunne man vel egentlig også ræsonnere sådan, at overensstemmelsen mel
lem den sociale struktur i abonnentskaren og i mindretallet tydede på en 
sammenhæng, at de nyvundne abonnenter i det mindste tilhørte en yder
kreds af danskheden. Havde det i stedet for husmænd og arbejdere været
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gårdmændene eller blot et jævnt udsnit af befolkningen, der tog imod slag
tilbudet fra Neue Flensburger Zeitung, synes jeg, der kunne have været 
større grund til betænkelighed.

Men lad os også se lidt nærmere på det første argument, den ubetvivleli
ge sammenhæng mellem pris og oplag. At den fandtes, er klart. Men det 
løser ikke problemet om, af hvad art det nyvundne marked var. Præses 
hælder til den opfattelse, at det var tyskere, der blot ville købe en billig 
avis. Men jeg synes ikke helt, det stemmer overens med udviklingen. I
1921 havde de tysksprogede danske blade tilsammen ca. 1500 abonnenter. 
I januar 1922 var tallet vokset til små 3.000. Kvartalsprisen var da omreg
net i danske penge 41 øre, og danske penge er omtrent lig med en tysk 
realværdi, en inflationsrenset pris. Inflationen bragte nu denne ned til 
først 23 øre, så helt ned til 11 øre. Så steg den lidt til 16 øre og i januar 
1923 lå kvartalsprisen på 34 øre, stadig mindre end et år tidligere. I året
1922 fandt da også den store oplagsfremgang sted, så det største blad 
Neue Flensburger Zeitung forøgede sit oplag fra godt 2.200 til godt 6.000 
solgte eksemplarer. I april 1923 fortsatte denne vækst omend kun i halvt 
tempo, så det nu havde 6.800 abonnenter. Men da var prisen kommet op i 
81 øre. Det var stadig kun halvdelen af, hvad den største konkurrent 
Flensburger Nachrichten kostede, men dog dobbelt så meget som prisen 
før det store fremstød. Ifølge oplysninger, som præses uden kommentarer 
refererer på s. 159, skulle prisforholdet mellem de to aviser nu være det 
samme som før krigen.

Umiddelbart tyder dette ikke på, at det var udsalgskunder, det store 
salgsfremstød tiltrak. Det ligner mere et sundt marked, et trofast publi
kum, og indtrykket bekræftes, når vi følger den videre udvikling. Ifølge 
tabel 8 på s. 203 havde Neue Flensburger Zeitung i november 1923 endnu 
6.300 abonnenter, en beskeden tilbagegang på ca. 500, men stadig flere 
end i lavpristiden. I november 1923 blev bladet så forbudt, og da det gen
opstod i februar 1924 havde det - som præses triumferende fastslår - mi
stet 17 % af sine abonnenter. Han skriver nederst s. 202, at forbudet ind
ledte »en hovedkuls nedgang«. Det synes jeg er stærke ord. Man kunne jo 
også vende tallene om og hæfte sig ved, at der var 83 % af abonnenterne, 
der hang ved, skønt bladet ikke havde eksisteret, da de bestilte avis for 
januar kvartal 1924. Mere signifikant er nedgangen i det følgende år, hvor 
oplaget igen faldt ned på niveauet fra januar 1922. Men her mangler vi 
prisoplysninger. For ligesom de danske blade havde nydt fordel af den la
ve markkurs, var de nu hæmmet af den urealistisk høje markkurs, der 
gjaldt, indtil også kronen blev ført i pari. Og desuden var man nået ind i 
en periode, hvor der som helhed var tilbagegang for danskheden.
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Alt i alt forekommer det mig, at præses i sin tolkning af den tysksproge
de presses fremgang har skelet lovlig meget til det formål, den var bereg
net til at tjene. For som han påviser, er der ikke rimelig tvivl om, at mæn- 
dene bag den så den som et offensivt redskab, et middel til at få tysksinde
de sydslesvigere i tale. Når fremstødet så lykkes, er det nærliggende at tro, 
at det også er det, der er sket. Men jeg kan ikke se, at der i noget af det 
fremførte ligger et bevis for, at det nye publikum var svagt funderede ty
ske. Socialstrukturen peger snarest mod en svagt funderet danskhed, en 
ikke helt ubetydelig gruppe, som ganske vist ikke deltog i det danske ar
bejde, ikke sendte deres børn i dansk skole ög heller ikke stemte dansk 
ved valgene. Men som alligevel betragtede danskheden med så megen 
sympati og interesse, at de gerne ville læse en dansk avis, hvis det kunne 
gøres for en rimelig penge.

Hvis vi forestiller os, at det danske mindretal var omgivet af et sådant 
bælte af velvilligt indstillede sydslesvigere, hvadenten vi så vil kalde dem 
danske eller tyske, bliver vel også den stærke udveksling med det omgi
vende samfund, som præses har påvist for Flensborgafdelingens vedkom
mende, mere forståelig. Så repræsenterer den ikke et skifte i national selv
forståelse, men et skifte mellem en aktiv og en passiv dansk holdning. En 
gruppe, det i denne forbindelse er nærliggende at tænke på, er de mange, 
der stemte dansk i 1920, men siden ikke eller kun i perioder tog del i den 
danske bevægelse.

Mange store og måske uløselige spørgsmål rejser sig ved læsningen af 
den store afhandling. Hvorfor havde det danske mindretal trods sin bor- 
gerligt-akademiske ledelse overvejende sin tilslutning fra arbejdere og an
dre småfolk. Ja, det er vel rigtigt, som præses skriver et sted, at det var 
dem, det tyske samfund havde mindst at tilbyde. Men så skulle man 
egentlig gå ud fra, at det tyske mindretal nord for grænsen tilsvarende be
stod af dem, det danske samfund tilbød mindst. Og var det tilfældet? Eller 
kan der være en anden forklaring? Var der og er der måske stadig elemen
ter i dansk og tysk kultur, der virker dragende på forskellige samfundslag? 
Vi ved det ikke, og det er ingen kritik af præses’s arbejde, at han ikke har 
løst sådanne fundamentale spørgsmål, der klart ville have sprængt afhand
lingens i forvejen vide rammer.

Til sidst skal jeg, som 2. officielle opponent jo bør, gå lidt ned i små
tingsafdelingen. Men jeg skal gøre det kort. Bogen er behageligt fri for 
trykfejl. Der er dog en enkelt, som jeg vil drage frem, fordi den er af en ny 
type, som vi nok vil komme til at se mere til i fremtiden. Det er en typisk 
EDB-trykfejl, der forekommer på overgangen mellem side 11 og side 12. 
Der står her om en artikel, at den »kun rummer en række få spredte be-
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mærkninger«. Det minder lidt om udtrykket »en lille høj én«. Har jeg ikke 
ret, når jeg antager, at præses har været i tvivl, om han skulle skrive »en 
række« eller »få« - først har skrevet det ene, så alligevel bestemt sig til det 
andet - det er jo så nemt at rette på et tekstbehandlingsanlæg - men så 
alligevel glemt at slette det første igen?

Mod præses’s akribi ved behandlingen af benyttede tekster har jeg ikke 
fundet indvendinger. Man kan altid diskutere tolkningen. Men de uddrag 
og referater af materialet, der er bragt i bogen, er fair og dækkende, og 
præses har med stor energi taget fat på materiale og data, der ikke umid
delbart forekom at støtte hans teser.

Noteapparatet er enkelt og rummer, hvad det skal, nemlig kildehenvis
ninger. Dertil enkelte forklarende bemærkninger af teknisk art, men ikke 
de væsentlige ting, som står, hvor de skal, nemlig i teksten, og heller ikke 
de uvæsentlige, der slet ikke skal med. Dog er der en enkelt henvisning, 
der er lovlig summarisk. Det er ved den tidligere omtalte tabel 9 på s. 307, 
hvor der som kildehenvisning blot står: »Samtidige opgørelser, Flensborg- 
afdelingens protokoller og Flensborg Avis’s årsmødereferater.« Det er for 
vagt, og vi får ikke at vide, hvilke tal, der stammer fra hvilken af de tre 
kildegrupper.

Alle kildecitater er oversat til dansk, og det er prisværdigt. Alligevel 
havde det været rigtigt og ønskeligt, om citaterne af utrykte tyske kilder 
havde stået på originalsproget i noteapparatet. Så få, det drejer sig om, og 
med den lille sats, der er brugt til noterne, ville det kun have forøget bo
gens omfang med et par enkelte sider.

Jeg er nu nået til enden med min kritik. Så lad mig da forlade min rolle 
som djævelens advokat og prøve at sammenfatte, hvad jeg egentlig mener 
om bogen.

At det er et godt og solidt stykke historisk arbejde, at jeg mener det, 
kan vel ikke overraske nogen. Ellers burde den jo ikke have været antaget 
som disputats. Det kan vel heller ikke undre, at jeg rundt i yderkanterne 
har fundet et par svage punkter, som jeg har boret mest muligt i. Det skal 
jeg jo. De, der har fulgt med i sidehenvisningerne, vil nok have bemærket, 
at boret for det meste løb i en ret smal rille. De kritiske punkter skal ikke 
generaliseres.

Nej, hvad jeg mest vil fremhæve, er, at afhandlingen er spændende at 
læse. Sprogligt, men først og fremmest indholdsmæssigt. Den vinder ved 
nærmere bekentskab. Da jeg i sin tid læste manuskriptet, fandt jeg det in
teressant. Den trykte udgave læste jeg som en god bog, og da jeg nu til 
sidst skulle lave oppositionen, kostede det mig megen tid, at jeg faldt i at 
læse, hvor jeg kun skulle have foretaget et opslag. Det er ikke blot en bog
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på mange sider. Der står også meget på dem, og forfatteren viger ingen 
steder tilbage for at sige sin mening.

Det er i det hele taget en meget dansk afhandling. Jeg tænker ikke blot 
på sproget, skønt det naturligvis er vigtigt. Jeg tænker ikke på, at ikke blot 
citater, men også gadenavne er oversat, så vi uanset, hvad det flensborg- 
ske bystyre måtte have skrevet på skiltene, kan læse om Nørregade, 
Aabenraagade og Bov Landevej. Jeg tænker slet ikke på, at den by, der 
på tyske kort kaldes Flensburg, konsekvent er stavet Flensborg - for det 
hedder den jo. Jeg tænker ikke engang på forfatterens særdeles mådehold
ne brug af fremmedord og tekniske udtryk. Thi som Holberg allerede i 
1713 fastslog, kan man »exprimere sig udi de fleste materier uden at for
skrive fremmede gloser fra andre steder.« Og det har præses gjort.

Nej, når jeg fremhæver det danske, så tænker jeg på mine stakkels tyske 
kolleger. Har afhandlingen vist, at det nationale skel mellem dansk og 
tysk kan være flydende og problematisk, er den dog i sig selv et eksempel 
på, at der i historieskrivningen er en klar forskel i tradition. Der skal nok 
være hæderlige undtagelser - men omskrevet til en typisk tysk dissertation 
ville bogen være kommet til at se ganske anderledes ud. Den skulle have 
haft et så højt abstraktionsniveau, at man næppe kunne skimte virkelighe
den, og den skulle med omhu have placeret sig selv i en indviklet forsk
ningstradition blandt andre og følgelig ringere værker om emnet. Den 
skulle typisk have haft mange af den slags sider, hvor der foroven står tre 
linier tekst, mens resten er helliget de lærde noter. Den ville typisk være 
fremkommet som duplikat eller på mikrofilm, fordi der alligevel ikke var 
nogen, der gad læse den.

Vi hævder ikke, at historien har anden værdi end den, læseren vil tillæg
ge den. Vi hævder ikke, at den kan forandre verden eller løse tilværelsens 
gåde. Derfor har vi her i landet tradition for en historieskrivning, der ser 
det som en dyd at forene de faglige krav med en jævn, folkelig og forståe
lig fremstillingsform. Til denne danske historieskrivning har præses ydet 
et fornemt bidrag.
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Gyldendal og Politikens Danmarkshi
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Hørby. 349 s. Bd. 6. De fire stæn
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Den store Danmarkshistories 5. bind er 
det første, der begynder på et tids
punkt, hvor der uomtvisteligt eksistere
de et dansk rige, der har sin egen histo
rie. Det Danmark, Valdemar Sejr døde 
fra i 1241, udgjorde selvom opløsnings
tendenser måske allerede var grund
lagt, en politisk enhed, hvis udvikling 
naturligt kan'behandles som en fælles 
historie. Og dog vil det være misvisen
de fra da af at forestille sig Danmark 
som en med næsten naturgiven nødven
dighed eksisterende nationalstat. Det 
hører til Kai Hørbys fortjenester som 
forfatter til bind 5 om udviklingen fra 
midten af det 13. århundrede til begyn
delsen af det 15., at han får fremstillet 
den fortsatte eksistens af det rige, der 
efter Peter Sawyers fremstilling i bd. 3 
var konsolideret omkring år 1000 af 
Svend Tveskæg, som alt andet end en 
selvfølge.

Hørby påpeger dette perspektiv i si
tuationen i 1363-65 under Valdemar 
Atterdags første krig mod hanseaterne. 
De og deres allierede opererede da 
med en plan om, hvis de kunne fordrive 
kongen, at dele de danske lande mel
lem tre fyrster: Jylland og Fyn skulle 
tilfalde greverne af Holsten, Sjælland 
hertugen af Mecklenburg og Skåne 
dennes søn, der just var blevet konge i

Sverige (s. 263). Denne plan var, me
ner Hørby (s. 317), ikke grebet ud af 
luften, for den økonomiske udvikling 
havde vendt de danske landes interes
ser fra hinanden på en sådan måde, at 
deres udenlandske orientering gik for
skellige steder hen. Alligevel gik det 
dog sådan, at de danske lande bevarede 
et rigsfællesskab; men det var ikke en 
følge af nogen nødvendighed. Det 
skyldtes fænomenet Valdemar Atter- 
dag og hans politiske talent. I Hørbys 
fremstilling fremstår han som ikke så 
lidt af et danmarkshistorisk mirakel. 
For i 1300-tallet kunne det danske rige 
synes de facto at have ophørt at eksiste
re. Det opløstes i pantelen i 1320’erne, 
og efter Kristoffer 2.s død i 1332 fand
tes end ikke nogen konge. De skånske 
landsdele hørte fra da af under den 
svenske konge. Valdemar, der blev 
konge i 1340, fik dem først tilbage i 
1360, og det vestlige Fyn f.eks. fik han 
ikke før 1365. Blot for allerede i 1370 
at måtte overlade hanseaterne to tred
jedele af magten i Skåne for 15 år, 
hvilket dog kun var ham en udfordring 
til med udgangspunkt i den resterende 
tredjedel at befæste sit greb om om
rådet.

At der ud af disse evindelige fluktua
tioner skulle komme en genbefæstet 
dansk rigsdannelse, fremtræder mere 
som et under end som en selvfølge. At 
det ikke faldt sammen i sine bestandde
le ved genforenerens død, forekommer 
at være mirakel nummer to. Det udvir
kedes af en 22-årig pige, der ved kong 
Valdemars død kom sejlende til Ka-
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lundborg medbringende en 4-årig søn, 
som hun havde fået i Norge. Hørby på
peger, at hun kom i november, hvor 
handelsskibsfarten på Norge den gang 
var indstillet på grund af vejrforholde
ne. Hun viste sig snart at kunne sejle op 
mod hårdere konditioner end efterårs
storme. 14 år senere regerede Margre
the Valdemarsdatter egenhændigt i 
Danmark, Norge og Sverige. »Hun er«, 
skriver Hørby (s. 282), »et af de største 
politiske talenter, der nogensinde har 
regeret Danmark«. Hovedtemaet i PGs 
bd. 5 kan da siges at være den utrolige 
historie om, hvad kong Valdemar og 
hans datter udrettede i kraft af deres 
politiske talent.

Som forfatterrollerne nu engang er 
fordelt, har Hørby kun lejlighed til at 
skrive om Margrethes begyndelse, 
hvorfor grundstammen i hans bog ud
gøres af skildringen af Valdemar Atter- 
dags livsværk. Kongens personlighed 
optager ham tydeligvis, men vægten lig
ger dog på den politiske udvikling, 
hvori kongen bliver hovedskikkelse. 
Den karakteriseres som en omstilling 
fra en gammel territorialstat til en mo
derne fyrstestat, hvor samtidig impe- 
riepolitikken afløses af en omskiftelig 
og kompliceret alliancepolitik (s. 312). 
Hørby må vel da forstås således, at 
hans hovedbestræbelse har været i bo
gens politisk-historiske afsnit at følge 
denne politiske omstillingsproces i de
taljer.

Det indebærer, at fremstillingen i 
disse afsnit, som optager de fleste sider, 
fremtræder ret begivenhedshistorisk 
nogle vil sikkert mene traditionel. Læ
seren bør dog ikke tage fejl. Bindets 
problemstilling hører i kraft af den om
talte sans for tidens forandringer i poli
tisk stil 80’erne til. Hvortil kommer, at 
den begivenhedsorienterede fremstil
lingsform giver forfatteren lejlighed til 
at udfolde sin sans for stoffets iboende 
drama og kolorit.

En betydelig plads tildeles således i 
den behandlede periodes begyndelse 
diskussionen af kongemordet i 1286. Vi 
har nu en velformuleret sammenfatning 
af Kai Hørbys tolkning af indiciernes 
stilling i denne sag ledsaget af en smuk 
illustration med det af Hørby fremdrag
ne billede af minnesangeren Rumelant 
fra det såkaldt manessiske håndskrift, 
der opbevares i Heidelberg. Hørby ar
gumenterer med styrke for sit syns
punkt, at »de fredløse« næppe var skyl
dige i det kongemord, de blev dømt 
for, bl.a. fordi de manglede motiv. (Og 
anmelderen vil fremture i sin tese, at de 
dog kan have haft det motiv, at de fryg
tede for, at Erik Klipping ville slå hån
den af dem).

For at nuancere sit billede af Valde
mar Atterdag har forfatteren fået den 
lykkedelige ide helt bevidst at støtte sig 
til den yderst subjektive tegning af den
ne fremstillingens hovedskikkelse, som 
vi finder hos den ukendte ophavsmand 
til Yngre Sjællandske Krønike. Det lyk
kes på denne måde Hørby at opfriske 
Erik Arups billede af den store 14. år
hundredes condottiere på Danmarks 
trone, men med det nye aspekt, at hans 
indsats her ikke ender i fiasko.

Ved at dyrke personportrættet har 
fremstillingen da i høj grad præg af 
80’erne. Ligesom den har det på den 
måde, at ødegårdsudvikling og økono
misk krise, nok omtales, men ikke er så 
determinerende faktorer som hos os, 
der skrev i 70’erne. Det forekommer 
fornyende, at disse aspekter nu supple
res med en behandling af tidens ver
densbillede, dens mentalitet, begreber, 
der kommer tæt på, hvad forfatterne til 
værkets to første bind sammenfattende 
kaldte for livsformen. Hørby synes at 
tænke i lignende baner, når han konsta
terer, at selve »tiden som begreb er be
stemt af den levevis, der gælder i sam
fundene«, og deraf bl.a. slutter, at den 
franske kirkes teori om tre grundlæg-
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gende funktioner eller »ordner« i sam
fundet, »dem der arbejder, dem der 
slås og dem der beder« givetvis også 
har gjort sig gældende blandt danske 
bønder (s. 56). Det fremtræder idag 
som indlysende, at Hørby blandt dan
ske forskere var af de første til at inter
essere sig for disse aspekter i og med, at 
det i hans bind af Dansk Socialhistorie 
var hans erklærede arbejdsmetode at 
bestræbe sig på indlevelse i de gamle 
tider med henblik på at skærpe sansen 
for deres fundamentale anderledeshed. 
Resultatet blev allerede da et originalt 
eksempel på en ny form for socialhisto
rie. Det ville være ubilligt at forvente 
noget helt andet i denne nye fremstil
ling fra Hørbys hånd; man fornemmer 
dog her, at frigørelsen fra den socialhi
storiske ramme sætter forfatteren i- 
stand til at give sin hidtil mest vellykke
de fremstilling af middelalderens kirke
ligt bestemte verdensbillede. Skildrin
gen baserer sig på den konstatering, at 
»det var næsten tre hundrede år siden 
Poppo havde båret glødende jern for 
kong Harald«, hvorfor ved 1200-tallets 
midte, kristendommen må være blevet 
så stærk, at »rester af hedenskabet må 
have ført en hensygnende tilværelse« 
(s. 77). Om det kristne verdenssyns 
gennemslagskraft var så total, fore
kommer noget af en trossag. En vis 
tvivl kunne måske begrundes i forfatte
rens egen betragtning, at der i slutnin
gen af 1200-tallet vel i højden har været 
nogle hundrede danske, der var i stand 
til at både skrive og læse latin så godt, 
at de kunne være selvstændigt skaben
de på dette sprog (s. 24). Det forekom
mer ikke ganske uproblematisk at al
mengøre de få litterates tankegang i en 
befolkning af analfabeter.

I den foreliggende fremstilling frem
træder kirken da som ubetinget herre 
over menneskenes tankegang. Den er 
også i denne periode en dominerende 
jordbesidder; til gengæld synes Hørby

ikke at tillægge den politisk indflydelse 
af første rang. Spørgsmålet herom på
kalder sig uundgåeligt særlig interesse i 
og med det radikale opgør, som Ole 
Fenger i værkets bd. 4 foretog med den 
danske forskningstradition på feltet. 
Fenger skildrede i opposition til en 
forskningstradition, hvis hovednavne 
er Hal Koch og Aksel E. Christensen, 
kirken som eksponent for det europæi
ske kontinents kulturelle overlegenhed 
og den danske kongemagt som en 
uselvstændig institution, der, altimens 
et harmonisk samarbejde udfoldede 
sig, reelt stod i elevforhold til kirken.

I den i bd. 5. behandlede periode var 
forholdene ændret i den forstand, at 
perioden indledes med de store kirke
kampe mellem kronen og ærkebisperne 
Jakob Erlandsen og Jens Grand. For
fatterens tolkning af disse kampes be
tydning i den overordnede historiske 
sammenhæng må på den foreliggende 
baggrund påkalde sig betydelig interes
se. Det synes da for Hørby klart, at den 
kirkelige part blev disse konflikters ta
ber. »Jakob Erlandsen kæmpede«, 
konkluderes der, »mod en overmagt, 
for en sag som han utvivlsomt opfatte
de ikke kun som sin, men som kirkens. 
Han satte sit liv, sine rige evner, sin 
store formue ind. Og det hele gik tabt« 
(s. 115). Om udfaldet af Jens Grands 
kamp hedder det, at »det gik ikke an at 
støtte kirkens fremtid i Danmark på an
dre faktorer end den kongemagt der 
fandtes ...« (s. 169). Og hele konflikten 
ses som underordnet periodens over
ordnede politiske tendens, den ovenfor 
omtalte udvikling af en ny form for fyr
stemagt: »Jens Grand-striden må for
stås som et moment i den nordiske 
konflikt mellem fyrster der gjorde krav 
på hinandens troner og territorier. Det 
lykkedes Erik Menved ved pavens 
hjælp at neutralisere en af de magtfak
torer der havde indgået i striden, nem
lig ærkebispedømmet i Lund« (s. 170).
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Kirkekampene i anden halvdel af 13. 
århundrede indebærer da i denne tolk
ning klart et kirkeligt nederlag, men 
næppe den katastrofe, de kunne synes 
at være i fortsættelse af bd. 4. Thi uan
set Hørbys understregning af kirkens 
afgørende betydning som åndelig fak
tor forestiller han sig vist nok ikke som 
udgangspunkt den selvstændige og poli
tisk initiativtagende kirke, som Fenger 
skildrede. I bd. 5 tales, noget mere i 
Aksel E. Christensens ånd, om Valde- 
marstiden, som en tid, hvor »kirken 
havde været fast knyttet til kongemag
ten, næsten indlemmet i den, som en 
del af den store kongelige husholdning« 
(s. 112), og udviklingen i de første år
tier efter Valdemar Sejrs død i 1241 ka
rakteriseres som en svækkelse af Val- 
demarernes stat, »hvis fundament var 
dyrkelsen af en kongehelgen« (s. 319). 
Hørby må da forstås således, at der i 
Jakob Erlandsens og Jens Grands 
kamp overordnet lå en bestræbelse på 
at emancipere kirken fra den domine
rende kongemagt og ikke, som det i 
fortsættelse af Fenger ville være logisk, 
en emancipationskamp fra kongemag
tens side mod en dominerende kirke. 
Under alle omstændigheder sluttede 
den behandlede periode med et påfal
dende harmonisk samarbejde mellem 
konge og kirke, som Hørby (s. 259) 
karkateriserer som et grundlæggende 
træk ved Valdemar Atterdags konge
magt.

Grundpillen i dette nye samarbejde 
var denne konges indførelse af en sær
lig kongelig kapelgejstlighed, klerke, 
der gjorde tjeneste ved hoffet for ofte 
siden at avancere til den danske kirkes 
højeste embeder. Ved denne gejstlig
heds hjælp lykkedes det ham tilmed at 
etablere en »hovedbastion« i sit rige, 
det befæstede Sjælland, hvor han reelt 
udnyttede det omfattende kirkegods, 
som om det var kongeligt (s. 257). Det
te nyudviklede magtapparat blev ifølge

Hørby et afgørende element i Valde
mar Atterdags politiske arvelod til dat
teren Margrethe, der lagde ud med at 
placere sin kapellan Peder Jensen Lo- 
dehat som »lyttepost« i Roskilde dom
kapitel (s. 288 f).

Valdemar Atterdags kongemagt blev 
på denne måde en dansk udgave af 
den, der udøvedes af mange mindre 
fyrster i Hundredårskrigens Europa, 
præget som det var af konflikter dels 
mellem Frankrig og England, dels mel
lem kejser og pave. Det var i dette mil
jø, der for første gang udvikledes en 
rent verdslig statsvidenskab, løsrevet 
fra teologien. Som dennes vigtigste 
navne nævner Hørby Marsilius fra Pa
dua og, som særlig betydningsfuld for 
Norden, Bartolus af Sassoferrato, der 
forfattede et skrift om den fyrstelige re
gering, hvor han interesserer sig for 
dennes vedvarende træk, alt det, der 
ikke afhænger af den regerende fyrste 
og hans råder. »Bartolus er således«, 
hedder det, »en af de første der syste
matisk arbejder med den tanke at sta
ten eksisterer uafhængigt af fyrsterne 
og statsmændene« (s. 319). Gennem 
udbredelsen af hans skrifter i Nordeu
ropa nåede tanken om statens egenek
sistens til Valdemar Atterdag, men og
så til hans råder, der i dem fandt inspi
ration til de tanker om rigsrådenes an
svar for kronen, særlig ved tronskifte, 
der skulle udvikle sig til afgørende ele
menter i spillet om de nordiske riger.

Overordnet set synes Hørbys frem
stilling da at indskrive sig i den moder
ne diskussion om statens opkomst i 
samfundene, der også på inspirerende 
vis prægede værkets bind 3 og 4. I den 
afsluttende litteraturvejledning hedder 
det, at »Kr. Erslevs, Erik Arups, Aksel 
E. Christensens og Niels Skyum- 
Nielsens forfatterskaber i det væsentli
ge har lagt grundlinierne i den moderne 
opfattelse af perioden 1250-1400 i 
dansk historie« (s. 337). Til denne kon-
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gerække kan med rimelighed føjes Kai 
Hørbys navn for et væsentligt bidrag til 
1980’ernes fornyelse af den politiske hi
storie.

I 1400-tallet var, opsummerer Troels 
Dahlerup i værkets bd. 6, »rigsideen« 
blevet en selvfølge. Det ser han illustre
ret ved begivenhederne omkring Erik 
af Pommerns afsættelse i slutningen af 
1430’erne. »Hvor jyske aristokrater 
gang på gang i 1300-tallet rejste sig i 
forbitret modstand mod Valdemar At- 
terdags regering, satte deres efterkom
mere sig nu blot til forhandlingsbordet 
og diskuterede kongen væk« (s. 343). 
Det rige, hvis råder på denne måde de
monstrerede deres sans for Danmark 
som en politisk enhed, betegner Dahle
rup som »kulminationen af Margretes 
arbejde: Danmark var atter blevet en 
selvstændig stat med en sikker place
ring midt i unionen og det uanset hyp
pig svensk knurren«. Hertil kom, at 
Christian 1. i 1460 »på næsten miraku
løs vis« fik løst det prekære forhold til 
hertugdømmerne Slesvig og Holsten på 
en sådan måde, at disse blev dele af 
hans fyrstendømme. »At svenskerne 
fortsat kunne gøre sig besværlige, var 
for intet at regne, når oldenborgernes 
norsk-dansk-slesvig-holstenske union 
viste sig levedygtig i godt 400 år« 
(ibid.).

Det karakteristiske synes for Dahle
rup at være, at vi i 1400-tallet møder 
forskellige former for union mellem 
selvstændige fyrstendømmer. »Efterti
den har«, hedder det, »i vel høj grad 
været tilbøjelig til at betragte Kalmar
unionen som en art dansk overherre
dømme over de andre nordiske riger... 
Men hvert enkelt rige - i eller uden for 
unionen - blev styret efter dets egne 
gamle traditioner. En egentlig centrali
sering blev ikke tilstræbt og var med 
tidens begrænsede muligheder næppe 
heller praktisabel« (s. 331).

Konsekvent nok handler bd. 6 da om

den danske del af uionen, hvor et cen
tralstyre var til at praktisere og kun i 
begrænset udstrækning om udviklingen 
i hele det Norden, hvor de danske fyr
ster undertiden også sad inde med tro
nen. Læseren kan så evt. fundere vide
re over, hvorfor »rigsideen« omsider 
fæstnede sig just i det 1400-tal, hvor 
fyrstestaterne syntes på vej til at antage 
videre rammer end den gang, da de 
dukkede op i bd. 5.s periode. Blev fo
restillingen om de nationale stater hær
det til uomgængelige kendsgerninger 
som modtræk just mod fyrstemagtens 
bestræbelser på magtkoncentration på 
endnu højere niveau? Det synes i hvert 
fald påfaldende, at tanken om de natio
nale riger med egne konstitutionelle 
rettigheder sætter sig igennem som en 
formidabel centrifugalkraft i det fælles
nordiske monarki, der tilsyneladende 
til en begyndelse i det væsentlige kunne 
fungere under Margrete.

Den foreliggende fremstilling be
handler som antydet overvejende unio
nen i den udstrækning, den kan ses som 
danmarkshistorie. Forfatteren synes i 
den forbindelse ikke mindst opsat på at 
frigøre sig fra en forskningstradition 
med mere eller mindre udtalte skandi
navistiske sympatier. »En eftertid«, 
hedder det således,« for hvem alt nor
disk samarbejde i sig selv var et gode, 
har gerne kritiseret Christian 1., da det 
i høj grad var i hans regeringstid, at u- 
nionskampene blev til nationalitets
kamp« (s. 222). I stedet tilstræbes en 
fremstilling båret af politisk realisme, 
og som i tilfældet Christian 1. påpeger, 
at »kongen var ikke frit stillet«, f.eks. 
måtte han samtidig med kampe i Sveri
ge hele tiden have blikket vendt mod 
sin besværlige broder i Holsten. Om 
denne politiske histories forløb findes 
der for den omhandlede periode en 
grundig forskning, især grundlagt af Kr. 
Erslev, hvis fremstillinger om dronning 
Margrete og Erik af Pommern ifølge
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litteraturvejledningen stadig kan anbe
fales. De politiske forviklinger udredes 
omhyggeligt og i detaljer, undertiden 
også i så mange, at man kan fristes til 
den fornemmelse, at der er tale om en 
slags pligtarbejde, for hvilket forfatte
ren har brændt mindre end for bindets 
bærende konstruktioner, de social- og 
retshistoriske afsnit.

Også om disse aspekter af 1400-tal- 
lets historie findes idag en righoldig vi
denskabelig litteratur. Til forskel fra 
den politisk-historiske er den imidlertid 
for hovedværkernes vedkommende 
skrevet af Troels Dahlerup. Det gør 
muligvis en forskel i mere end den selv
følgelige forstand, at forfatteren på dis
se felter er på hjemmebane. Thi mens 
Kr. Erslev og hans efterfølgere snarest 
anskuede unionshistorien som en form 
for moderne politik, hvor de kunne irri
teres over det fejlslagne nordiske sam
arbejde og harmes over aktørernes tå
belighed, ligger en sådan tilgang Troels 
Dahlerup fjernt. Han skriver i stedet 
om 1400-tals livet som noget fremmed
artet. Således skildres striden indenfor 
gråbroderordenen mellem to fløje, de 
mere konservative såkaldte konventua- 
ler og de mere radikale fattigdomstil
hængere, hvis gren kaldtes observan
sen, fordi man mente, at man observe
rede de oprindelige ordensregler mere 
strengt. Der forekom reformdiskussio
ner, der kunne antage karakter af gade
kampe. »Men hvor oprigtig reformive
ren end var, kunne klostrene vanskeligt 
eksistere helt uden det usle mammon. 
Nok har observanterne ofte søgt at af
hænde gaver for at anvende midlerne til 
fromme formål; men for os kan det væ
re svært at skelne imellem konventua- 
ler, der handler med heste, og obser
vanter, der efter at have solgt deres fa
ste ejendom viser sig at handle med 
øksne.« (s. 159 f). Troels Dahlerups hi
storieskrivning er på en gang indleven
de, munter og overbærende med men

neskelig skrøbelighed, fordi den synes 
inspireret af denne sans for fortidens 
anderledeshed, der gør det problema
tisk at ville begribe den ved hjælp af nu
tidsforestillinger.

Fremstillingens rygrad er som sagt 
den sociale og retslige historie. Med 
fuld ret får hele bindet titel efter afsnit
tet om de fire stænder, i hvilket forfat
teren for alvor udfolder sine evner som 
popularisator af komplicerede sam
menhænge. Udgangspunktet tages i 
den talrigeste stand, bønderne. Det 
sker i form af en udredning af forholde
ne omkring den store senmiddelalderli
ge agrarkrise, der nok begyndte i 1300- 
årene, men som kun behandledes nød
tørftigt i bd. 5. Det forekommer en hel
dig disposition, at krisen i sin fulde kro
nologiske udstrækning behandles af 
Dahlerup, der således får lejlighed til at 
fremhæve kontinuiteten i de økono
miske sammenhænge. Hovedsynspunk
tet er, at landbrugskrisen blev til ikke 
ringe fordel for bondestandens flertal. 
»Og«, hedder det, »sandsynligvis er det 
først nu, at de for eftertiden velkendte, 
egentlig ret selvstændige fæstebønder 
bliver bondestandens typiske gruppe« 
(s. 90), fordi godsejerne under krisen, 
der kom til udtryk som folkemangel, 
måtte give bønderne stedse bedre 
vilkår.

Den fra 1400-tallet hidrørende ny
skabelse i landbolivet, vornedskabet, 
skildres med forfatterens karakteristi
ske aversion mod anakronistiske vurde
ringer: »For en sen eftertid, for hvem 
vornedskab som ikke mindst stavns
bånd er værdiladede begreber, som vi 
kun ser skyggesiderne af, er det værd at 
betænke, at endnu senmiddtlalderen 
var et politiløst samfund med yderst 
svag offentlig myndighed. Formelt set 
var der lov og ret for alle; men hvorle
des skaffede den fattige bonde sig sin 
ret over for mægtigere naboer? Derfor 
var det værn, som godsejeren kunne gi-
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ve sin fæster, af stor betydning, så me
get mere som godsejeren ikke havde 
fjerneste interesse i, at bondens nabo
er, der kunne være fæstere under andre 
ejere, generede hans landgildeyder og 
derved forringede bondens betingelser 
for at passe sin gård og betale sine afgif
ter«. (s. 92). At bønderne til gengæld 
for dette værn betalte såkaldte herlig
hedsafgifter, der ofte lige ud betegnes 
som »forsvar« forekommer i denne 
samtidige sammenhæng rimeligt.

Det var dog udviklingen af sådanne 
fænomener, der førte til den hovedten
dens, »at vi i løbet af århundredet fin
der en voksende og med tiden uoversti
gelig kløft mellem adelen og resten af 
befolkningen« (s. 189). Politisk var 
denne tendens bestemmende for høj
adelens politik, der fandt rammende 
udtryk i rigsrådernes krav i kong Hans’ 
håndfæstning 1483, at »ingen vanbyrdig 
måtte modtage len eller vigtigere em
beder« (s. 233), og for hele landets so
ciale struktur fik den afgørende betyd
ning. Som en af de nyskabelser i dan
markshistorieværket, der nok skal vise 
sig skelsættende, optræder i Troels 
Dahlerups bind særdeles gennemført 
terminologien patroner og klienter (ek
sempler s. 103, 106, 115,117, 146, 274, 
278 ff, 285, 345). Klientbegrebet synes 
især velegnet til at karakterisere de lav
adeliges forhold til de højadelsmænd, 
der på samme tid beskyttede dem og 
benyttede sig af deres tjenester. Men 
Dahlerup formår også at bruge det som 
tolkningsmodel i forbindelse med om
talen af århundredets blomstrende Ma
ria- og sankt Annakult: »I højmiddelal
deren blomstrede Maria-kulten, da det 
jo var logisk at gå ud fra, at netop 
Gudsmoders anbefaling måtte have 
særlig vægt. Men som Maria blev helli
gere og helligere, føltes også hun snart 
ærefrygtindgydende og fjern. Det blev 
derfor ønskeligt at anvende endnu en 
anbefaler for ad denne vej at opnå kon

takt til Gud, hvorfor tilbedelsen af 
Sankt Anna, Marias moder, tog et væl
digt opsving« (s. 146). Patroner kunne 
være anbefalere på mange niveauer 
mellem bund og top i middelalderver
denen!

I 1400-tallets Danmark udgjorde de 
store jorddrotter og deres klienthære 
en alvorlig udfordring til retssikkerhe
den. Dahlerup skildrer malende, hvor
dan retten til privat fejde toges så bog
staveligt af slægterne Brok og Rosen- 
krantz, at de o. 1470 udkæmpede en 
mindre krig på Djursland. Det var mu
ligt, fordi »fattigadelen« flokkedes om 
deres hjemegns stormænd, der først og 
fremmest ydede dem beskyttelse. Men 
i stormandshusholdningen kunne den 
lavaldelige ungdom også oplæres i det 
høviske liv, i våbenbrug og i elementær 
»godsej er jura«, idet fejderne langtfra 
alene førtes med sværdet, men lige så 
gerne med juridiske finesser. Dahlerup 
nævner som karakteristisk eksempel på 
juraens efterspurgthed en roskildenser, 
der livet igennem optræder som juri
disk konsulent for Thott-slægten og til 
sidst får væbnertitlen samt som »pen
sion« en lille godsforlening under 
Vallø.

De dygtigste eksperter i retslære be
sad imidlertid kirken, som uddannede 
dem indenfor sit eget retsvæsen. Troels 
Dahlerup, som besidder stor teoretisk 
indsigt i »hor og andre åndelige sager« 
skildrer som venteligt denne side af me
nighedslivet med stor forståelse for så
vel dommernes som de anklagedes 
praksis. »Det var en grim historie«, 
hedder det om sognepræsten hr. Oluf i 
Bårslöv, der måtte af med 20 pund byg 
for at have ligget med sin tjenestepige, 
»og så var de tilmed for nært beslægte
de«! (s. 266).

Til gengæld kan anmelderen konsta
tere, at også PGs bd. 6, ligesom bd. 5, 
er en køn historie (inclusive de smukke 
illustrationer og gode kort), som anlæg-
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ger væsentlige nye synspunkter på gam
melkendt stof. Samt at ingen af de to 
forfattere har følt sig kaldet til at anlæg
ge det af hovedredaktøren i sin tid an
noncerede kvindeperspektiv på deres 
emne. For hr. Olufs ovennævnte tjene
stepige tæller næppe i den sammen
hæng, og Hørby anfører tilmed mindre 
galant i sin litteraturliste, at »det moder
ne kvindehistoriske syn på fortiden har 
foreløbig ikke gjort sig afgørende gæl
dende i den danske middelalderhi
storie«.

Afsluttende skal det ikke forbigås, at 
begge forfattere i deres lærdom ikke

sjældent er tilbøjelige til at forudsætte 
deres emner bekendt for læseren på for
hånd. Blot som eksempler: hos Hørby 
er Den sorte Død overstået på s. 201, 
men den bryder først ud s. 204; hos Dah- 
lerup ruller mønterne lystigt over man
ge af de første 293 sider, men møntsyste
met udredes først på s. 294 ff. Forklarin
gen er muligvis i de nævnte tilfælde, at 
forfatterne har skrevet deres afsnit i en 
anden rækkefølge end den endelige. 
Den interesserede men forudsætnings
løse læser vil dog nok alt i alt finde, at de 
to bind er noget mere anstrengende læs
ning end de foregående.

Sprogets rolle i finsk historie

Af Henrik Bertelsen

John Lind: Mellem »venska« og »vin- 
ska«. Finsk. Fra almuesprog til stats
bærende kultursprog. Finsk afde
lings skrifter nr. 3. Københavns uni
versitet 1989. 256 sider.

John Lind er sproghistorisk forsker med 
en anselig videnskabelig produktion bag 
sig med hovedvægten på middelalderli
ge finsk/ugrisk/russiske sproglige og hi
storiske temaer. Afhandlingerne har 
været offentliggjort i nordiske og uden
landske fagtidskrifter. I tidens løb har 
han modtaget en del studiestøtte fra pri
vate finske fonds, Carlsbergfondet 
m.m. og været stipendiat ved videnska
belige institutioner i Norden og Sovjet
unionen. For tiden arbejder J.L. på en 
afhandling om Nordens historie i russi
ske middelalderkrøniker sideløbende 
med redigering af Finsk afdelings skrif
ter under Københavns universitet.

Fremstillingen bygger på J.L.s store 
viden om og indsigt i Finlands sproglige, 
historiske og samfundsmæssige udvik
ling; den er solidt dokumenteret og

overmåde relevant og instruktivt illu
streret.

Det gælder lige fra birkebarksfrag
mentet nr. 292 fra udgravningerne i 
Novgorod, dateret til omkring midten af 
1200-tallet (s. 15), og frem til østkareler- 
ne og ingermanlænderne, der vejrer 
morgenluft i »glasnost«ens æra (s. 237).

I forordet erklærer forfatteren som sit 
formål at få udryddet nogle fordomme, 
der præger danskeres stilling til sprogli
ge vanskeligheder i det nordiske samar
bejde som resultatet af: 1. Bevidst pro
test mod at bruge svensk. 2. Undervis
ningen i Finland er ringere end i Dan
mark. 3. Finnen er blot dum og enfol
dig (s. 4). For egen regning ville jeg til
føje en fjerde som: Eller stædig og into
lerant.

Gustav Vasa, der var en varm tilhæn
ger af lov og orden, fik indført svensk 
som skriftligt administrationssprog i 
Finland, hvilket holdt sig langt ind i 
1800-tallet, efter at Finland var blevet et 
russisk storfyrstendømme. Men almu
ens finske talesprog fik nogen oprejs-
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ning, da reformationen i den lutherske, 
men tillige pengegriske konges tid ind
førtes. Latin forsvandt ud af kirken; for 
fremtiden skulle der døbes, giftes og be
graves på finsk ved et præsteskab, der 
var nødt til at beherske ritualerne på 
finsk. Biskoppen i Åbo (Turku) Mikael 
Agricola tog sig af en oversættelse til 
finsk af Det ny Testamente, en katekis
mus og en bønnebog. Med rette benæv
nes han det finske skriftsprogs fader; det 
er usikkert, hvilken finsk dialekt, Agri
cola benyttede (s. 18 ff.).

Da man flere århundreder senere 
skulle have fastslået det finske skrift
norm, mente man at finde det i det ufor
dærvede, urfinske folkesprog i den del 
af Karelen, der fra gammel tid havde 
været russisk. Det hang sammen med 
Elias Lönnrots nationalepos »Kaleva- 
la«s tilblivelse i 1835 og den frodige fin
ske nationalromantik (s. 54). Det var 
Johan Vilhelm Snellman, der omkring 
samme tid formulerede slagordet: En 
nation - ét sprog, som videreførtes i på
standen om, at den svensktalende be
folkning var koloniserende erobrere og 
dermed et fremmedelement i det finske 
folkelegeme (s. 58 ff.).

Svecomanerne blev provokeret til at 
svare igen med at dyrke svenskheden 
med en tilsvarende fanatisme; de frem
hævede sig selv som kulturbærere og 
dannelseselite (s. 62). I det 20. århun
drede, da raceteorier om herrefolk over 
for laverestående individer grasserede, 
betragtede radikale svecomaner sig i 
rollen som førstnævnte i modsætning til 
de underudviklede finner. Det tjente ik
ke til at mildne modsætningerne (s. 
69ff., 124).

I 1800-tallet gennemtvang fennoma- 
nerne med de russiske myndigheders 
billigelse, at finsk blev ligestillet med 
svensk. Under den brutale tvangsrussi
ficering, der satte ind omkring århun
dredeskiftet, søgte den russiske general
guvernør i Helsinki med sin regerings

støtte at spille fennomanerne ud mod 
den svenske embeds- og overklasse, 
som St. Petersborg anså for kernen i 
modstanden mod overgrebene mod 
storhertugdømmets autonomi og sepa
ratistiske aspirationer. Fenomanerne 
delte sig senere, idet ungfinnerne gjorde 
front sammen med svenskerne mod un
dertrykkerne, hvorimod gammelfinner
ne førte en eftergivenhedspolitik over 
for de russiske krav. Det var en linie, 
som den unge Juho Paasikivi fulgte, og 
som blev fortsat i hans præsidenttid fra 
1946-56, da han søgte at skabe det bedst 
mulige forhold til Sovjetunionen.

Et moment i sprogstriden blev landets 
nationalhymne fra 1848. Johan Ludvig 
Runebergs »Vort land« med tekst af en 
svensker og musik af en tysker burde ef
ter finnernes mening udskiftes med 
»Herää Suomi« (Vågn op, Finland) el
ler »Väionölän lapset« (Väinöläns 
børn), forfattet af digteren og sprogm
anden Arvi Jännes. Denne agitation 
blev båret frem af de finske studenter 
ved Helsingfors universitet, der om
kring 1880 oversteg antallet af svenskta
lende studenter (s. 78).

Arvi Jännes havde forfinsket sit navn 
fra Arvid Genetz, og denne skik bredte 
sig blandt fennomanerne for at bevidne 
deres finsknationale sindelag. Den frem
trædende historiker og politiker Georg 
Zacharias Forsman blev kendt under sit 
antagne finske navn Yrjö Sahari Koski
nen (koski = fors); hans efterkommere 
gik endnu videre og efternavnet blev nu 
til Koskimies (mies = mand). Nogle af 
Snellmans slægtninge antog navnet 
Virkkunen (virkku = hurtig). Paasikivi 
hed i sin ungdom Hellsten (paasi = klip
pe, kivi = sten). Väinö Tanner var døbt 
Thomasson. Som socialdemokratiets le
der støttede han den finske krigspolitik 
på tysk side fra 1941 til de bitre ende og 
blev i 1946 idømt 5% års fængsel som 
krigsansvarlig.

Den ovenfornævnte Arvi Jännes
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drømte om et Suuri Finland (Storfin- 
land), der skulle bygge på finsk-ugrisk 
panfennicisme. Denne tågede studen
terromantik blev en realitet omkring 
1941-44, da general Mannerheim i juli 
1941 opstillede det som Finlands krigs
mål: At befri Østkarelen og forene det 
med Finland. Men de mest rabiate stor- 
fennomaners hensigt gik langt videre. 
Ekspansionen skulle omfatte hele Kola
halvøen, svensk Norrbotten, det ingri- 
ske område ved Leningrad samt den 
kvænske del af Finmarken i Nordnorge; 
Estland kunne indgå i et statsforbund 
med Finland. Anmelderen må med 
skam erkende, at det er første gang, 
kvænerne er dukket op i bevidstheden. 
Men drømmen brast ved våbenstilstan
den i september 1944, da - med forfatte
ren Väinö Linnas ord - Sovjetunionen 
sejrede, »men det lille, seje Finland 
kom ind som en fin nummer to«. Efter 
1944 blev de to storfinske højreoriente
rede forbund forbudt og opløst. Det 
drejede sig om kamporganet »Akatee- 
minen Karjala-Seura« (Det akademiske 
Karelske Selskab) med rod i Helsing- 
fors-universitetets fennomanske stu
denter med et halvfascistisk program 
samt det politiske sidestykke »Itsenäisy- 
yden Liitto« (Selvstændighedsfor- 
bundet).

I den finske grundlov fra 1919 blev det 
fastslået, at finsk og svensk var repu
blikkens officielle nationale sprog, og 
tre år senere vedtoges en sproglov om, 
hvorledes de sproglige forhold skulle 
ordnes i praksis med hensyntagen til den 
svenske minoritet, som i mellemtiden er 
faldet fra 10 til 6 % af befolkningen (s. 
119 ff.).

Det varede ikke længe, før en hadsk 
agitation mod grundlovens beskyttelse 
af det svenske mindretal satte ind. Kra
vet om en ophævelse blev i rigsdagen 
ført frem af Agrarpartiet og til dels af 
det Nationale Samlingsparti. Forfatte
ren synes med en vis fryd at kunne kon

statere, at den fremtrædende agrarpoli
tiker Urho Kekkonen i sin ungdom både 
stod som medlem af AKS med dets anti- 
russiske program samt i 1934 følte sig 
foranlediget til at true den svenske mi
noritet med en i bedste fald midlertidig 
ophævelse af demokratiet i Finland, for 
at fennomanernes hjertesag kunne gen
nemføres totalt- »svensk-ätare av stora 
mått«. Det kan man læse om i hans bog 
»Demokratian itsepuolustus« (Demo
kratiets selvforsvar), Porvoo 1934. I 
Kekkonens usædvanlig lange præsident
periode (1956-82) lagde han som be
kendt kursen om 180°; således holdt han 
f.eks. i 1961 en radiotale: »Kaikki me o- 
lemme suomalaisia« (Vi er alle finner), 
hvori han tog både kommunister og 
svenskere i sin rummelige favn og lagde 
dermed sin ungdoms vildfarelser langt 
bag sig (s. 167-68).

For at holde fæstningen og bevare de
res sprogs position måtte Det svenske 
Folkeparti i rigsdagen støtte sig til so
cialdemokratiet, som siden partiets gen
nembrud i 1906-07 havde været neutralt 
i sprogstriden (s. 164ff.). I 1930’rne 
gjorde Lappo-bevægelsen sig stærkt 
gældende, og dele af bevægelsen stilede 
mod den totale fennificering af landet. 
Truslen herom blev dog bortvejret ved, 
at der blandt lappoerne også fandtes et 
konservativt og velstående svensk ele
ment i Østerbotten - fra borgerkrigens 
tid det hvideste hvide. Sociale, politiske 
og sproglige forhold gik således på tværs 
af hinanden i 30’rnes brydningstid (s. 
152ff.).

Som sprogstriden var gledet i bag
grunden under den enige nations kamp 
mod den østlige nbo i to krige i 1940’me, 
bevirkede problemerne med genopbyg
ningen betalingen af krigsskadeserstat
ningerne til Sovjetunionen og den nye 
orientering af landets udenrigspolitik, 
at finsk og svensk gik ind i en samarbej
dets og forsoningens tid. Selv bosættel
sen af 400.000 finsktalende karelere fra
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de afståede områder i øst kunne ikke 
forrykke den ny tingenes tilstand. Et ud
tryk herfor var den seneste ændring af 
sprogloven i 1975, hvorved minoritets
sprogene - finsk var nemlig i mindretal i 
en del vestlige kommuner - på demo
kratisk vis blev sikret på bedst mulig vis 
(s. 201ff.).

Efter mange års bitter strid er finsk i 
dag et kulturbærende nationalsprog, 
der smidigt kan anvendes inden for alle 
samfundslivets sfærer og har været i 
stand til at udvikle sig i takt med sam
fundets udvikling (s. 212).

J.L. konkluderer, at det vigtigste in
denrigspolitiske problem i dagens Fin
land er modsætningen mellem det fatti
ge Nordfinland og den rige sydlige del af 
landet. Men han har tillid til, at et af ver
dens bedst fungerende demokratier kan 
løse landets problemer frem for, at rege
ring efter regering - som i Danmark - 
beskylder hinanden for ikke at løse 
dem. Tilmed har problemerne i Finland 
været af ganske andre dimensioner end 
her i landet (s. 210ff.).

John Lind kan ikke tilbageholde et 
suk over de vilkår, der bydes studiet af 
finsk-ugriske sprog og disses relationer

til svensk og russisk. Man skal til Lund 
for at studere estisk, men hvor langt skal 
man rejse for at studere lettisk og litau
isk? Jeg kunne ønske den flittige forsker 
bedre studieforhold i fremtiden - han 
fortjener det. Hans lærde og meget in
teressante værk vil sætte sig spor inden 
for et i Danmark ret jomfrueligt gebet.

Angående Appendix I: »Det finske 
sprog uden for Finland« vil jeg ind
skrænke mig til at notere, at det behand
ler kvæner, Tornedals- og Värmlands- 
finner, østkarelere m.fl. Under gen
nemlæsningen fik jeg lige fat på, at en 
skovfinne fra Värmland blev svensk 
statsminister i 23 år. Han hed Tage Er
lander.

Litteratur- og kildefortegnelsen er på 
13 sider. Jeg deler John Linds positive 
bemærkninger om Matti Klinges vær
ker, men det kan undre, at den danske 
sprogforsker Vilhelm Thomsens bane
brydende studier ikke figurerer; lige fra 
disputatsen i 1869: »Den gotiske 
sprogklasses indflydelse på den finske« 
beskæftigede han sig i mange år derefter 
med de finsk-ugriske sprog. Skulle disse 
milepæle i dansk sprogforskning virke
lig være helt forældede?
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SAMLEDE FREMSTILLINGER OG STØRRE TIDSPERIODER

Danmarks Kirker XVI. Århus amt, 6. 
bind. (Poul Kristensens Forlag, Her
ning, 1988-89). 386 s. ill.

Under redaktion af K. de Fine Licht 
og V. Michelsen er 6 bd. afsluttet med 
beskrivelsen af en række landsbykir
ker, af hvilke Vengs er den mest be
tydningsfulde og vel også den ældste. 
Mange har forsøgt at give en datering 
for den, idet man har søgt vejledning i 
de særlige stilformer, der fremhæver 
kirken mellem de andre i Østjylland, 
og det er med klog beskedenhed, at 
opførelsen her tidsfæstes til 1080-1134. 
Da benediktinerne på denne tid ejede 
kirken, der indgik i deres kloster, viser 
den, at de har været i forbindelse med 
tidens bedste europæiske arkitektur, 
og man må ikke forestille sig, at Øst
jylland dengang stod uden for kultu
ren, ligesom også den bevarede krypt i 
Frue kirke i Århus fortæller om frem

med påvirkning, men den er ikke så 
velbevaret som Veng kirke og menes 
opført i de første årtier efter 1060.

Desuden omtales også nogle for
svundne kirker. I det sidste hefte næv
nes kirker i Illerup, Boes og Nørre Vis
sing. Meget er ikke bevaret af dem. 
Det har altid været et problem, hvorfor 
der er blevet nedlagt kirker i det folke
rige Østjylland. Det ligger uden for op
gaven for Danmarks Kirker blot at be
røre disse gåder, der på en eller anden 
måde må stå i forbindelse med bevæ
gelsen i folketallet, og de er endnu ikke 
løst, skønt mange har forsøgt det. I Ri
be Oldemoder kan der læses, at en kir
ke er oversvømmet (submersa), men 
denne årsag kan ikke gælde for de øst
jyske kirker, og denne kilde opregner 
også andre øde kirker uden at give no
gen forklaring.

Også kirken i stationsbyen Ry bliver 
beskrevet. Den blev bygget 1908-09 og
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digtet over den typiske danske landsby
kirke, men protestantismen synes at 
mangle den kulturånd, som har skabt 
den uforlignelige jyske granitkirke, og 
det er muligt, at man om et par hundre

de år vil se med større forståelse på Ry 
kirke og dens samtidige fæller som det 
typiske udtryk for den tid, der har rejst 
dem.

Helge Søgaard

OLDTID OG MIDDELALDER

Niels-Knud Liebgott: Dansk Middelal
derarkæologi. (G. E. C. Gad, 1989). 
344 s., ill., 348 kr.

»Dansk Middelalderarkæologi«, en 
prætentiøs titel, der er egnet til at spæn
de forventningerne hos enhver middel
alderinteresseret. En systematisk over
sigt over de vigtigste af dansk middelal
derarkæologis hidtidige resultater med 
hjælp til at finde rundt i de ofte svært 
tilgængelige publikationer, hvori arkæ
ologernes resultater publiceres, er be
stemt ikke at kimse ad. Det får vi imid
lertid, trods titlen, ikke i denne bog. 
Forfatteren nøjer sig med »nogle få, 
centrale emner, som i særlig grad har 
nydt middelalderarkæologernes bevå
genhed i den seneste generation« (s. 
13). Implicit fremgår det, at de nævnte 
middelalderarkæologer fortrinsvis er 
danske, idet det store middelalderar
kæologiske arbejde, der er udført af 
skånske arkæologer, i det store og hele 
lades uomtalt, idet forhold fra de skån
ske landsdele inddrages ganske usyste
matisk og for det meste i form af sup
plerende oplysninger i forhold til pro
blemstillinger, der udspringer af mate
riale fra det nuværende Danmark. Det 
sidstnævnte forhold er måske bogens 
største svaghed, idet mange forhold i 
det middelalderlige Danmark ville have 
kunnet få en sikrere og klarere fremstil
ling, hvis der i fuld skala var blevet 
trukket på skånske arkæologers resul
tater.

De »få, centrale emner«, som er ud
valgt, er landsbyer, landbrugsbygnin
ger, borge o.lign., kirker, byer, teknik 
og håndværk, keramik, handel og sø
fart samt anvendelsen af naturviden
skabelige metoder. I håndværksafsnit
tet ses der bortset fra bronzestøbning 
og nålemageri bort fra middelalderens 
metalhåndværk, herunder også middel
alderens våben, som forfatteren selv 
tidligere har skrevet en bog om. Tek
stilfremstilling behandles heller ej. Det 
samme gælder møntfremstilling og stort 
set møntfund. Sådant behandles jo tra
ditionelt af et andet fag, numismatik
ken, men nogle meget perspektivrige 
betragtninger i bogen over de mange 
mønter, der er fundet under kirkegul
ve, viser, at der kunne være spændende 
resultater at hente ved en systematisk 
analyse af de omstændigheder, hvorun
der middelaldermønter er fundet. (Kir
kegulvsmønterne kan således ikke bru
ges til at belyse udbredelsen af penge
økonomi - nærmest tværtimod). I øv
rigt har en forhistorisk arkæolog, C. J. 
Becker for ikke så længe siden fået me
get ud af at studere mønter. Pudsigt 
nok prydes bogens omslag af et billede 
af det fantastiske møntfund fra Kirial, 
som ikke er nævnt i bogen. Mere for
ståeligt er det, at kirkernes kunstneri
ske udsmykning overlades til kunsthi
storikerne.

Mest interessant er kapitlerne om 
kirker og borge. Her er man nået så 
langt, at det er muligt at tegne et no-
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genlunde samlet billede af udviklingen i 
middelalderens Danmark. Og som det 
er fremgået også af andre publikationer 
er borgforskningen nu så langt fremme, 
at den er i stand til at yde væsentlige bi
drag til forståelsen af den almindelige 
historiske udvikling, måske ikke mindst 
i forbindelse med det såkaldte »holste
nervælde« i første halvdel af 1300-tal- 
let. Bykapitlet er mere kalejdoskopisk, 
skønt man vel egentlig på basis af bla. 
de i Projekt »Middelalderbyen« ind
vundne, men langtfra færdigpublicere- 
de resultater samt skånsk middelalder
arkæologisk forskning efterhånden bur
de kunne etablere visse generaliserin
ger omkring byudviklingen. Det synes 
således mere og mere tydeligt, at kon
ge- og evt. anden magt har spillet en 
helt overvældende rolle for byernes 
etablering og funktion - senest stærkt 
understreget af de nyeste udgravninger 
i Ribe, som forfatteren ikke har fået 
med, selvom resultaterne blev offent
liggjort i Skalk adskillige måneder før 
bogens forord er underskrevet. Imid
lertid er forfatteren da klar over konge
magtens betydningsfulde rolle, især i 
kapitlet om handel - alligevel må vi et 
par gange høre om Hugo Matthiesens 
teori om de østjyske byers placering, 
selvom denne forudsætter, at byerne er 
selvgroede handelspladser.

Mest skuffende (omend ikke uven
tet) er derimod kapitlet om landsbyer 
og ‘landbrugsarkæologi’. Det fremgår 
her med stor tydelighed, at dette emne 
i særdeles beklagelig grad har været 
negligeret af danske middelalderarkæo
loger. Vi ved således betydeligt mindre 
om middelalderlige landsbyer og land
brugsbygninger mv. end vi ved om til
svarende forhold fra jernalder og vikin
getid. I betragtning af hvilken interes
se, der knytter sig til en nærmere ind
kredsning af middelalderens social
struktur på landet, må man håbe, at der 
snarest sker betydelige fremskridt på

dette område. Det samme gælder ar
kæologisk belysning af indførelse og 
udbredelse af hjulploven samt agersy
stemernes udvikling. En sådan heldig 
udvikling forudsætter imidlertid, at 
man sætter sig bedre ind i den forhån
denværende historiske viden om disse 
ting end forfatteren af denne bog har 
gjort. Det er vel en korrekturfejl, at 
vange mestendels kaldes for vanger, 
men næppe at vangebrug og græs
marksbrug blandes sammen, eller at 
fremstillingen af landsbyudviklingen i 
jernalder og vikingetid ikke er up to 
date endsige, at dateringen af stednav
netyperne er lettere skæv. Dertil kom
mer, at den strukturelle udvikling i for
bindelse med den senmiddelalderlige 
krise stilles på hovedet, når vi får at vi
de (to gange), at den betød mere stor
drift end før.

Der kan desværre nævnes flere ek
sempler på, at historiske forhold er fejl
agtigt fremstillede. Sommetider skyldes 
det tilsyneladende sjusk, som når vi på 
et sted får at vide, at Margrethe i 1396 
forlangte alle privatborge nedrevet (s. 
87), mens vi et andet sted får den på
gældende bestemmelse citeret ordret 
samt fremstillet Margrethes politik 
overfor bestående privatborge (s. 104). 
Besynderligt er det også, at vi får tre 
ganske forskellige tal på antallet af be
varede middelalderkirker i Danmark 
(s. 10, 117, 202) med 1682, som det 
mest præcise, og ligeledes underligt, at 
der ét sted (s. 332, jvf. 340) trækkes på 
en artikel fra Skalk 1988, hvori kong 
Gorms placering i Jelling kirke afvises, 
mens den ikke nævnes i forbindelse 
med behandlingen af fænomenet i Jel
ling kirke (s. 172).

Alt i alt må bogen siges at være et 
fremskridt, ikke mindst i kraft af sine 
ganske righoldige litteraturhenvisnin
ger, men fremskridtet kunne, som an
tydet, godt have været større.

Anders Bøgh
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Uffe Hartvig Larsen: Vikingernes Reli
gion og Livsanskuelse. (Akademisk 
Forlag, 1989). 254 s., ill.

Denne bog retter sig tilsyneladende 
mod religionsundervisning på Gymna
sier og HF-kurser samt ved videregåen
de uddannelsesinstitutioner. Den be
står for mere end halvdelens vedkom
mende af kildetekster, hvoraf et større 
uddrag af Den Yngre Edda er så langt 
den mest omfattende. Hertil knytter sig 
kapitler om forskellige sider af sagen, 
der langthen kan læses som sammenfat
tende fortolkninger af de aftrykte tek
ster med henvisninger til disse.

Det er særdeles tydeligt, at forfatte
ren ikke er historiker eller historisk 
skolet. Den historiske baggrund søges 
således klaret på ca. 2 sider, hvor der 
fx. ikke biir plads til at meddele noget 
om, at vikingerne interesserede sig en 
del for England. Mere afgørende er det 
imidlertid, at forfatteren på ingen måde 
lader sig distrahere af historikerens ho
vedproblem: Hvordan kunne sagafor
fattere o.lign, vide noget autentisk om 
den hedenske religion ca. 200 år efter 
kristendommens indførelse, hvortil har 
været føjet det yderligere forplumrende 
spørgsmål, om ikke den senhedenske 
religion allerede var så stærkt påvirket 
af kristendommen, at en autentisk nor
disk hedenskab fortaber sig helt i tåger
ne. Forfatterens holdning til de kilde
kritiske problemer illustreres ganske 
godt af følgende paradoksale citat: 
»selv om sagaerne ikke vurderes højt 
som historiske kilder, har de en kultur
historisk værdi. Sagaerne giver oplys
ning om åndslivet, idealer, moral og re
ligiøsitet i vikingetidens overklasse i Is
land og formentlig også i resten af Nor
den.« (s. 9).

Imidlertid: Når man læser alle disse 
herlige tekster, kan man ikke andet end 
ærgre sig over den traditionelle histori
kerposition. Man føler stærk trang til at

dreje det klassiske spørgsmål til: Hvor 
skulle sagaernes kendskab til alle disse 
historier ellers stamme fra - hvis ikke 
de stammer fra en autentisk tradition 
om, hvad det var forfædrene troede på? 
Der findes da også visse kontrolmulig
heder, såsom den kendte Hørdumsten, 
der afbilder Thors fiskedræt efter Mid- 
gårdsormen, skjaldekvad, arkæologi
ske udgravninger mv. Måske var det på 
tide, at en historiker igen tog fat på den 
nordiske hedenskab m.h.p. at nå frem 
til en ædruelig, men ikke hyperkritisk 
opfattelse af, hvad der lader sig sige om 
dette. I så fald kan der hentes en del in
spiration i denne bog, også i forfatte
rens sammenfatninger af forskellige fo
restillinger.

Anders Bøgh

Ruth Mazo Karras: Slavery and Society 
in Medieval Scandinavia. (Yale Uni
versity Press, 1988). 309 s.

Slaveriet og trælleinstitutionen i vikin
getid og middelalder er i den seneste tid 
mere og mere kommet i forskningens 
blikpunkt - tidligere romantiske fo
restillinger om det frie vikingesamfund, 
hvor alle var lige og brødre, er blevet 
erstattet af en mere realistisk og kilde
tro vurdering af periodens sociale 
struktur. Fra dansk side har professor 
Niels Skyum-Nielsen i flere analyser 
behandlet problemet, og brødrene Carl 
og Esben Sørensen har bygget en kilde
samling omkring trælleinstitutionen; i 
Sverige har de fremragende kvindelige 
forskere Clara Nevéus og Elsa Sjöholm 
dokumenteret institutionen og i høj 
grad virket inspirerende på deres ame
rikanske kollega Ruth M. Karras, ass. 
professor ved University of Pennsylva
nia, der også inddrager de seneste re
sultater vedr. udforskningen af slave
riet i oldtidens romerske samfund. For
fatterens horisont er vid både geogra-
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fisk og tidsmæssigt, ligesom hendes ind
sigt om nordisk kildemateriale og den 
nyeste forskning er omfattende.

Man bør næsten begynde med at læse 
Appendix: »Note on the Use of Sour
ces«, hvor forfatteren på en udmærket 
måde gennemgår de metodiske proble
mer, der er forbundet med udnyttelsen 
af det skriftlige kildemateriale såsom 
lovsamlinger og de islandske sagaer; 
det arkæologiske fundmateriale bliver 
naturligvis også grundigt analyseret i 
denne den første afhandling på engelsk 
om emnet fra vikingetid til 1300-årene. 
Karolinger-tidens storgods og byer har 
i høj grad været baseret på slaveøkono
mi, og vi har talrige eksempler på både 
mark- og husslaver med paralleller i 
England og i de nordiske lande. Det er 
vigtigt at fastslå trællenes proveniens og 
samfundsmæssige indplacering. Kilde
materialet er spinkelt, disparat og pro
blematisk; men det peger i samme ret
ning: slavernes antal har været stort, og 
deres indsats et vigtigt led i samfunds
økonomien samtidig med, at det kan 
forklare de kæmpemæssige levn fra 
tiden: Danevirke, »trelleborgene«, ve
je, broer, havne, volde og søspærrin
ger. Vikingerne forslavede mange 
krigsfanger fra kontinentet og England, 
hvilket bl.a. fremgår af tidlige helgenvi- 
tæ og senere lov- og diplommateriale 
helt op til 1300-tallet: fra hele denne 
periode har vi tegn på et udbredt slave
ri gennem handel, arv eller gæld - det 
islandske digt Rigsthula samt Saxo in
deholder værdifulde oplysninger, som 
kompletterer det tidligere skriftlige og 
arkæologiske materiale.

Til sidst behandler den velskrivende 
forsker de spinkle oplysninger, vi har 
som slaveoprør, frikøb, slavernes mu
ligheder for emancipation og besiddel
se af ejendele samt betoner kirkens rol
le ved trældommens afskaffelse, selv 
om dette tog lang tid. Forfatteren har 
bedrevet dybtgående studier i Norden,

hvilket den udtømmende bibliografi og 
hendes stræben efter altid at stå på so
lid filologisk grund bærer vidne om - et 
centralt emne indenfor medivæstikken 
har her fået en monografi, som længe 
vil være standardværk i universitetsun
dervisningen.

Michael Linton

Birgit Sawyer. Property and Inheritance 
in Viking Scandinavia, the Runic 
Evidence. Occasional Papers on 
Medieval Topics, 2. Viktoria Bok
förlag, 1988). 47 s. + VI Tbles. 35 
Sv.kr.

Docent Birgit Sawyer, Göteborgs uni
versitet, der i sin doktorafhandling har 
analyseret kvindernes rolle i Gesta Da- 
norum, har i en længere årrække be
skæftiget sig med runestenenes udsagn 
om samfundet, især hvad de kan med
dele om kvindernes forhold og status. 
Hendes tese er den, at de kortfattede 
indskrifter for en stor del vil fortælle 
om arv og ejendomsforhold. Dette vil 
naturligvis ikke betyde, at stenene blev 
rejst for at tjene legale forhold, men de 
genspejler datidens regler og uskrevne 
lov om arv og ejendele. Ligesom i sin 
Saxoforskning viser Birgit Sawyer her 
en glimrende evne at systematisere sit 
stof. Hun præsenterer sit materiale i en 
stor mængde tabeller, hvori hun kan 
påvise, at de undersøgte runetekster, 
fra i alt 1.621 runestene i Danmark, 
Norge og Sverige, i høj grad vidner om 
personlige relationer til slægt og familie 
med henblik på at fastslå mere eller 
mindre indviklede bestemmelser for, i 
hvilken rækkefølge folk skulle arve hin
anden. Kristendommens indførelse er 
en vigtig skillelinie for sædvane og 
praksis. Materialet viser, at 93 % af ru
nestenene er rejst efter mænd, 4 % ef
ter kvinder og 3 % efter både mænd og 
kvinder. Hvorfor bliver ikke flere kvin-
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der omtalt? Naturligvis fordi de kun fik 
en uafhængig status, hvis de ikke havde 
tilknytning til mandlige familiemedlem
mer, men dette kan næppe være hele 
forklaringen, skriver Sawyer. Måske er 
der forskelle i kvindens samfundsmæs
sige placering både regionalt og tids
mæssigt? Overgangen til kristendom
men indebærer formodentlig, at der 
skulle være mulighed for hvert enkelt 
individ, mand som kvinde, at give sjæ
legaver til kirken. De åndelige institu
tioner har således opmuntret til privat 
ejendom, hvilket kan forklare, at det 
senere indskriftsmateriale omtaler bå
de mænd og kvinder. Dette gælder i 
særlig høj grad landskaberne Uppland, 
Södermanland og Öland. Man kan også 
tænke sig en politisk forklaring på fæ
nomenet: i Danmark, hvor vi har en 
stærk kongemagt, har vi flere eksemp
ler på udelt arv, enten som et diktat fra 
kongen i et centraliseret samfund eller 
et krav fra de rige familier som et mod
træk mod kongemagten. Det er som 
bekendt et meget spinkelt kildemateria
le, som er bevaret fra denne spændende 
overgangstid, men Birgit Sawyer arbej
der energisk og systematisk for at vise, 
at man kan udnytte teksterne til mere 
dybtgående analyser, end man har gjort 
tidligere. Hun afslutter med at pege på 
en række nye forskningsopgaver inden
for området og understreger, at dette 
papir bare er en præliminær studie. Hun 
håber på, at »denne drage kan flyve«, og 
det viser hun sandelig, at den kan.

Michael Linton

Gillian Fellows-Jensen og Niels Lund 
(red.): Beretning fra Sjette Tværfag
lige Vikingesymposium. Forlaget 
Hikuin og afdelingen for Middelal
derarkæologi ved Aarhus Universi
tet, 1987). 45 s.

Der er efterhånden tradition for hvert

år at afholde videnskabelige symposier 
vedr. problemer i vikingetidens historie 
ved universiteterne i København, 
Odense og Århus med en række tværvi
denskabelige forelæsninger og debat. 
Den 8. maj 1987 mødtes man i Køben
havn omkring to hovedtemaer: land- 
nam på Færøerne og den norske bosæt
telse på Shetlandsøerne. Museumsin
spektør Simun V. Arge fra Torshavn 
analyserer i sit bidrag, på grundlag af 
egne og andres studier, landnamet på 
Færøerne: var det så tidligt, som man 
længe har troet, eller så sent som man 
fornylig har hævdet? Da vi hverken har 
møntfund eller kan bruge dendrokro- 
nologi til en eksakt datering af fundma
terialet, må vi gå til de mere traditio
nelle metoder som C14, pollendiagram
mer og stildatering for at kunne pejle 
os frem til en realistisk vurdering af den 
første bosættelse på øerne, især efter at 
filologiske undersøgelser har under
kendt Færingasagaen som kilde til den
ne begivenhed og sat store spørgs
målstegn ved stednavnematerialets an
vendelighed, hvadenten det er af kel
tisk eller norrøn karakter. De kompa
rative studier af det arkæologiske kilde
materiale sammenfatter forfatteren 
med en konstatering af det nødvendige 
i synoptisk at analysere alle folkebevæ
gelser i Atlanterhavsområdet i denne 
tid. Færøerne blev formodentlig først 
koloniseret i 900-tallet, men fremtidige 
studier er vigtige for en endelig vurde
ring af problemet: alt tyder dog på at vi 
ikke kan tale om en norrøn bebyggelse 
i begyndelsen af det 9. årh. Den Case 
Study, som dr. Lindsay MacGregor fo
relægger om den nordiske bosættelse 
på Shetlandsøerne, bygger i høj grad på 
en systematisk undersøgelse af de for
skellige typer af stednavne og geografi
ske studier. Hans analyse giver ikke an
ledning til at rokke ved opfattelsen, at 
de skotske øer blev koloniseret kort ef
ter 800, men også her er det vigtigt at
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understrege betydningen af fortsatte 
arkæologiske udgravninger og date
ringsanalyser. Hæftet indledes med en 
præsentation af de sidste års udgravnin
ger i Lejre, hvor man har fundet et me
get stort, men også meget kompliceret 
anlæg med bl.a. en stor »kongehal« på 
mere end 10 gange 40 m, meget større 
end det fornylig rekonstruerede Fyr- 
kathus, og et virvar af stolpehuller med

tegn på en intens byggeaktivitet. Muse
umsinspektør Tom Christensen har me
get kortfattet beskrevet anlægget og 
henviser her til tidligere artikler i 
SKALK, årg. 1957-98. Som helhed er 
dette bidrag til vikingetidens historie et 
godt vidnesbyrd om dagens yderst in
tense forskning inden for feltet.

Michael Linton

NYERE TID

Henrik Becker-Christensen: Protektio
nisme og reformer 1660-1814. 
Dansk toldhistorie II. Udg. af Told
historisk Selskab 1988. 608 s., ill. 
Indb. 285 kr. i subskription.

Hermed foreligger den anden tunge 
munkesten af Toldhistorisk Selskabs 
fembindsværk om dansk toldhistorie. 
Det er skrevet af lektor Henrik Becker- 
Christensen som tidligere har publice
ret artikler om sider af den tidlige ene
vældes erhvervspolitik og som i foror
det meddeler, at det hermed er en af 
hans gamle kæpheste fra studietiden, 
der har fået frit løb. Vi kan altså for
vente, at forfatteren er gået til stoffet 
med de bedste forudsætninger, lige de
le viden og lyst til opgaven. Bogen er 
delt op i tre dele. Første del om tiden 
1660-1720 synes at have stået forfatte
ren nærmest. Ikke alene er det langt 
det største afsnit, men her færdes han 
også mest hjemmevant; bl.a. har han i 
et vist omfang kunnet trække på sine 
egne tidligere artikler. Afsnittet har få
et titlen »I Christianopeltraktatens 
skygge 1660-1720«. Hermed har HBC 
villet understrege udlandets betydning 
for dansk toldhistorie i perioden. Den 
danske manøvrefrihed var meget be
grænset og en del foranstaltninger måt
te gennemføres i største hemmelighed

for at undgå udenlandsk modstand. 
Traktatstridige ordninger med favorise
ring af danskere med lavere toldtariffer 
end udlændinge, var en del af spillet i 
denne periode som senere, manipule
ringer med skibsmålingen en anden. 
Resultatet var det samme: danskere 
slap billigere end udlændinge. Denne 
statslige svindel blev gennemført via et 
bortforpagtet toldvæsen, der netop som 
»privatiseret« i lange perioder bedst 
tjente danske erhvervsinteresser. Den 
danske afhængighed af udlandet slæk- 
kedes noget omkring 1720 og har fået 
HBC til at give anden del titlen »Mel
lemspil og højprotektionisme 1720- 
1784«. Han demonstrerer i afsnittet, 
hvordan der i et samspil mellem det kø
benhavnske erhvervsliv og staten ud
vikles en stærkt protektionistisk manu
fakturpolitik. Med høj told og talrige 
indførselsforbud skulle det danske er
hvervsliv ophjælpes. Afsnittet demon
strerer også smukt, at det ikke kun var 
udlandet, der lagde begrænsninger på 
den danske regerings muligheder for at 
bruge tolden som led i sin almindelige 
økonomiske politik. Indre årsager var 
lige så tungtvejende, nemlig hvis be
folkningen ikke rettede sig efter de be
stemmelser, der blev givet. Sagen om 
de fire species er et særdeles godt vid
nesbyrd herom. Det var et forsøg fra
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statsmagtens og det københavnske er
hvervslivs side på yderligere at favori
sere hovedstaden på resten af landets 
bekostning, som enevælden hele tiden 
gjorde det. Konkret udmøntede det sig 
i 1726 i en forordning, der bestemt af 4 
meget vigtige og nødvendige(l) varer - 
vin, brændevin, salt og tobaksblade -, 
skulle hovedstaden have monopol på 
salget af. Ludvig Holberg gik i brechen 
for denne for alle så samfundsgavnlige 
ordning, men populær for dette forsvar 
blev Holberg ikke i provinsen, og for
ordningen selv langt mindre. Kort og 
godt blev den ikke effektiv. Som et ud
slag af tavs civil ulydighed blev den om
gået af høj og lav, og den enevældige 
stat stod slet ikke med et så effektivt 
administrationsapparat, at den kunne 
påtvinge befolkningen at efterleve helt 
upopulære forordninger. 1 1730 blev lo
ven om de fire species da også ophævet 
igen. Dette og en række andre eksemp
ler på statsmagtens begrænsninger får 
vi ikke mindst stillet til skue i dette af
snit, hvor regeringen endnu mere hav
de viljen end evnen til at sætte sine øn
sker igennem. Sidste afsnit »Reformer 
og fastlandsspærring« fører fremstillin
gen op til 1814. Perioden er karakteri
seret ved en større grad af frihandel, 
bl.a. også nogle toldnedsættelser, der 
fik toldindtægterne til at stige! Forkla
ringen er selvfølgelig, at der var en 
grænse for, hvornår smugleri kunne be
tale sig. Med lav told var det bekvem
mere at betale end at smugle. Med ef
terdønningerne af Napoleonskrigene 
klinger afsnittet ud. Nogen afsluttende 
sammenfatning er der ikke.

Afsnittene kan være noget tunge at 
komme igennem, hvilket rimeligvis me
re er emnets end forfatterens skyld, 
men her og der kan man også savne en 
rød tråd i de enkelte afsnit og stille sig 
selv spørgsmålet, hvorfor er dette med. 
Fremstillingen er meget bred, der skri
ves ind imellem endda meget bredt om

udenrigspolitik og økonomi (f.eks. i 
indledningen og s. 77-85). En stram
ning af stoffet ville ikke have skadet. 
Det ville det heller ikke, fordi HBC op
fatter toldhistorie ret snævert som lig 
toldpolitik. Det er den statslige toldpo
litik, dens determinanter og forudsæt
ninger, der er i centrum hele den lange 
fremstilling igennem. Undervejs får vi 
sideblik til administrationshistorien, er
hvervspolitikken, finanserne og uden
rigspolitikken, men man kan undre sig 
over, hvor lille en rolle handelen fak
tisk spiller i fremstillingen. Heller ikke 
selv om det er en del af målsætningen 
for toldpolitikken at fremme dansk 
handel, får vi meget at vide om, om det 
så også faktisk lykkedes eller om, hvor
for det på trods af det ikke gik godt. Jeg 
kunne godt have ønsket, at fremstillin
gen havde bevæget sig mere ud over det 
statslige politiske niveau, selv om jeg er 
klar over, at det ville have gjort den 
samlede opgave betydeligt større, idet 
så mange forundersøgelser mangler. 
Og i denne fremstilling har der ikke væ
ret tid til at foretage nye undersøgelser, 
der bygges på det kendte, hvilket man 
opgavens omfang taget i betragtning, 
bestemt ikke kan bebrejde HBC.

For lange tider vil dette være værket 
om dansk toldhistorie og mange finan
sieringskilder har ydet bidrag, så det 
kunne tage sig præsentabelt ud med il
lustrationer. Det er det også blevet, 
men et suk må være tilladt: hvorfor bli
ver det ved med at knibe så gevaldigt 
med et ordentligt kortmateriale i dan
ske historiske værker. Her er et kort s. 
223, der viser okse vej ene. Kortet er di
rekte kopieret fra en tysk bog fra 1965 
med den tyske tekst bevaret. Andre 
kort er der ikke! Bogen har en fyldig 
bibliografi, der stedvis ikke er blevet 
helt færdig, men tro ikke, at den giver 
de fulde bibliografiske oplysninger til 
de værker, der omtales i noterne. Det 
gør den ikke. En del værker omtales
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kun i noterne, hvor der i øvrigt ind 
imellem refereres utilstrækkeligt til dis
kussioner, der nu er ført videre end i 
Knud Fabricius’ tid. Fabricius’ bekend
te eksempel på administrationens 
langsommelighed i adelsvældens sidste 
dage, nemlig at de adelige sekretærer i 
1652 var 4 år bagud med at indføre de 
udgående breve i brevbøgerne og i 1658 
6 år bagud, fremføres fortsat (s. 39). 
De væsentlige korrektioner, som Johan 
Jørgensen i 1966 i Arkiv fremsatte har 
HBC åbenbart ikke fundet anledning 
til at inddrage. Jørgensen mener tvært
imod, at det var øverste sekretær Erik 
Krags indsats at have fået forbedret ad
ministrationen i Kancelliet. Et suk og 
et par mere sure bemærkninger skal ik
ke forklejne den indsats, der her er 
gjort. Vi har fået et vægtigt arbejdsred
skab for hånden, som nok skal gøre sin 
nytte i det fortsatte arbejde med spe
cielt dansk erhvervspolitik, men også 
på en række af de tilgrænsende om
råder.

John T Lauridsen

Torsten Burgman: Nils Hyltenius-Silf- 
verskiöld. Professor och akademi
rektor i Lund. Hans dagbok från 
Malmö belägring 1676. (Studentlit
teratur, Lund, 1989. Distribution: 
Almqvist & Wiksell International, 
Stockholm). 134 s., ill., 167 SEK.

Burgmans egentlige felt er 20. århun
dredes historie, han disputerede i 1965 
med en afhandling om Sveriges hold
ning til den russisk-japanske krig 1904- 
05. Det foreliggende lille arbejde er 
hans hidtil eneste afstikker til 1600-tal
lets historie, og bogens tilblivelse har 
utvivlsomt først og fremmest fami
liemæssige årsager. Forfatterens mor
moder var nemlig født Silfverskiöld.

Dette hensyn har sat sit tydelige præg 
på arbejdet, som er et forsøg på at sam

menstykke en biografi om den stadig 
levende adelige slægt Silfverskiölds 
stamfader, den relativt ukendte jura
professor Nils Hyltenius (1635-1702), 
som i 1686 blev adlet under navnet Silf
verskiöld.

Ved at vende sten på sten i såvel 
svenske som danske arkiver er foreha
vendet lykkedes, for så vidt som forfat
teren på grundlag af de meget spredte 
vidnesbyrd har haft held til at tegne et 
groft omrids af den stræbsomme præ
stesøn, Nils Hyltenius’ livsløb. Det lyk
kedes denne at skabe sig en respekta
bel, om end ikke særlig bemærkelses
værdig karriere som statstjener i Karl 
XIs Sverige: juridisk student i Uppsala 
i 1650erne, disputats om Hugo Grotius 
1658, en mindetale over Karl X Gustav 
på rette tid og sted, hvilket skaffede 
ham kongelig bevågenhed og midler til 
udenlandske studierejser, professor i 
jurisprudens ved det nyoprettede for- 
svenskningsuniversitet i Lund 1668-86 
og samme universitets rektor 1672-76. 
Efter afgang som professor forskellige 
hverv i kongelig tjeneste. - Alt i alt et 
forløb, som næsten kan stå som arkety- 
pen på en vellykket borgerlig embeds
karriere i det karolinske Sverige, blot 
med den ene undtagelse, at Hyltenius’ 
giftermål i 1671 med den danskfødte 
Abela von Kempften, som uanset at 
hun var af respektabel tysk afstamning, 
næppe kan have virket karrierebefor
drende. Men Hyltenius klarede altså 
skærene selv med dette handicap.

Fra et dansk synspunkt har den lille 
biografi interesse derved, at den gen
nem hovedpersonen giver en utraditio
nel belysning af Skånes försvenskning 
og de yderst prekære loyalitetsforhold 
under Den skånske Krig. Perlen i bo
gen er dog utvivlsomt et dagbogsfrag
ment, som efter originalen i Uppsala 
Universitetsbibliotek aftrykkes in ex
tenso. Professor Hyltenius nedskrev 
deri en række indtryk fra sit ophold i
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Malmø, mens byen i 1676 blev belejret 
af danske tropper. Disse notater kaster 
et autentisk lys over den betændte at
mosfære af mistro og spændinger, der 
rådede mellem den belejrede bys civile 
indbyggere og den svenske militære be
sættelsesstyrke. Dermed føjes en lille, 
men livfuld brik til vor viden om Den 
skånske Krig.

Bortset derfra kan det stærkt person
centrerede indhold kun have begrænset 
interesse for danske læsere. Til ære for 
et internationalt publikum er der tilfø
jet en kort engelsk sammenfatning. Af 
uransagelige grunde er denne dog ud
styret med en titel, som afviger en hel 
del fra den, man finder på titelbladet.

Knud J. V. Jespersen

Karen Skovgaard-Petersen: Erasmus 
Lætus’ Margaretica. Klassisk epos 
og dansk propaganda. Studier fra 
Sprog- og Oldtidsforskning 312. 
(Museum Tusculanums Forlag, 
1988). 103.

Mange nulevende danske historikere 
vil mindes slaget ved Åsle, om ikke an
det så som en øvelsesopgave i kildekri
tik. Men det er vel de færreste, der ved, 
at danskeren Rasmus Glad - på latin 
Erasmus Lætus - i 1573 publicerede et 
epos herom, dediceret til dronning Eli
zabeth af England. I præcis 6666 hexa- 
metre, fordelt på 10 bøger, skildres på 
latin begivenhedernes gang fra den 
magtsyge Albrechts skumle planer, 
over slag og Margrethes retfærdige sejr 
til tyrannens fængsling.

Udkommet lige efter Syvårskrigen 
drejer det sig om et besk propaganda
skrift imod svenskerne - trods fredsaf
talens forbud herimod - hvad Karen 
Skovgaard-Petersen gør fint rede for; 
men hendes hovedanliggende er at vi
se, hvorledes Lætus har brugt sine an
tikke forbilleder, først og fremmest 
Vergil’s Æneide og ofte verbalt, til at 
skabe sit nationale epos med bud til det 
øvrige Europa. Idag en morsom sag, 
men for samtiden en alvorlig sag!

Erik Christiansen

DET 19. ÅRHUNDREDE

Sven Frøkjær-Jensen: Damp og jern. 
Danskernes virkelighed 1870-1914. 
(Gyldendal, 1987). 154 s.

Bogen er tænkt som undervisningsma
teriale til folkeskolens højeste klasser. 
Målet er tematisk at skildre periodens 
danske historie i tekst, billeder og ta
beller. Emnekredsen er bred over sam
fund og befolkning, landbrug og indu
stri, det kulturelle liv og meget mere 
foruden et kort signalement af verden 
uden om Danmark samt en kort rede
gørelse om kilder.

På det lay-out mæssige er de enkelte 
opslag bygget op af billeder, tekst og

samtidige kilder. Alt det er sådan set 
godt nok. Et større problem er vel nok 
at sikre en kvalificeret brug af det store 
materiale - for det kræver overblik. 
Har læreren det ikke - så kan eleverne 
vel næppe forventes at opnå det. Bo
gens svaghed er nemlig, at den meget 
nemt kan slå en helhedslinie i stykker.

Henrik Fode

Jørgen Hatting: For kongen og staden. 
Studenterkorpset 1801-1864. (Her- 
novs Forlag, 1988). 137 s., kr. 160,-.

Da englænderne i slutningen af marts
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1801 viste sig i Øresund, kaldte kron
prins Frederik Københavns borgere til 
våben. Byens studenter reagerede om
gående og i en begejstringsrus samle
des over tusind - heraf mange ældre 
akademikere - i det til lejligheden op
rettede Kronprinsens Livkorps.

Allerede den 31. marts var korpset 
formeret, udstyret med devisen »Vi
denskabens dyrkere for kongen og sta
den« og indsat som brandvagt i byen. 
Som begivenhederne udviklede sig den 
2. april, blev Livkorpsets indsats dog 
særdeles begrænset. Men da englæn
derne få år senere igen gæstede sta
den, blev der som bekendt god brug 
for rappe brandfolk, og ved den lejlig
hed fik korpset sin ilddåb.

Indsatsen under bombardementet i 
septemberdagene i 1807 blev imidler
tid også studenternes sidste optræden 
på slagmarken. Resten af krigen blev 
for korpset, der fra 1808 bar navnet 
Kongens Livkorps, en stille periode. 
Efter freden i 1814 blev det groft sagt 
alene båret oppe af Frederik VI’s al
drig svigtende interesse for uniforme
rede korps, og kongens død indvarsle
de derfor Livkorpsets endeligt. Det gik 
hastigt ned ad bakke, og skønt det for
bløffende nok først opløstes i 1864, ek
sisterede det fra 1849 kun på papiret.

Om dette korps’ korte og ikke vold
somt glorværdige historie har Jørgen 
Hatting skrevet en lille, fornøjelig bog, 
der - skønt den til tider forekommer

vel langstrakt og petitessefyldt - giver 
et godt indtryk af Livkorpsets organi
sation, dets medlemmer og deres 
virke.

Bogen bygger især på Laurits En
gelstofts udgivelse af kildematerialet 
vedr. studenterkorpsets første, bevæ
gede år, hvor begejstringen var i top; 
men hertil kommer en strøm af beskri
velser, erindringer og optegnelser, som 
korpsets medlemmer har nedfældet om 
egne og kollegers oplevelser under 
kongens fane. For de var der jo alle 
sammen - de senere så kendte navne: 
først Grundtvig og Blicher, Ørsted og 
Ingemann og med en gæv Oehlen- 
schläger som kommandersergent - se
nere Lehmann, Paludan-Müller og 
H. C. Andersen, sidstnævnte som kor
poral! Det er faktisk kun Kierkegaard, 
der glimrer ved sit fravær, men han var 
også fra lægeligt hold erklæret »aldeles 
uegnet til tjeneste«.

Hatting beretter med humor om for
holdet mellem universitetets studenter 
og hærens officerer, om Livkorpsets 
eksercits og de tilbagevendende øvel
ser på Fælleden, der nærmest havde 
karakter af rene folkeforlystelser. I 
sandhed ikke noget helt almindeligt 
detachement.

Bogen er forsynet med et godt bil
ledmateriale, og en forfærdelig masse 
kække sange!

Per Willemoes Jørgensen

DET 20. ÅRHUNDREDE

Festskrift til Tage Kaarsted. Om Dan
marks historie 1900-1920. (Odense 
Universitetsforlag, 1988). 395 s.

Redaktørerne af festskriftet til Tage 
Kaarsted har lagt et arbejde i, at gøre 
bogen mere helstøbt end de fleste fest

skrifter. Det har de først og fremmest 
gjort ved at udstikke en forholdsvis 
snæver kronologisk ramme for bogens 
artikler, og det har de dernæst gjort 
ved at bede Troels Fink skrive en ind
ledende oversigt over periodens dan
ske historie. Bestræbelserne er lykke-
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des, og festskriftet vil for fremtiden væ
re obligatorisk læsning for alle, der ar
bejder med periodens historie.

Udover indledningen består bogen af 
18 bidrag. 4 af disse behandler emner 
indenfor den økonomiske historie.

Per Boje og Anders Monrad Møller 
analyserer den industrielle udvikling 
1890-1924 på grundlag af materiale fra 
Odense og foretager i den forbindelse 
en grundig undersøgelse af kildeværdi
en af Arbejds- og Fabrikstilsynets in
spektionsprotokoller. Undersøgelsen 
vedrører ikke beretningernes værdi 
hvad angår den enkelte virksomhed, 
men derimod deres værdi som kilde til 
udviklingen i den samlede industri/ 
håndværkssektor. Ved at sammenligne 
med industritællingerne kan man se, at 
inspektionsprotokollerne ikke er fuld
stændige, og at deres dækningsgrad er 
forskellig fra år til år, omend årene ef
ter 1913 er nogenlunde indbyrdes sam
menlignelige. For industriudviklingens 
vedkommende bestyrker undersøgel
sen den opfattelse, at året 1914, der of
te anvendes som økonomisk skel, i vir
keligheden ikke var det, men tvært
imod indgik i en konjunkturfase, der 
først fandt sin afslutning i 1920.

Hans Chr. Johansen belyser med 
Fyns Discontokasse som eksempel pro
blemerne for de mindre banker med 
pengerigeligheden under 1. Verdens
krig. Indlånene steg langt kraftigere 
end udlånene, uden at indlånsrenten 
faldt. Det gav bankerne store proble
mer med at få anbragt deres penge, 
men enden på det blev, at de mindre 
banker indsatte penge i de større. For 
Fyns Discontokasses vedkommende 
betød det, at pengene blev indsat i 
Landmandsbanken og Privatbanken i 
København. Pengerigeligheden resul
terede altså i en kapitalophobning i ho
vedstaden.

Søren Mørch skildrer C. M. T. Cold, 
der var udenrigsminister i regeringen

Neergaard i årene 1922-24, og som blev 
udsat for meget kraftige angreb, der gik 
ud på, at han havde spekuleret i sit eget 
selskabs (DFDS)’ aktier. Han benægte
de kategorisk, men måtte indrømme, at 
det havde været tilfældet både i perio
den frem til marts 1916 og igen i 1917- 
18. Han blev ligeledes beskyldt for at 
have spekuleret i forbindelse med et 
meget opsigtsvækkende interview, han 
gav i Berlingske Tidende i juli 1916, og 
som med et slag fik kurserne på DFDS- 
aktier til at falde med 60 pionts. Han 
benægtede at have spekuleret i somme
ren 1916, og det modsatte er ikke be
vist. Derimod kan Søren Mørch på 
grundlag af papirer fra bankinspektør 
H. Greens arkiv sandsynliggøre, at 
kredsen omkring Landmandsbanken 
havde forhåndskendskab til, at inter
viewet ville komme, og benyttede sig af 
det til at sælge. Denne viden stammede 
sandsynligvis fra Cold.

Mogens N. Pedersen foretager en 
perspektivrig analyse af en konflikt på 
M. P. Allerups Jernstøberi i Odense 
omkring 1913. Konflikten udviklede sig 
til at blive en belastning for fagbevægel
sens sammenhold på højeste plan. 
Konflikten drejede sig om, hvorvidt 
ufaglærte måtte overtage nogle ar
bejdsopgaver, som hidtil havde været 
udført af faglærte formere. I sit forsøg 
på at bilægge striden tildelte De samvir
kende Fagforbund Dansk Arbejds
mands Forbund en næse for dets med
lemmers optræden i sagen. Men des
uden fastslog De samvirkende Fagfor
bunds forretningsudvalg som princip, 
at løsningen på uoverensstemmelser 
mellem faglærte og ufaglærte burde ske 
ved, at de ufaglærte fagvis sluttede sig 
til de faglærtes organisationer. Det gik 
stik imod den linje, Lyngsie som for
mand for Dansk Arbejdsmands For
bund arbejdede på: at samle alle ufag
lærte i ét forbund. Det var derfor helt 
fundamentale principper, der stod på
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spil for for Dansk Arbejdsmands For
bund, og det lykkedes forbundet at få 
De samvirkende Fagforbund til at træk
ke udtalelsen om principperne for for
holdet mellem faglærte og ufaglærte til
bage. Mogens N. Pedersen viser den 
taktiske dygtighed, som Lyngsie ved 
denne lejlighed lagde for dagen.

4 af bidragene behandler sider af 
Ruslandsproblemet.

Erik Beukel skildrer det generelt me
get spinkle informationsniveau i Dan
mark vedrørende udviklingen i Rus
land efter oktoberrevolutionen. Den 
danske opinion var stort set baseret på 
ønsketænkning og grundlægggende 
fjendtlig overfor bolsjevismen, for so
cialdemokratiets vedkommende dog 
med et tydeligt omsving i slutningen af 
jan. 1918. Indtil da havde socialdemo
kratiets holdning været positiv, men ef
ter at bolsjevikkerne havde opløst den 
demokratisk valgte konstituerende for
samling og indledt kamphandlinger 
mod Finland, ændrede socialdemokra
tiet opfattelse.

Vello Helk gør rede for det danske 
arbejde i Estland i 1919. Hovedvægten 
ligger på en beskrivelse af det korps af 
frivillige, Dansk-Baltisk Auxiliær 
Korps (DBAC), som i daglig tale blev 
kaldt Westenholz-korpset efter dets fi
nancier, direktør Aage Westenholz. 
Der gøres i artiklen meget ud af de van
skeligheder, som bestræbelserne på at 
hverve et korps mødte i Danmark, min
dre af den indsats korpset gjorde i Est
land. Det kom i ilden og udførte sin 
største militære indsats i slutningen af 
juli og begyndelsen af august i kampe 
ved Ostrow syd for Pskov. Emnet er 
spændende og i virkeligheden for stort 
til at kunne behandles i artikelform. Så
ledes savner man oplysninger om den 
politiske og militære udvikling i Balti- 
cum i perioden.

Bent Jensen fortæller hvordan Dan
mark i sensommeren 1919 af Storbri

tannien blev tvunget til at give en re
præsentant for sovjetregeringen, den 
senere udenrigsminister Litvinov op
holdstilladelse i København. Han var 
blevet erklæret uønsket i Storbritanni
en, men kort efter blev englænderne in
teresseret i forhandlinger med russerne 
om engelske krigsfanger og statsborge
re i Rusland og det blev nødvendigt at 
finde et neutralt sted, hvor forhandlin
gerne kunne foregå. Dertil udså eng
lænderne sig København og vred armen 
rundt på regeringen Zahle, indtil den 
sagde ja. Regeringen gik meget mod
stræbende med til at give Litvinov op
holdstilladelse, men da han først var i 
landet kviede den sig ved at smide ham 
ud igen af hensyn til de danske stats
borgere i Rusland. Men englænderne 
mistede interessen i Litvinov i foråret 
1920, og fra da af kom regeringen un
der fransk pres for at sende Litvinov ud 
af landet. Det lykkedes at slippe af med 
ham i september 1920, idet man fra 
dansk side nægtede ham indrejsetilla
delse, efter at han havde været på en 
kort tur til Norge. Det var ikke helt i 
overensstemmelse med det indtryk 
man fra dansk side på forhånd havde 
givet nordmændene, så hele historien 
handler om at Danmark blev trynet af 
stormagterne og reddede sig ud af 
klemmen med ufine metoder ved at gi
ve sorteper videre til en småstat, som 
var mindre end os, og som vi ikke var 
bange for.

Curt Sørensen undersøger det para
doks, at en stor del af den syndikalisti
ske bevægelse, der fremfor noget havde 
kritiseret enhver form for centralisme, 
sluttede sig til kommunismen efter den 
russiske revolution. Fremstillingen 
koncentreres om Chr. Christensen, der 
var den mest markante repræsentant 
for denne overgang. Nogen skarpt for
muleret forklaring på skiftet anfører 
Curt Sørensen ikke, men skitserer i ste
det »konturerne af en slags forklarings-
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konstruktion«. Han peger på, at Chr. 
Christensens overgang må ses i sam
menhæng med, at den syndikalistiske 
bevægelse ikke havde store resultater 
at fremvise, hvorimod kommunismen i 
venstreorienterede kredse havde det 
stærke argument, at den havde kunnet 
erobre magten i hvert fald i ét land. 
Dertil kan føjes, at den danske syndi
kalistiske bevægelse ikke havde nogen 
klar ideologi, fordi den mere var be
stemt af, hvad den var imod, end hvad 
den var for, således at dens grundlæg
gende antireformisme i lyset af dens eg
ne beskedne resultater godt kunne dan
ne grundlag for en overgang til kommu
nismen, efter at denne havde vist sin re
volutionære brugbarhed i praksis.

2 af bidragene behandler 1. Verdens
krig eller rettere virkninger af krigen.

Poul Thestrup gør rede for proble
merne om varetransit, dvs. det danske 
videresalg af udenlandske varer under 
krigen. Der gives en udmærket beskri
velse af udviklingen i transithandelen 
og de voksende vanskeligheder, den 
mødte, indtil den stort set faldt bort fra 
1917.

Kay Lundgreen-Nielsen skildrer det 
slesvigske spørgsmåls behandling på 
fredskonferencen og trækker parallel
ler til det polske spørgsmåls behand
ling. Han kommer blandt andet ind på 
spørgsmålet om den 3. afstemningszo
ne i Slesvig og karakteriserer forslaget 
om at oprette en sådan som ret harm
løst set med samtidens øjne. Hvis den
ne karakteristik er rigtig, bliver rege
ringen Zahles voldsomme modstand 
mod 3. zone uforståelig. Nu er karakte
ristikken imidlertid heller ikke korrekt 
eller i hvert fald ikke dækkende. Ved at 
oprette en 3. afstemningszone udstrak
tes det område, hvis statslige tilhørsfor
hold blev gjort til et åbent spørgsmål. 
Det var ikke ufarligt, selvom områdets 
tilhørsforhold skulle afgøres ved en fol
keafstemning, fordi der blev åbnet mu

lighed for manipulation og fortolkning. 
Der var ingen garanti for, at resultatet 
af en folkeafstemning ville blive re
spekteret jvf. den intense debat i Dan
mark forud for den 14. marts 1920 om 
hvad man skulle gøre, hvis der var et 
stort dansk mindretal i Flensborg, og 
for den sags skyld også diskussionen og 
agitationen efter 14. marts, og jvf. ma
nipulationerne efter afstemningen i Øv- 
reschlesien i 1921. Forslaget var derfor 
absolut set ikke harmløst, selvom det i 
sammenligning med så meget andet af 
det, der foregik på fredskonferencen, 
hørte hjemme i den beskedne ende.

3 bidrag behandler valgloven.
Jørgen Elklit foretager en grundig 

gennemgang af valg- og grundlovs
spørgsmålet i Danmark 1905-1920. Ar
tiklen starter med en meget nyttig og 
overskuelig gennemgang af valgretsbe
stemmelser og valgmåder til hhv. folke
ting og landsting. Derpå følger en gen
nemgang af grundlovsspørgsmålet frem 
til 1915. Elklit foretager en tolkning af 
begivenhedsforløbet udfra nogle princi
pielle politologiske overvejelser med 
inspiration hos den svenske professor 
Leif Lewin. Helt konkret anvender han 
det såkaldte taberperspektiv som tolk
ningsmodel og det fører til den konklu
sion, at der ikke kan gives en entydig 
tolkning af i dette tilfælde Højres stra
tegi: »En sådan analyse kræver en vi
den om motiver og præferencer, som 
det ikke engang er sikkert, at Højres 
forhandlere i alle tilfælde havde gjort 
sig klart«. Det kan umiddelbart fore
komme som et lidt magert resultat, 
men er det efter min mening ikke. El
klits analyse viser tydeligt fordelene 
ved at anvende et begrebsapparat, som 
systematiserer foreliggende tolknings
muligheder og peger på de principielt 
foreliggende handlingsmuligheder og 
-vanskeligheder. I hvilket omfang et 
bestemt begivenhedsforløb svarer til 
teorierne, må afgøres ved den konkrete
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undersøgelse, men der kommer en 
mærkbar fasthed og stringens i fremstil
lingen, når den udtrykkelig sættes i for
hold til de overordnede teoretiske 
overvejelser, og Elklits redegørelse for 
grund- og valglov frem til 1915 er både 
klar og perspektivrig. Artiklen afsluttes 
med en kortere gennemgang af den vi
dere udvikling frem til 1920. Dette af
snit har mere karakter af en afrunding 
af fremstillingen. Undervejs bliver der i 
en note polemiseret mod undertegne
de. Det vedrører spørgsmålet om Ven
stres adfærd op til påskekrisen. Elklit 
mener ikke man kan vide, i hvilket om
fang Venstre også var bestemt af mod
stand mod Rodes valglovsforslag og 
valglovsforliget mellem socialdemokra
ter, radikale og konservative. Herimod 
har jeg hævdet, at det var hensynet til 
det sønderjyske spørgsmåls betydning 
for Venstres vælgerinteresser, der var 
udslagsgivende for J. C. Christensens 
og dermed Venstres omsving, og at det 
i det konkrete begivenhedsforløb var 
den afgørende forudsætning for påske
krisen. Elklit indvender, at mandat
maksimeringshensynet (valgloven) i så 
fald skulle spille en tilsvarende rolle. 
Dette kan være teoretisk rigtigt, men 
hvis det skal have andet end teoretisk 
interesse, må Elklit positivt godtgøre 
eller i det mindste sandsynliggøre, at 
det i det konkrete begivenhedsforløb 
blev udslagsgivende. Det er evident, at 
hensynet til valgloven ikke tilskyndede 
Venstre til at skåne regeringen Zahle, 
tværimod, men der er intet der tyder 
på, at det spillede en rolle i de afgøren
de situationer. Det var P. Graus trusler 
i Venstres partimøde, der fik J.C. til at 
svinge, og det var Vanggaard og ikke 
J.C. der sørgede for at P. Grau kom 
med til mødet, og valgloven spillede ik
ke nogen særlig rolle for Vanggaard. 
Uden P. Graus intervention havde 
Venstre ikke vedtaget en erklæring om 
valg og dermed givet grønt lys for en

aktion mod ministeriet. Elklits syns
punkt kræver et positivt belæg, som 
han ikke bringer.

Jørgen Thomsen beskriver Christmas 
Møllers kandidatur på Fyn ved de 3 fol
ketingsvalg i 1920. Han dumpede ved 
de 2 første valg, men blev valgt ind i 
september. At det tilsidst lykkedes ham 
at blive valgt skyldtes 3 forhold: Hans 
eget ihærdige arbejde, en ændring af 
valgloven i juni 1920, som gjorde det 
muligt for partierne at foretage side
ordnet opstilling, og endelig at det lyk
kedes at skaffe Christmas Møller en ek
stra opstillingskreds i Kerteminde.

Niels Thomsen foretager en edb-ana- 
lyse af valgdeltagelsen 1906-1913 udfra 
5 variabler for hver valgkreds: Valg
kredsens geografiske beliggenhed (6 re
gioner), urbaniseringsgrad, antal kan
didater og deres partitilhørsforhold og 
stemmetal, vinderforspring (differen
cen mellem vinderens og nr. 2’s stem
meprocent) og valgdeltagelse (fordelt 
på kulturgeografiske undergrupper). 
Niels Thomsen undersøger alle mulige 
korrelationer mellem disse størrelser 
og når frem til at 2 forhold var af særlig 
betydning for valgdeltagelsen. For det 
første afstanden til valgstedet. Den for
skel, der var mellem land og by med 
hensyn til valgdeltagelse, beror næsten 
udelukkende på forskellen i afstand til 
valgstedet. For det andet vinderfor
springet. Jo mere sikker en kandidat 
var i sin kreds, jo lavere var valgdelta
gelsen. Artiklen er kortfattet, men me
get koncentreret og interessant ved sine 
operationaliseringer af de rejste pro
blemstillinger.

De sidste 5 artikler behandler for
skellige sider af dansk politik og sam
fundsliv i perioden.

Aage Trommer beskæftiger sig med 
2 af de uniformerede drengekorps, 
FDF og DUI. 1902-03 indledte FDF 
(Frivilligt Drenge Forbund) sin aktivi
tet og ekspanderede derefter hurtigt.
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Organisationen tog først og fremmest 
sigte på de drenge, som ikke i forvejen 
kom i kristelige organisationer. Tanken 
var at organisere dem i et fællesskab, 
som på en gang skulle skaffe dem ud
foldelsesmuligheder og åbne deres øjne 
for de kristelige og patriotiske værdier. 
Med det program kan det ikke undre, 
at FDF blev opfattet som en ideologisk 
trussel af arbejderbevægelsen, og at 
denne oprettede en konkurrerende or
ganisation, DUI (De unges idræt). Den 
fik en succesfuld start men stagnerede 
derefter. Aage Trommer rejser spørgs
målet om hvorfor det netop var på det 
tidspunkt, at uniformerede drenge
korps skød op. Han peger på, at det 
kan ses som en naturlig fortsættelse af 
den foregående periodes organisering 
af de voksne. Dertil kan man måske pe
ge på det forhold, at industrialiseringen
- især efter forbudet mod børnearbejde
- skabte en gruppe store drenge og un
ge, der ikke på samme måde som i tidli
gere tider var under en faders eller en 
mesters opsyn, og som ikke havde na
turlige udfoldelsesmuligheder i byerne, 
således at der var et klart behov for or
ganisationer som FDF og DUI.

Knud J. V. Jespersen skildrer forhi
storien til og oprettelsen af Dansk A- 
delsforbund i 1908. Adelen var gen
stand for en tildels nedgørende kritik 
omkring århundredeskiftet, hvilket 
vakte harme og æggede til modstand, 
ikke mindst hos de yngre sønner, som 
ikke var truede af den bebudede lensaf
løsning og derfor var uden nogen særlig 
tilskyndelse til at holde en lav profil. 
Drivende kraft i arbejdet på at samle 
adelen til organiseret modstand var ba
ron Christopher Zytphen-Adeler, og 
det lykkedes ham i 1908 trods majorats- 
besiddernes modstand at få oprettet 
Dansk Adelsforbund. Til gengæld lyk
kedes det ham ikke at give forbundet et 
så offensivt tilsnit, som han egentlig 
havde ønsket. Hele dette begivenheds

forløb var en stilfærdig og udramatisk 
dansk parallel til den samtidige kamp 
om det engelske overhus’ stilling og 
den prøjsiske 3-klassers valgret. I Dan
mark var det politiske sprængstof taget 
ud af denne konflikt efter 1901, omend 
den privilegerede valgret til landstinget 
først forsvandt i 1915.

Helge Larsen giver en kort redegø
relse for uddannelsessystemets udvik
ling 1901-1920 med særligt henblik på 
undervisningen af de 14-18 årige, som 
ikke gik i mellemskole og gymnasium. 
Der opstod eller videreførtes et system 
af almentdannende aftenskoler, som 
fik statsstøtte, og som blev en slags for
løbere for senere tiders ungdoms- og 
efterskoler.

Jørn Henrik Petersen beskriver 
dansk socialforsorg 1891-1929 koncen
treret om spørgsmålet forsorg eller for
sikring. De 2 principper stod skarpt 
imod hinanden i den politiske debat, 
indtil man i 1921 vedtog invalideforsik
ringsloven. Man indførte forsorg, men 
kaldte det forsikring, og så kunne alle 
være glade. Sådan da, for under defla
tionspolitikken sidst i 20erne blev de 
lovbestemte ydelser for høje i forhold 
til det faldende prisniveau. Regeringen 
Madsen-Mygdal fik så satserne nedsat 
ved lov, men det udløste et stormløb 
mod loven, idet modstanderne hævde
de, at der var tale om et forsikringsfor
hold, som gav modtagerne kontraktligt 
fastsatte ydelser, og dem kunne man ik
ke nedsætte ved lov uden at forbryde 
sig mod ejendomsrettens ukrænkelig
hed. Der fulgte en retssag gennem alle 
3 retsinstanser, som endte med at høje
steret fastslog, at loven ganske vist hed 
invalideforsikring, men at der reelt var 
tale om invalideforsorg, og at den pri
vate ejendomsret derfor ikke blev 
krænket, når man nedsatte ydelserne.

Erik Rasmussen portrætterer de 4 
centrale ministerkolleger, som sammen 
med Ove Rode udgjorde kabinettet i
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den 2. regering Zahle: C. Th. Zahle, 
Edv. Brandes, P. Munch og Erik Sca- 
venius. Erik Rasmussen betoner, at det 
var sammenholdet mellem disse hver 
især stærke, men forskellige personlig
heder, som bar regeringen Zahle gen
nem de storme, som ministeriet var ude 
for i sin næsten 7-årige funktionspe
riode.

Festskriftet afsluttes med en littera
turliste til de 20 års Danmarkshistorie 
på 6 sider og en liste over Tage 
Kaarsteds forfatterskab på 10 sider, og 
selvom litteraturlisten er tættere trykt 
end bibliografien over forfatterskabet, 
er der dog 2 ting der springer i øjnene, 
når man sammenligner de 6 sider med 
de 10. For det første at litteraturlisten 
ikke er komplet, for det andet, at ryg
terne om Kaarsteds flid ikke er over
drevne. Her står det sort på hvidt, og 
yderligere begrundelse for et så vellyk
ket festskrift som det foreliggende kræ
ves ikke.

Jørgen Fink

Ole Lange: Jorden er ikke større ... 
H. N. Andersen, ØK og storpolitik
ken 1914-37. (Gyldendal, 1988). 297 
s.

ØK var i vid udstrækning H. N. Ander
sens værk. Det skildrede Ole Lange 
med megen, til dels for megen, sans for 
det muligt suspekte i sit første bind af 
biografien om H. N. Andersen, der ud
kom i 1986. Her i andet bind om tiden 
1914 til H. N. Andersens død i 1937 er 
ØK blevet et velkonsolideret verdens
foretagende, der voksede fra 16.000 an
satte i 1914 til omkring 20.000. Som 
ubestridt leder af dette foretagende, 
med sine fortsat gode internationale 
kontakter og sit uændret fortrolige for
hold til Kongehuset havde H.N. An
dersen de bedste muligheder for at øve 
betydelig politisk indflydelse. Og det

gjorde han, i stor stil og ikke uden suc
ces. Det handler dette bind om, mens 
det i meget begrænset udstrækning 
handler om ØK.

Mindre end 10% af bogen belyser 
mere direkte forhold vedrørende ØK, 
selv om Ole Lange med rette flere gan
ge fremhæver, at H. N. Andersens poli
tiske initiativer og holdninger i høj grad 
var dikteret af ØK’s interesser. Det 
gælder hans klare probritiske oriente
ring. Den bundede uden tvivl i en ægte 
uvilje mod økonomisk-kulturelt at 
skulle være underlagt et Stortyskland, 
der for at fastholde en dominerende 
position ville foretage en stadig oprust
ning - Andersen havde ikke sympati 
for det militaristiske Preussen. Den var 
også begrundet i Danmarks sikkerheds
politiske interesser, da han så den bed
ste garanti for dansk selvstændighed ik
ke i egen militær styrke, men i at andre 
magter som England og USA havde en 
egeninteresse i, at der var sikret fri ad
gang til Østersøen og det dertil hørende 
marked. Den probritiske orientering 
var imidlertid også klart i overensstem
melse med ØK’s interesser, idet ØK’s 
oversøiske aktiviteter i vid udstrækning 
forudsatte gode relationer til verdens 
største kolonimagt, ligesom H. N. An
dersen var overbevist om, at kun i sam
arbejde med englænderne var det mu
ligt at fjerne den tyske dominans i Bal
tikum. Hamborg og Bremen havde via 
Kielerkanalen et godt tag i Østersøhan- 
delen. Den burde ifølge H.N. Ander
sen og andre ledende danske forret- 
ningsmænd i stedet gå over Køben
havn. Københavns position var styrket 
med anlæggelsen af Frihavnen ved år- 

. hundredskiftet og kunne yderligere 
styrkes ved uddybning af sejlløbet mel
lem Amager og Saltholm, således som 
Andersen med udbytte gjorde gælden
de over for den danske regering.

Når den store del af bogen handler 
om H.N. Andersens politiske aktivite-
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ter, fredsmissionerne under 1. Ver
denskrig, Påskekrisen med ministeriet 
Zahles fald og rammerne, herunder mi
nisterudnævnelserne, for ministeriet 
Neergaards virke, og om hans rolle i 
Landmandsbanksagen, så er meget 
kendt stof, som Ole Lange selv nævner 
det; men Ole Lange har ved at frem
lægge H. N. Andersens meget overord
nede visioner af ØK’s og hans mere 
snævert personlige interesser fået for
klaret og givet et ganske konsistent bil
lede af H. N. Andersens indgriben i pe
riodens politik. Det gælder f.eks. hans 
omsving i grænsespørgsmålet, da en op
givelse af standpunktet for en nationali
tetsgrænse skønnes at fremme mulighe
derne for en internationalisering af zo
nen omkring Kieler-kanalen til skade 
for Hamborg og Bremen. Kompagniets 
og hans egne interesser forklarer f.eks. 
også hans omsving i sagen om Land
mandsbanken.

Tidligt i 1922 ønskede H. N. Ander
sen at komme Emil Glückstadt til livs, 
da regeringen valgte denne som dansk 
repræsentant ved flere internationale 
konferencer på tværs af Andersens øn
ske om at skabe et tæt samarbejde med 
briterne omkring handelen på Balti
kum. Senere, da Landmandsbanksagen 
rullede, var H. N. Andersen med i be
stræbelserne på at redde banken og 
indvilligede herunder på et møde den 
17. september i at blive formand for 
bankens bestyrelse. Tilsagnet blev 
imidlertid trukket tilbage efter få uger, 
og den i mellemtiden parlamentarisk 
nedsatte bankkommission bestræbte 
Andersen sig fra december, som de fle
ste af samfundets ledende personer, at 
få lagt det tættest mulige låg på. Glück
stadt var nemlig gået til modangreb ved 
at muliggøre en afdækning af person
kredsen omkring de mange spekula
tionskonsortier, Landmandsbanken 
havde finansieret fra 1. Verdenskrig. 
H.N. Andersen havde været ganske

aktiv, med godt udbytte, men uden 
særlig erindring herom, når han blev 
spurgt. Erindringen strakte dog til, at 
han nu hellere ville redde Glückstadt 
end have unødig offentlig indseende 
med deres tidligere fælles aktiviteter.

Ole Lange har uden tvivl ret i, at 
H. N. Andersens politiske magtposi
tion svækkedes afgørende i november 
1922. Begivenhederne omkring Land
mandsbanken og hans langt fra æreful
de retræte fra sit tilsagn om at blive be
styrelsesformand, Cold-sagen som re
sultat af Glückstadts begyndende læka
ger samt Erik Scavenius’ taler i Hjør
ring og Hobro sidst på måneden, som 
Venstre-manden Jens Vanggaard den 
21. november i Folketinget uforvaren
de havde givet stødet til med sin omtale 
af »det tredje ting«, var afgørende. De 
radikale forstod dygtigt at få placeret 
H. N. Andersen centralt i dette ting - 
til H. N. Andersen og hans Venstre-re- 
gerings store ubehag. Positionen svæk
kedes yderligere af JyIlands-Postens 
kampagne mod Andersen i februar 
1923 angående ØK’s finansielle hold på 
Århus Oliefabriks underdirektør.

H. N. Andersens sårbarhed over for 
negativ omtale var uden tvivl et centralt 
træk ved hans psyke, som Ole Lange 
trak frem allerede i det første bind af 
biografien. Andersen ønskede fortsat i 
denne periode at styre medierne, hvor 
især den københavnske presse stadig 
var til fals. Det lykkedes ham også at få 
dispensation fra pligtafleveringsloven 
for de bøger, han skrev og fik skrevet 
om sit liv og gerning.

H.N. Andersen tillagde det afgøren
de vægt at beherske informationsstrøm
men. Det er en tradition, ØK af ufor
ståelige grunde har videreført, og som 
kan tjene til undskyldning for, at Ole 
Lange bringer så lidt om selve kompag
niet. Naturligvis har en privat virksom
hed en legitim interesse i at sikre, at der 
bliver informeret så objektivt som mu-
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ligt om dets aktiviteter, men det kan ik
ke have interesse i, at der dannes myter 
på et utilstrækkeligt grundlag. Det gæl
der ekstraordinære begivenheder, men 
det gælder også viden om, hvordan lan
dets største virksomhed normalt funge
rede. Ole Lange giver kun nogle få 
glimt af kompagniets virksomhed på 
det øverste niveau, hvor H. N. Ander
sen befandt sig.

Det er muligt, at Ole Lange har ret i, 
at ØK under verdenskrigen i vid ud
strækning blev drevet af de tre direktø
rer under Andersen. Han havde ikke 
grund til at blande sig, da kompagniet i 
disse år var »en selvkørende pengema
skine«. Men vi får også at vide, at An
dersen var et vanemenneske, hvilket 
bl.a. indebar dagligt fremmøde på kon
toret kl. 8, en halv time før officiel kon
tortid, og deltagelse i direktionsmøde. 
Andersen har næppe hver dag under
holdt de tre direktører om sine visioner 
for britisk-dansk samvirke i det baltiske 
område uagtet det nævnes, at Ander
sens styrke ikke var de tekniske detal
jer. Men han må f.eks. have haft et 
ganske godt personkendskab til de fle
ste ledende medarbejdere. Det kan væ
re sandt, at Andersens intuition fik 
ham til at beordre udsalg af ØK’s lagre 
fra sommeren 1920, få måneder før ef- 
terkrigskrisen førte til drastiske pris
fald. Men der savnes yderligere oplys
ninger om hans ordre og om, i hvor vid 
udstrækning den blev effektueret. Me
re viden om ØK’s aktiviteter er forud
sætningen for virkelig at kunne vurdere 
H. N. Andersens format.

Per Boje

Georg Nellemann: »For Danmarks 
Frihed og Polens ære« - Den polsk
engelske efterretningstjeneste i Dan
mark 1940-45. (Årsskrift for Fri
hedsmuseets Venner, Frihedsmuse
ets Venners Forlag, 1989). 115 s.

Titlen på denne bog, hvis forfatter er 
museumsinspektør ved Nationalmuse
ets 3. afdeling/Dansk Folkemuseum, er 
identisk med inskriptionen på en grav
sten i Ry vangen. Stenen er sat over po
lakken Lucjan Maslocha, som indtil sin 
voldsomme død i januar 1945 spillede 
en hovedrolle i den organisation, som 
forfatteren har givet sig i kast med, 
nemlig den såkaldte polsk-engelske ef
terretningstjeneste og dens virksomhed 
i Danmark 1940-45.

Hidtil er organisationen kun blevet 
strøbemærkninger til del i litteraturen, 
så forfatteren betræder stort set jom
fruelig grund. Hans kildemæssige bal
last er dels nyindsamlede beretninger 
fra aktører, det vil i udstrakt grad sige 
herboende polakker, som forfatteren 
via sine studier af den polske landarbej- 
derindvandring til Danmark er kommet 
i forbindelse med. Ikke mindst har for
fatteren dog via sin odyssé blandt »po
lakker« og danske med tæt tilknytning 
til disse formået at støve nyt samtidigt 
kildemateriale op - et materiale som på 
vægtig vis giver et detail-indblik i orga
nisationens arbejde.

Set i en større sammenhæng var det, 
som i Danmark i strøbemærkninger er 
blevet betegnet som »den polsk-engel
ske efterretningstjeneste«, en afdeling 
af den af det polske indenrigsministeri
um i eksil oprettede »sjette kolonne«, 
Kontinental Aktion (Akjja Kontynen- 
talna). Organisationen havde til formål 
»at mobilisere alle til rådighed stående 
polske ressourcer som et bidrag til de 
allieredes fælles krigsførelse«. Den 
skandinavisk-finsk-baltiske sektion hed 
»Felicia«, og dens opgave var udover at 
formidle kurerer og anden kontakt til 
hj emlandet, efterretningsvirksomhed, 
påvirkning af polske arbejdere og sol
dater i tysk tjeneste og organiseringen 
af hemmelige celler indenfor disse 
kredse med henblik på deltagelse i anti-
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tyske aktioner på »D-day«. Herudover 
at yde bistand til polske desertører fra 
den tyske hær og andre polakker på 
flugt gennem Danmark. Allerede før 
krigsudbruddet, påviser forfatteren, 
var der et vist samarbejde mellem den 
polske og den danske efterretningstje
neste, sandsynligvis primært p.g.a. Rit
mester Lundings personlige kontakter 
til polske officerer. I perioden fra krigs
udbruddet frem til 9. april 1940 synes 
dette samarbejde, nu med den nye 
»uofficielle« polske tjeneste, at være 
blevet udbygget, primært gennem de 
polske diplomater, som forblev i Kø
benhavn frem til 9. april. Dette samar
bejde blev sandsynligvis båret af helt 
evidente interessesammenfald efterret
ningsmæssigt.

I tiden fra 9. april frem til befrielsen 
ser forfatteren tre faser i organisatio
nens arbejde i Danmark:
1. Den polske periode
2. Den polsk/danske periode
3. Den danske periode.

Den polske periode, som varede til 
efteråret 1943, var karakteriseret der
ved, at organisationen blev forsøgt 
holdt på polske hænder. Med polske 
forstås personer med polske bånd. Al
lerede i juni 1940 modtog Romana 
Heltberg fra eksilpolakker i Malmø en 
opfordring til at arbejde for den polske 
eksilregering via det polske gesandt
skab i Stockholm. Det blev præciseret 
overfor Heltberg, at hun under ingen 
omstændigheder måtte inddrage dan
skere i arbejdet - Polens befrielse var 
polakkernes egen sag, og det var Po
lens ære det gjaldt. Romana Heltberg, 
som blev krumtappen i denne polske 
periode, fik bygget en gruppe op, som 
rekrutteredes blandt den polske koloni 
i København. Til financiering af arbej
det overførtes der betydelige midler fra 
eksilregeringen i London - midler som 
administreredes af landsretsagfører 
Sven Heltberg og overbragtes af den i

anden modstands-sammenhæng vel
kendte Eigil Borch-Johansen.

Opbygningen af et net af unge polak
ker ud over landet begyndte tilsynela
dende at tage form i 1942, og det kan 
næppe være overraskende, at de første 
grupper blev dannet på Lolland Fal
ster. Primus motor i dette arbejde var 
en Sokolski, som var lærer, spejderfø
rer og organisator af polske ungdoms
kredse. 11943 udbyggedes nettet til Jyl
land, hvor Haderslev blev et center for 
organisationen.

Den polsk-danske periode indledtes 
med ankomsten af førnævnte Lucjan 
Maslocha. Han, som var polsk søløjt
nant, var flygtet fra tysk fangenskab til 
København. Herfra kom han videre til 
Sverige, dog for at returnere til Dan
mark i det sene efterår 1943 - givetvis 
på foranledning af polakkerne i Stock
holm og eksilregeringen i London. Ka
rakteristisk for Maslochas virksomhed 
var, at han søgte og fik kontakt med 
den danske modstandsbevægelse. Først 
og fremmest »Hjemmefronten« og gen
nem KU »Studenternes Efterretnings
tjeneste«, i hvis efterretningssektion 
der arbejdede en del danske underoffi
cerer. Samarbejdet med disse synes at 
have været meget tæt. Endvidere be
gyndte polakkerne at rekruttere radio
telegrafister, især blandt folk uddannet 
i den danske flåde. Endelig påviser for
fatteren, at der udviklede sig et tæt 
samarbejde med folk fra »Holger Dan
ske«. Gennem først og fremmest KU- 
forbindelser kom Maslocha også i kon
takt med LIGAEN, den illegale danske 
militære efterretningstjeneste, som dog 
var afvisende overfor et samarbejde, i 
alle tilfælde på officersniveau. Man an
så »polakkerne« for amatører med ud
præget dårlig security. Det sidste synes 
bekræftet gennem en meget høj (i sam
menligning med LIGAENs) arresta
tionsprocent. I 1944 ramtes organisa
tionen af hele tre arrestationsbølger, og
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3. januar 1945 blev Maslocha nedskudt 
sammen med sin dansk-fødte kone, 
kort forud for en påtænkt rejse til 
Stockholm. Der var nu stort set kun 
danskere (d.v.s. danskere uden polske 
aner og bånd) tilbage til at videreføre 
organisationens arbejde frem til be
frielsen, den periode, som forfatteren 
såre logisk kalder den danske. Kort før 
sin påtænkte rejse til Stockholm havde 
Maslocha udpeget aktuar Thøger Busk 
og sagførerfuldmægtig Palle Tillisch til 
henholdsvis leder og næstkommande
rende under sit fravær. Disse førte nu 
arbejdet videre - nettet blev sågar udvi
det, og Tillisch blev leder af efterret
ningsvirksomheden på Fyn og i Jylland.

Eet er at opbygge en organisation, 
som indsamler efterretninger, noget 
ganske andet er kvaliteten af dette ma
teriale og om materialet kommer de 
rette i hænde. Med hensyn til det før
ste, ser det ud som om man i den polske 
periode indsamlede oplysninger om, 
hvad man troede havde interesse. Man 
havde ikke professionelle folk, og iføl
ge forfatteren ser det ikke ud som om 
der kom målrettede forespørgsler og 
instruktioner fra Stockholm/London. 
Endvidere kommunikerede man tilsy
neladende udelukkende via kurerpost. 
Disse forhold ændrede sig dog adskil
ligt. F.eks. kan forfatteren påvise, at 
der blev oprettet telegrafi-forbindelser 
til både Stockholm og London, og de 
skriftlige rapporter blev professionelt 
målrettede, omfattende og teknisk per
fekte. Via sit »nye« arkivmateriale kan 
forfatteren endvidere dokumentere, at 
der i alle tilfælde i den danske periode 
kom klare og specifikke bestillinger 
(questionaires) fra Stockholm/London. 
En del af dette interessante materiale 
er bragt som bilag i bogen.

Med sin bog trækker forfatteren 
yderligere tæppet væk under den anta
gelse, at LIGAEN/SOE havde mono
pol på indsamling af efterretninger i

Danmark. Som forfatteren påpeger, ar
bejdede eksilpolakkernes efterret
ningstjeneste tæt sammen med den mi
litære britiske efterretningstjeneste, 
SIS, som efter ønske fra SOE angive
ligt, men åbenbart på skrømt, overlod 
Danmark til SOE, også i efterretnings
mæssig henseende.

Henrik Skov Kristensen

Bent Jensen: Tryk og tilpasning. Sovjet
unionen og Danmark siden 2. ver
denskrig. (Gyldendal, 1987). 258 s.

Bogen har en enkel underliggende tese: 
Sovjetunionen har siden anden ver
denskrig lagt et konstant, massivt pres 
på de nordiske lande, specielt Dan
mark og Norge, for at ændre deres sik
kerhedspolitik og muliggøre en såkaldt 
nordisk »fredszone«, og de nordiske 
lande, specielt Danmark, har i stigende 
grad været lydhøre heroverfor. Tryk 
har ført til tilpasning. Problemet er 
blot, at mens tesens første halvdel er 
klart formuleret, bevæger dens anden 
del sig for det meste på antydningens 
og det underforståedes plan.

Bogens hovedstyrke ligger i den de
taljerede gennemgang af sovjetiske på
virkningsforsøg over for Norden og 
Danmark i efterkrigsperioden. Bent 
Jensen har ret i, at der især i den dan
ske debat har været en mærkelig blind
hed over for Sovjetunionen som et sik
kerhedspolitisk problem, og på dette 
punkt gør bogen meget for at rette op 
på forholdene. Ved gennemgang af et 
meget stort materiale, specielt presse
stof« (»kontrolleret journalistisk diplo
mati« (s. 268)), lykkes det Bent Jensen 
at give et bredt billede af de sovjetiske 
interesser i Norden og de skiftende per
ceptioner af den nordiske scene. Hans 
metodologiske udgangspunkt er, at de 
sovjetiske talsmænd stort set mener, 
hvad de siger (s. 25). Dette kan der væ-
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re gode grunde til at antage, men inde
bærer det nødvendigvis, at alle sovjeti
ske udtalelser og tiltag har samme va
lør? Bent Jensen skelner i sin analyse 
kun i begrænset omfang mellem presse
rapporter og -kommentarer, parti- eller 
regeringstilkendegivelser og egentlige 
diplomatiske, statslige initiativer over 
for de nordiske lande, og selv om man 
nok kan gå ud fra, at de alle afspejler 
en underliggende officiel linje, gør de 
det formentlig i varierende grad, med 
forskellig intensitet og specielt va
rierende autenticitet. Prioriteringer og 
nuancer i den sovjetiske politik frem
står derfor ikke særlig klart i analysen, 
der kunne have vundet ved en stram
mere strukturering.

Bogens hovedproblem er dog analy
sen af tilpasningstesen. Som nævnt 
fremsættes tesen om dansk (læs: so
cialdemokratisk) tilpasning til sovjetisk 
pres intetsteds helt eksplicit, men den 
ligger til gengæld implicit i de fleste af 
bogens analyser. Bent Jensen tager 
ganske vist de fornødne forbehold, når 
han konkluderer, at »(d)et ville være 
alt for forenklet at hævde, at den kon
staterbare tilnærmelse i synspunkter 
(mellem Socialdemokratiet og Sovjet
unionen, N.P.) blot har været en funk
tion af sovjetisk pres i form af trusler og 
tilbud. Det er heller ikke muligt at på
vise nogen direkte kausalsammenhæng 
mellem sovjetisk styrketilvækst og 
pression på den ene side og socialde
mokratisk imødekommenhed på den 
anden side.« Men så fortsætter han: 
»Men at se ganske bort fra denne fak
tor ville være lige så eller endnu mere 
forkert. Adskillige imødekommende 
skridt er udtrykkelig blevet taget med 
henvisning til sovjetiske forestillin
ger...« (s. 197). Problemet er, at Bent 
Jensen gør for lidt ud af at undersøge, 
hvor berettiget hans ganske alvorlige 
anklage er. Han har ikke overbevisen
de påvist, at Socialdemokratiets

»imødekommende skridt« udtrykkelig 
er gjort af hensyn til sovjetiske interes
ser, ja han har næppe gjort noget se
riøst forsøg herpå. Et eksempel: På s. 
100-101 konkluderes det, at spørgs
målet, om sovjetisk pres var udslaggi
vende for den danske beslutning i 1957 
om ikke at modtage atomvåben, »må 
stå hen. Men det er meget sandsynligt, 
at Moskva har fået den opfattelse«. For 
det første, hvilken relevans har Mosk
vas opfattelse for spørgsmålets besva
relse? Og for det andet, hvorfor nøjes 
Bent Jensen med at lade antydningen 
hænge i luften i stedet for at gøre et for
søg på at besvare spørgsmålet?

Samme indvending kan man rette 
mod behandlingen af Socialdemokra
tiets politik i 1980’erne. Der er her tale 
om meget komplicerede årsagsforhold, 
hvori tilpasning til sovjetiske interesser 
heller ikke efter Bent Jensens analyse 
fremstår som særlig plausibel. I det hele 
taget er analysen af partiets politik ikke 
overbevisende. Bent Jensen fastslår så
ledes meget kraftigt på side 164, at 
»(d)et er altså ikke rigtigt, at Socialde
mokratiets kursskifte slog igennem før 
regeringsskiftet« i september 1982, for 
så blot 4 sider længere fremme at kon
statere, at partiet skiftede holdning til 
Norden som atomvåbenfri zone (efter 
Bent Jensens opfattelse en hovedmål
sætning i sovjetisk Norden-politik) alle
rede i september 1981.1 øvrigt har Erik 
Boel i sin nye bog om Socialdemokra
tiets atomvåbenpolitik 1945-88 (1988) 
omhyggeligt dokumenteret, at partiets 
synspunkter begyndte at ændres allere
de i 1978, og at der i det sidste år inden 
regeringsskiftet var klare antydninger 
af den politik, der blev ført ud i livet i 
den efterfølgende oppositionstid.

Bent Jensen er i det hele noget på 
nakken af socialdemokraterne. Han ci
terer f.eks. flere gange Anker Jørgen
sens »ærgrelse« over den svenske 
ubådsrapport af 1983, »fordi de(n) ef-
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ter hans opfattelse ville opmuntre »de 
kredse, som er imod fred og afspæn
ding«« (s. 137 og 165). Men det, Anker 
Jørgensen sagde ved den pågældende 
lejlighed, var noget andet: »Sovjet har 
udvist en chokerende adfærd, og den er 
idiotisk, fordi Sovjet da må forstå, at 
dette giver en chance for de kredse, 
som er imod fred og afspænding« (Ber- 
lingske Tidende 28/4 1983). Og han 
glemmer at fortælle, at samme avisarti
kel omtalte, at Socialdemokratiet hav
de udsat en Moskva-rejse med konkret 
henvisning til »(a)fsløringerne af de 
grove krænkelser af et broderlands ter
ritorium«.

Der kan gives mange forklaringer - 
også mange lidet flatterende forklarin
ger - på Socialdemokratiets holdnings
skift i 1980’erne, men Bent Jensens til
pasningstese kan ikke siges at være 
sandsynliggjort, endsige bevist. Hans 
tese om et sovjetisk tryk på Norden er 
langt bedre dokumenteret, og det er 
gennemgangen heraf, der er bogens 
egentlige værdi.

Nikolaj Petersen

Rødt på hvidt. Hans Sølvhøj erindrer. 
(Gyldendal, 1989). 228 s.

Undertitlen burde have været udvidet 
til... erindrer og associerer. Den meget 
velskrevne bog er nemlig i høj grad 
præget af, at store dele af bogen er 
Sølvhøjs nutidige kommentarer og as
sociationer til begivenheder, personer 
og holdninger, der har berørt hans liv 
og livsforløb.

Det er karakteristisk, at bogen kun 
bringer få konkrete oplysninger om de 
dele af Sølvhøjs liv, der har været mest 
udadvendt og mest offentligt. Det gæl
der hans tid som kulturminister, som 
minister uden porteføje (med udenrigs

anliggender som særligt område) og 
årene som hofmarskal. Det er naturlig
vis rimeligt med en høj grad af diskre
tion, når det gælder tjenesten for dron
ningen, selv om der nok uden at gå no
gen for nær kunne have været sagt no
get om hofmarskallens funktioner; de 
er dog så ukendte for mange, at det 
havde været en god ting, om der var 
blevet fortalt noget mere om det høje 
embedes funktioner og den udvikling, 
der har været i dem, ikke mindst i kraft 
af Sølvhøjs meget vellykkede indsats i 
en vanskelig omstillingsperiode. Og når 
det gælder ministerperioden, virker det 
simpelthen for diskret, selv om der 
kommer en hel del knappe, men gode 
personkarakteristikker.

I barndoms- og ungdomserindringer
ne gives der gode bidrag til kendeteg
ning af den sociale opdrift i danske 
middelstandshjem i mellemkrigstiden 
og klare signalementer af klasseforskel
le i en provinsby (Helsingør). En stor 
del af manddomstiden faldt inden for 
Statsradiofonien. Her får vi portrætter, 
men også i korthed, af ledende perso
ner både på embedsplan og i radiorå
det. Skal man have en forståelse af, 
hvilke strømninger, der satte sit præg 
på denne mastodont-organisation, 
kommer man ikke uden om Sølvhøjs 
bog; i den henseende er den en hoved
kilde.

Ser man bort fra alt det, man gerne 
ville have haft noget mere om og også 
med god ret kunne have ventet, står 
dog fast, at kommentarer og associatio
ner gør bogen værd at læse. Den giver 
et solidt indtryk af, hvad der har præget 
Sølvhøjs gerning. Så må det også føjes 
til, at den indirekte og læst med en del 
analyse giver et sigende bidrag til de 
vilkår en højere embedsmand virker 
under.

Vagn Dybdahl
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REGIONAL- OG LOKALHISTORIE

Karl-Erik Frandsen (red.): Kulturhisto
risk Håndbog for Falster, 1986. Bd. 
1: Sydfalster kommune. Af Jens Ole 
Jensen. 323 s. Bd. 2: Nykøbing 
Kommune. Af Jens Ole Jensen. 282 
s. Bd. 3: Stubbekøbing Kommune. 
Af Jens Ole Jensen og Karl-Erik 
Frandsen. 499 s. Bd. 4: Nørre Alslev 
Kommune. Af Karl-Erik Frandsen. 
547 s.

Landsbyhistoriske studiebøger ville ha
ve været en noget mere dækkende titel 
på disse fire bind, der under landbrugs
historikeren Karl-Erik Frandsens re
daktion er udgivet i et samarbejde mel
lem Historisk Institut og Lokalhistorisk 
Afdeling på Københavns Universitet 
samt lokale museer og kommunale for
valtninger.

Bøgerne er ensartet opbygget med 
stort set identiske indledningsafsnit på 
60-70 sider efterfulgt af særskilte sogne- 
og ejerlavsbeskrivelser i de resterende 
dele af bindene. Indholdsmæssigt fal
der de i to dele af vidt forskellig karak
ter. Hovedindholdet er de bebyggelses- 
og dyrkningshistoriske afsnit. Disse 
rummer dels i de forklarende indled
ninger, dels landsby (ejerlav) for lands
by i skematiske opstillinger og i kort
materiale centrale oplysninger om hver 
enkelt landsbys historiske udvikling 
samt vurdering af aktuelt bevarede og 
eventuelt bevaringsværdige elementer i 
bygninger, landsbystruktur og land
skaber (hegn, diger, skel, vejforløb). 
De historiske data omfatter bl.a. oplys
ninger om marknavne, by typer, ud
skiftning og udflytning, dyrkningsfor
hold, bebyggelse, folketal, ejerforhold 
samt udviklingsbeskrivelse. I sammen
hæng med skemaoversigterne bringes 
sammenlignelige udsnit af udskiftnings- 
og matrikelkort og moderne kort for 
såvel selve landsbyen som hele ejer

lavsområdet. For både lokalhistorikere 
og kommunale planlæggere giver ske
maer og kort et væld af nyttige - og ar
be jdsbesparende - oplysninger. Bøger
ne indeholder i disse afsnit også selv
stændige bidrag til de falsterske lands
byers historie, dels i de rekonstruktio
ner, der er foretaget i det ældre kort
materiale på grundlag af 1688-matrik- 
lens markbøger, dels i resultaterne af 
det registrerende feltarbejde.

Udover hovedafsnittene indeholder 
bøgerne i indledningerne administra
tionshistoriske oversigter over Falsters 
og de enkelte falsterske sognes tilhørs
forhold til lokale myndigheders og for
valtningers områder, samt summariske 
oversigter over arkivalier vedr. Falster i 
det sjællandske landsarkiv. Denne ar
kivvejledning dækker således langt bre
dere end landsbyernes bebyggelses- og 
dyrkningshistorie, og det er naturligvis 
udmærket, selv om den i sammenhæn
gen virker lidt »påklistret«. Og i be
tragtning af bøgernes hovedemne føles 
det som en væsentlig mangel, at arkiv
oversigten ikke i det mindste medtager 
det relevante materiale i de centrale ar
kivgrupper, der for dette område findes 
i Rigsarkivet (1600-talsmatriklerne, 
lens- og amtsregnskaberne, jordebø- 
ger, Rentekammerets renteskriver- og 
landvæsenskontorer), Matrikelsarkivet 
(udskiftningskortene, 1844-matriklen) 
og Erhvervsarkivet (brandforsikrings- 
og kreditforeningsvurderingssager).

Med denne »skæve« arkivdækning in 
mente vil bøgerne være et fortrinligt 
udgangspunkt for nærmere lokalhisto
riske studier vedrørende de falsterske 
landsbyer, men de kan også anbefales 
som inspiration og vejledning for arkiv
folk, undervisere og planlæggere i an
dre egne af landet.

Erik Korr Johansen
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Søren Frederiksen: Hjuldampere og 
havnebro. Om landingsbroen i Hjer
ting. (Esbjerg 1988) 110s.

Bogen er et resultat af et folkeuniversi
tetskursus i tilknytning til Byhistorisk 
arkiv i Esbjerg. Grundmaterialet er et 
bevaret arkiv fra Hjerting landingsbro i 
landsarkivet i Viborg.

Dette stof er naturligvis suppleret 
med en omhyggelig gennemgang af 
avismateriale. Resultatet er blevet en 
nydelig publikation, der fortæller om 
udskibningsforholdene og besværlighe
derne for denne, før den store beslut
ning blev truffet om etableringen af 
Esbjerg havn. Det er et imponerende 
resultat og gode perspektiver på mate
rialet, der er lagt frem, og er i det hele 
taget et fint vidnesbyrd om, at lokalhi
storien kan nå langt, når den holdes i 
en faglig kort snor og gennemredigeres. 
Jørgen Dieckmann Rasmussen har til
rettelagt kurset og har vist vej for en 
forhåbentlig gentagelse også andre ste
der i landet.

Henrik Fode

god og har været brugt før af samme 
forfattere, nemlig i 1984 med »Torve
ne, huse og mennesker i Thisted o. 
1900«. Men i den udgivelse var billed
gengivelsen væsentlig bedre, og det er 
desværre ikke tilfældet i den foreliggen
de bog. Når det er sagt, er der kun til
bage at sige, at der er tale om en grun
dig gennemgang af havnefrontens ud
vikling, og de mennesker der var be
skæftiget der. Men havnens egentlige 
formål og placering blandt de øvrige 
havne i Limfjorden savnes.

Henrik Vedel-Smith

Jens Ole Petersen, Orla Poulsen og 
Knud Hoick Andersen: Thisted 
Havn - omkring 1900. (Forlaget 
Knakken, 1988). 84 s.

Med udgangspunkt i forfatternes egen 
emneafgrænsning ville det måske have 
været på sin plads, at kalde bogen Thi
sted havnefront, idet en vurdering af 
havnens erhvervsmæssige funktion be
vidst er stillet i anden række. Det, der 
har interesseret, er miljøet omkring 
havnen og en beskrivelse heraf.

Bogen er med sine mange illustratio
ner vel tænkt som en billedfortælling og 
bygget op med en overordnet gennem
gående tekst og en mere detaljeret 
tekst til de enkelte billeder. Ideen er

Jens Bråten: Kimbreme - historie, teo
rier og myter om himmerlands kim- 
brere -. (Jens Bråtens Forlag, 
1988). 138 s. ill., 178,- kr.

Det er forfatterens erklærede hensigt 
med denne bog, at dykke ned bag my
terne om kimbrerne og komme bag om 
fantasibillederne. For at løse denne op
gave, giver han en grundig gennemgang 
af de kilder, der omhandler Kimbrer- 
togtet, især Plutarch. Ligeledes gives 
der en beskrivelse af den romerske 
hær, dens kamporden og udrustning. 
Det samme forsøges beskrevet for den 
kimbriske hær, men uden samme held 
som for den romerske, til gengæld er 
der nogle interessante beregninger over 
hvor mange der var i kimbrertogtet 
samt hvor lange dagsrejserne var. Det 
har altid interesseret hvorfor kimbrer
ne drog ud, og der gives da også for
skellige forslag hertil. Desuden omtales 
det som en interessant tese, at kimbrer
ne kan have tilbedt en tyregud, men 
der føres ikke noget bevis herfor. Bor- 
remosefæstningen og Gundestrup-ke- 
delen får en indgående behandling, og 
forfatteren fremsætter en teori om, at 
der er en sammenhæng mellem kim-
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brerne, Borremosefæstningen og Gun- 
destrup-kedelen: Kimbrerne kommer 
til Himmerland og etablerer sig bl.a. i 
Borremose-fæstningen, tager på togt da 
de bliver for mange, erobrer Gunde- 
strup-kedelen fra kelterne og sender 
den hjem til Borremose-fæstningen. En 
interessant teori, men afhængig af, at 
for mange hvis’er og måske’er skal pas
se sammen. Der har desværre indsne
get sig en fejl på s. 67 og s. 97 med hen
syn til datering idet årstallet 0 anven
des, dette årstal findes ikke! Der er dog 
ikke tvivl om, at der her er tale om en 
bog, som både i tekst og illustrationer 
giver en virkelig spændende og tanke
vækkende beskrivelse af kimbrerne.

Henrik Vedel-Smith

Jens Johansen: Fra seks lansbyer til syv 
bydele. Bebyggelsens udvikling i 
Søllerød Kommune. (Historisk-To-

pografisk Selskab for Søllerød kom
mune, 1988). 112 s., ill.

Ved at betragte gamle kort kan man 
bl.a. få en forståelse af hvorfor et sam
fund har udviklet sig med hensyn til be
byggelse og samfærdsel. Den forelig
gende bog giver et indblik i Søllerød 
sogns historie fra forhistorisk tid til i 
dag. Bogens svageste del er første kapi
tel, som vel også nærmest er at betragte 
som en introduktion til områdets histo
rie. Resten af bogen handler om kort
lægning, bebyggelsesudvikling og plan
lægning med femte kapitel, Søllerød 
Kommune 1811-1988, som bogens ho
vedafsnit, hvori det vises, hvordan 
kortmateriale kan anvendes til at vise 
et områdes udvikling. Bogen er rigt il
lustreret, og især kortmaterialet er af 
en meget fin og instruktiv kvalitet.

Henrik Vedel-Smith

KULTURHISTORIE

Hans Kargaard Thomsen, (red): Arki
varer skriver breve. En antologi 
1882-1959. Studier og kilder bd. 6. 
(Rigsarkivet/G.E.C. Gad, 1989). 
181 s., 183 kr.

Formålet med bogen har været »at lade 
arkivernes ansatte gennem et langt 
spand af år komme til orde på mere 
uformel vis gennem deres private breve 
og derigennem fastholde øjebliksbille
der, stemninger og tankegange« hedder 
det bl*.a. i forordet. Dette lykkes da og
så meget godt, selv om der unægtelig er 
tale om noget spredt fægtning, både 
hvad angår brevskrivere og hvad angår 
perioder. Derudover kan man sige, at 
der i materialet er en hel del til belys
ning af en (historie)videnskabelig insti
tutions historie, herunder de ansattes

arbejdsforhold, lønforhold og levevil
kår. Spredte bemærkninger giver små, 
men afslørende glimt fra privatsfæren, 
som lader ane traditionelle familiemøn
stre, hvor hverdagsgøremål åbenbart 
har stærkt forstyrrende virkning på det 
»egentlige« arbejde.

Personligt havde jeg gerne set, at ud
giveren havde forsynet brevene med 
flere oplysende nöter, end det er sket.

Jens Chr. Manniche

Max Ebert: Bogtrykkerne ved Sorø 
Akademi. (Finn Jacobsens forlag, 
1988). 164 s., ill. 185,- kr.

Bogtrykkerne ved Sorø Akademi frem
bragte ialt ca. 800 tryk i perioderne 
1623-1660 og 1747-1813, mellem 1660



336 Anmeldelser og litteraturnyt

og 1747 var Akademiet nedlagt, og der 
var derfor ikke behov for et trykkeri. 
De 800 tryk var fordelt på fire bogtryk
kere i første periode og tre i anden pe
riode. Bogen er velillustreret og giver 
en god fremstilling af bogtrykkernes 
forhold i Sorø. Det ville dog have været 
en hjælp, hvis der havde været en ind
holdsfortegnelse så man umiddelbart 
kunne få et overblik over bogens ind
hold.

Bogen er delt i to hovedafsnit og det 
første, der dækker 1623-1660, omhand
ler de problemer, der var for de lærde i 
Sorø ved at få deres manuskripter 
trykt, og senere da der var blevet til
knyttet Akademiet en bogtrykker, at få 
papir til at trykke bøgerne på og få dis
se afsat, hvilket var vanskeligt for pro
vinstrykkerier.

Bogens andet hovedafsnit omhandler 
perioden 1747-1813. Ved Akademiets 
genoprettelse 1747 var der igen behov 
for et trykkeri i byen og der sluttedes 
kontrakt - den er gengivet i detaljer - 
med bogtrykker Jonas Lindgren i 1756. 
Initiativet til at få en bogtrykker til So
rø var Holbergs og det var til dels også 
ham der betalte.

Den foreliggende bog er en grundig 
undersøgelse og redegørelse for de for
skellige bogtrykkeres forhold. Den be
skriver hvilke vanskeligheder der var 
ved at oprette bogtrykkeriet i Sorø og 
hvilke vanskeligheder trykkeriet hav
de, da det først var oprettet. Bogen ef
terlader et indtryk af, at bogtrykkerne 
ved Sorø Akademi konstant kæmpede 
med ryggen mod muren, men ikke de
sto mindre formåede de at få trykt et 
anseeligt antal bøger, hvis tilblivelses
historie på grundigste vis fremlægges 
her.

Henrik Vedel-Smith

Mit købmandsliv, Børge Olsens erin
dringer fortalt til Lone Diana Jør

gensen. (Gyldendal, 1986). 223 s., 
ill.

Børge Olsen var direktør for Irma fra 
1951 til 1979 og slog sit navn fast som 
en meget dygtig direktør. Han har for
talt sine erindringer til journalist Lone 
Diana Jørgensen, som har skrevet dem 
ned og formentlig også foretaget en 
tekstmæssig bearbejdelse. Resultatet er 
blevet vellykket. Børge Olsens erin
dringer er af stor kulturhistorisk inter
esse, fordi Irma i Børge Olsens tid en
ten var pioner for eller blandt de første 
til at indføre en lang række fornyelser, 
som har sat sit præg på hverdagslivet i 
50ernes, 60ernes, 70ernes og 80ernes 
Danmark. Det gælder ting som selv
betjening i butikkerne, datomærkning 
af varerne, god vin til forholdsvis lave 
priser, tomater på dåse etc. etc. Det er 
ting, som i 90ernes Danmark er helt 
selvfølgelige, men som ikke er kommet 
af sig selv, og det har sin store interesse 
at læse om de overvejelser og de inspi
rationer, der førte dem frem.

Børge Olsens uddannelsesmæssige 
styrke har måske især været evnen til at 
lære af sine fejltagelser. På papiret ta
ger karrieren sig ikke særlig impone
rende ud. Han blev taget ud af skolen 
fordi han skulle gå 4. mellem om, hvis 
han ville i realklassen og kom så i lære 
hos sin far og supplerede sin praktiske 
uddannelse med den almindelige han
delsskoleundervisning. Han drev deref
ter sin egen lille kæde af kolonialforret
ninger på Fyn og i Jylland, B.O. Kolo
niallager med en succes, som var betin
get af fortsat ekspansion med åbning af 
nye filialer, og da mulighederne for det 
var udtømt, måtte han afhænde sine 
butikker igen, og det hele sluttede med 
en mindre gæld. Han blev så prokurist i 
forretningskæden Kronen i København 
og kom derfra i 1942 til Irma, hvor han 
blev indkøbschef og senere direktør.

Irma oplevede en betydelig ekspan-
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sion i Børge Olsens direktørtid. Det 
skyldtes naturligvis ikke ham alene, 
men en stor del af æren har han ved 
sin lyst og sit mod til at gå nye veje. 
Trods ikke alt for gode sprogkundska
ber fik han hurtigt internationale kon
takter og orienterede sig og hentede 
inspiration i udlandet. Desuden kom 
han i kontakt med inspiratorer her
hjemme. Han omtaler således sin del
tagelse i en studiekreds om moderne 
handel i begyndelsen af 50erne, hvor 
også Knud W. Jensen og forlæggerne 
Ole Wivel, Otto B. Lindhardt og Jo-

kum Smith deltog. Møderne blev le
det af en økonom i Varedirektoratet, 
Jens Fisker, som Børge Olsen knytte
de til Irma. Samarbejdet mellem de 2 
- teoretikeren og praktikeren - blev 
af afgørende betydning for Irma og 
førte blandt andet til vedtagelsen af et 
langsigtet princip- og handlingspro
gram i 1964.

Tonen i erindringerne kan tendere i 
retning af det docerende, men det æn
drer ikke ved at man læser erindrin
gerne med stor interesse.

Jørgen Fink

ØKONOMISK OG SOCIAL HISTORIE

Kaare Lunden: Økonomi og samfunn. 
Synspunkt på økonomisk historie. 
(Universitetsforlaget, Oslo 1972, 2. 
oplag 1988). 105 s.

Middelalderhistorikeren Kaare Lun
dens gamle debatskrift, udsendt første 
gang nogle år før han i 1976 blev pro
fessor i Oslo, foreligger hermed i et 
nyt uændret optryk. Man undrer sig 
umiddelbart over, at et skrift af denne 
type genudsendes efter så mange år. 
Det var i sin tid ment som et oplæg til 
debat om, hvordan man skulle gribe 
den økonomisk historiske forskning 
an i Norge især for de ældre perioders 
vedkommende.

Lunden efterlyste et fælles begrebs
apparat og fælles målestokke, som 
kunne gøre detailundersøgelserne 
sammenlignelige og integrerbare, så 
man opnåede »en sammenhængende, 
voksende struktur af økonomisk-histo- 
risk kundskab«. Sådanne begreber fo
relå endnu ikke. Det havde bl.a. det 
nordiske ødegårdsprojekt vist. Kunne 
de udvikles, eller kunne de ikke? Og 
hvis ikke, hvad var da grunden? Så

dan lød de spørgsmål, Lunden satte til 
debat.

Skriftet rummer i sig selv et kon
struktivt svar i form af et fyldigt for
slag til nyt begrebsapparat. Forinden 
drøftes i en række videnskabsteoreti
ske afsnit, hvad beskrivelse nærmere 
bestemt vil sige, hvad forskellen eller 
rettere den manglende forskel er mel
lem beskrivelse og analyse, og endelig 
hvad forskellen er mellem økonomer
ne og historikerne. Det var blevet 
hævdet, at de første søgte lighederne 
og de sidste ulighederne mellem for
skellige historiske grupper til forskelli
ge tider. Dette benægter Lunden. At 
søge ligheder og uligheder er for ham 
at se to sider af den samme kompara
tive metode. I stedet finder han for
skellen i, at økonomerne er specialise
ret i det snævre udsnit af historien, 
som den moderne, fuldt udviklede 
markedsøkonomi udgør. Kun om den 
handler deres teorier, mens den øko
nomiske historie må omfatte den øko
nomiske udvikling i hele dens ud
strækning.

Hvad det drejer sig om, er da at
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finde begreber, der i modsætning til ø- 
konomernes egner sig til dette formål. 
Lunden finder dem i den økonomiske 
antropologi, især hos amerikaneren 
Karl Polanyi. Dennes begreber »recip
rocity« og »redistribution« kan sammen 
med begrebet »markedsøkonomi« be
tegne de grundlæggende principper for 
tre successive perioder i den økono- 
misk-historiske udvikling. Lunden de
monstrerer med fyldige eksempler fra 
norsk landbohistorie anvendeligheden 
af disse begreber, som er udviklet i ana
lysen af eksotiske oversøiske samfund. 
Polanyi leverer ligeledes begreber for 
de forskellige former for disponering af 
jord og arbejdskraft og de forskellige 
former for handel, den »subsistensmo
tiverede«, »statusmotiverede« og »pro
fitmotiverede«. Lunden fortsætter med 
forslag til begreber for handelsorgani
sationsformer, prisdannelse, penge
funktioner osv. De sidste to trediedele 
af skriftet har karakter af en veritabel 
lærebog i et nyt økonomisk-historisk 
begrebsapparat.

Som sådan er fremstillingen med sin 
korte og klare form og sine gode ek
sempler meget brugbar. Ganske vist er 
den stærkt præget af sit tilblivelsestids
punkt, firkantet og polemisk som den 
er. Men netop disse egenskaber fode
ner den med en vis pædagogisk slag
kraft. Her har vi sikkert en væsentlig 
grund til genudgivelsen.

Hvad indholdet angår, er der ikke ta
le om alvorlige forældelsesproblemer. 
Den økonomiske historie har ikke ud
viklet sig så forfærdelig meget siden. 
Slet ikke i Danmark, hvor den aldrig 
har nået det niveau, Lunden opererer 
på. Her er kampen mod den ustandseli
ge tilbageføring af begreber til perio
der, hvor de ikke hører hjemme, stadig 
lige aktuel. Ligesom overhovedet man
gelen på adækvate begreber for de æl
dre perioder er det. Lundens lille bog 
er et godt sted at begynde. Her lyder en

klar, omend nynorsk røst, som gennem 
firsernes tåger har fastholdt et ratio
nelt, teoretisk bevidst og syntesesorien
teret hovedsigte.

Steen Busck

Huse og husmænd i fortid, nutid og 
fremtid. Småbrugets udbredelse og 
vilkår i Norden. Beretning fra det 
12. bebyggelseshistoriske symposi
um ved Odense universiet den 2.-4. 
november 1988. Udgivet af »Bebyg
gelse og agrarøkonomi - Fynspro- 
jektet«, ved Helle Damgaard og Per 
Grau Møller. 1989, 191 s. 188 kr. 
(Odense University Studies in Hi
story and Social Sciences vol. 118).

Odense Universitet markerede landbo- 
reformjubilæet ved at afholde et nor
disk forskersymposium om husmænde- 
ne, den del af landbefolkningen, der ik
ke blev tilgodeset af reformerne - nær
mere tværtimod. I denne bog er samlet 
de 16 indledningsforedrag fra mødet, 
mens der ikke indgår referater af de på
følgende diskussioner.

Husmændene har udgjort en talrig 
befolkningsgruppe i landområderne, 
men deres vilkår har været meget for
skellige, og det er vanskeligt at definere 
gruppen entydigt og afgrænse den i for
hold til bl.a. andre jordbrugere, til 
håndværkere, daglejere og inderste (af
tægtsfolk). Det kommer også til udtryk 
i kildematerialet ved, at »husmand« 
snart anvendes i forbindelse med er
hvervsbetegnelser, snart ved boligbe
tegnelser. Som undertitlen angiver, er 
vægten her lagt på husmanden som 
småjordbruger, men det fastholdes ik
ke konsekvent.

Kronologisk strækker indlæggene sig 
fra jernalderen til prognoser for fremti
den. Stig Jensens om jernalderhuse og 
Erik Ulsigs om gårdsæder og landboer i 
middelalderen står dog lidt for sig, og
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det samme gælder i modsatte ende Jør
gen Isaksens indlæg om husmandsfore
ningernes syn på dagen og fremtiden, 
Inger Sorgenfreis om det økologiske 
landbrug samt Palle Friises om hus
mandsbrug på museum. Om udviklin
gen i dette århundrede handler i øvrigt 
Gunnar Solvangs oversigtsartikel om 
statshusmandsbrugene (efter udstyk
ningslovene 1899 og 1919) og Tomas 
Germundssons om den svenske »egna
hemsrörelse«, der især i 1920erne og 
30erne ydede betydelige lån til bl.a op
rettelse af husmandsbrug. Mest centralt 
behandles dog udviklingen i 17- og 
1800-tallene, hvor en række metodisk 
prægede indlæg peger på mulighederne 
for nærmere at belyse baggrund og år
sager for husmandsgruppens vækst i 
denne periode og giver konkrete ek
sempler på analysemetoder. Blandt 
indlæggene her skal fremhæves Hans 
Chr. Johansens, der analyserer væk
stens sammenhæng med befolkningsud
viklingen, og Ståle Dyrviks om de regi
onale mønstre i »husmannsvesenet i 
Norge« og de forklaringsmodeller, der 
kan anvendes ved undersøglesen heraf. 
Af de konkrete undersøgelser fra af
grænsede lokalområder kan nævnes 
Asger Th. Simonsens Småbruger eller 
Daglejer?, der meget interessant sam
menligner bebyggelse og sociale foran
dringer i et lollandsk og et vestjysk 
sogn i 19. århundrede, samt Jan Anders 
Timberlids om husmændene i en gods
økonomi i Indre sogn i Norge.

Bogen er et eksempel på, hvordan en 
nordisk ideudveksling inden for et 
forskningsområde kan virke stimule
rende. Selv om der ikke er sammen
hæng mellem indlæggene, kan de sam
let give inspiration og ideer til den fort
satte husmandsforskning.

Erik Korr Johansen

Ove Hornby: »Ved rettidig omhu ...«

Skibsreder A. P. Møller 1876-1965. 
(Schultz Forlag, 1988), 316 s., 220,- 
kr.

Der har i årenes løb været taget flere 
tilløb til en biografi/virksomhedspor- 
træt af dette århundredes største dan
ske erhvervsmand, men først nu kan 
der fremlægges et trykt resultat. Det er 
ikke - på trods af titlen - blevet en snæ
ver biografi, dertil mangler der alt for 
meget, men snarere et stykke rederihi
storie, hvor hovedperson og virksom
hed søges sammenkædet.

Forfatteren fører læseren ind i de 
gamle sejlskibsmiljøer i midten af forri
ge århundrede, som A. P. Møllers fa
der og fader igen var en del af. To gam
le søfartsmiljøer Rømø og Dragør 
mødtes og gav denne en traditionsrig 
ballast på godt og ondt.

Der lægges afgørende vægt på at 
P. M. Møller i 1884 brød med den gam
le sejlskibstradition og slog sig ned i 
Svendborg. Samtidig forstærkes visio
nerne om at se sønnerne som afgørende 
elementer i et kommende familierede
ri. Der var fire drenge at opbygge disse 
drømme på. Arnold Peter var den tre- 
dieældste, født i Dragør 1876.

Afsnittet om A. P. M.s uddannelse 
må derfor stå centralt: først handelslær
ling, siden ophold på speditions- og kla
reringskontorer i England, Tyskland og 
Rusland før han vendte tilbage til Dan
mark og fik ansættelse i den store mæg
ler- og rederiforretning C. K. Hansen. 
Under disse ansættelser havde han lov 
til for egen regning at disponere skibe.

Det var fra denne position han i 1905 
støttede faderen hjemme i Svendborg 
med oprettelse af Dampskibsselskabet 
Svendborg, hvor familien Møller sam
men med lokale forsigtige svendborg- 
gensere dannede et rederiaktieselskab.

En hovedlinie for forfatteren bliver 
det at påvise, at det snævre provinsmil
jø ikke gav plads og albuerum nok for
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den unge A.P.M. og dennes fader, der 
ustandselig ville udvide aktiviteterne og 
altid mødte på modstand, når aktieka
pitalen skulle udvides. Utilfredshed 
med dette forklares som baggrund for 
etableringen af Dampskibsselskabet af 
1912, hvor A. P. Møller »selv havde det 
afgørende ord«. Det blev følgelig et na
turligt centrum for de kommende års 
aktiviteter.

Fremstillingen viser, hvorledes disse 
øges i tiden frem mod Første Verdens
krig, og det påpeges, hvorledes rederen 
med udsyn konsoliderede under kri
gen, hvilket betød, at han i modsætning 
til talrige kolleger, ikke blev ramt af 
fredskrisen. Mellemkrigsårene blev 
kendetegnet af fortsat vækst, så rede
riet ved udbruddet af Anden verdens
krig havde indtaget en dominerende 
position indenfor dansk skibsfart.

Forklaringen på dette var ikke 
mindst et stadig bredere fundament for 
rederiet, der blev udvidet med tank
skibsfart og liniefart over verdenshave
ne samt eget skibsværft ved Odense.

Afsnittet efter krigen - der er tegnet 
med ret grove streger - viser rederiets 
fortsatte ekspansion, før der sluttes af 
med nogle små afsnit om fondene samt 
om »A. P. Møller - privat og i den of
fentlige debat« samt en skibsliste for 
årene 1904-1965. Det er et nydeligt ar
bejde, Ove Hornby har fremlagt, selv 
om der for den interesserede læser fort
sat står mange spørgsmål åbne, når den 
sidste side er læst.

Samspillet med kolleger i ind- og ud
land siges der ikke meget om, selv om 
ikke mindst dette må påkalde sig inter
esse. For det var naturligvis deres svig
tende vurderinger og initiativer, der 
gjorde det muligt for A. P. Møllers re
derier at vokse sig store. Heller ikke 
forholdet til de søfarendes fagforbund

gøres der meget ud af. Rekruttering af 
personale, besætninger og i administra
tion er på det nærmeste uomtalt, selv 
om ikke mindst hr. Møllers evner til at 
vælge de rigtige folk til de rigtige opga
ver i høj grad var medvirkende til hans 
forretningsmæssige succes. Måske har 
forfatteren opfattet et sådant spørgs
mål, som hørende til det biografiske og 
derfor udeladt det. Det må nemlig nok 
erkendes, at det fremlagte værk næppe 
kan erstatte en egentlig biografi, men 
en solid søfartshistorie, er det blevet til.

Henrik Fode

Henning Grelle og Asger Uhd Jepsen: 
Viljen til forandring. Arbejdsman
dens historie i 100 år bind 5, (Frem
ad, 173 s.).

Med dette sidste og 5. bind af arbejds
mandens historie er serien nu afsluttet. 
Hvor de fire første bind tog sig af af
grænsede arbejdsområder, er dette 
femte bind mere vidtfavnende, da det 
beskæftiger sig med organisationshisto
rie og de ledende personligheder inden 
for SiD. Men der er også blevet plads 
til at beskrive andre forhold hvor for
bundet har markeret sig. Det gælder så
ledes overenskomstforhandlingerne, 
øgede arbejdskrav, organiseringskam
pe, kulturpolitisk arbejde inden for 
SiD, mediepolitik, internationalt sam
arbejde, arbejdsmiljø og uddannelses
politik. Bogen afsluttes med en littera
turliste og et stikordsregister til alle 5 
bind i arbejdsmandens historie.

For denne bog gælder det samme 
som for de øvrige i serien, at den får en 
ekstra dimension med det righoldige il
lustrationsmateriale, der ofte fortæller 
en historie helt for sig selv.

Henrik Vedel-Smith



Anmeldelser og litteraturnyt 341

HÅNDBØGER OG HJÆLPEVIDENSKABER

Ebeltoft-arkiverne 1842-1970. Forteg
nelse over arkiverne fra Ebeltoft 
købstad 1869-1970 og omliggende 
landkommuner 1842-1970. Ved 
Harry Christensen. (Udgiverselska
bet ved Landsarkivet for Nørrejyl
land, 1989). 172 s. 244.00 kr.

Arkivregistraturer er som regel nyttige, 
men ret kedelige publikationer. Sådan 
har det været i mange år, og de fleste 
har vel vænnet sig til, at det ikke kan 
være anderledes.

Med sin nye registratur over de kom
munale arkiver - dækkende perioden 
fra etableringen af det kommunale 
selvstyre og frem til Kommunalrefor
men i 1970 - i de 9-10 kommuner, der 
blev til den nye Ebeltoft kommune, har 
Landsarkivet for Nørrejylland imidler
tid vist nye og gode og anbefalelsesvær
dige veje.

Registraturen er, som den skal være, 
naturligvis. Det bemærkelsesværdige 
er, at arkivar Harry Christensen har 
udbygget den med en meget hensigts
mæssig indledning om kommunale ar
kiver, registraturer over sådanne arki
ver og indfaldsvinkler til benyttelsen 
heraf. Hertil kommer afsnit om den 
kommunale administration og de opga
ver, som kommunerne har skullet vare
tage siden 1842 (eller 1869). Forskellige 
former for navnelister, relevant befolk
ningsstatistik og velvalgte fotografier - 
samt gode kortuddrag - bidrager til et 
ualmindelig sympatisk helhedsindtryk.

Kernen i oversigten er altså en almin
delig registratur over bevarede arkiva
lier fra nogle landkommuner 1842-1970 
og fra en ganske lille købstad i perioden 
1869-1970. Men yderværkerne gør det
te forsøg på at videreudvikle de traditi
onelle registraturer til noget meget po
sitivt, som forhåbentlig vil sætte sig 
mange spor i de fremtidige publikatio

ner, hvormed arkivvæsenet henvender 
sig til et lidt bredere publikum.

Jørgen Elklit

Hans Chr. Johansen og Poul Thestrup: 
Odenseejendomme før 1884. Arkiv
vejledning til ejendomshistorie. 
(Landsarkivet for Fyn, 1989). 200 s.

Hans Chr. Johansen har i forbindelse 
med sit by- og socialhistoriske arbejde i 
Odense opbygget et stort edb-baseret 
datamateriale om byens ejendomme og 
indbyggere frem til 1884. Dette materi
ale er blevet brugt i flere sammenhæn
ge, hvoraf den vigtigste er et par gode 
bøger om Odenses udvikling i det 18. 
og 19. århundrede.

For at øge anvendeligheden af dette 
materiale har Hans Chr. Johansen - i 
samarbejde med arkivar Poul Thestrup 
- udsendt en publikation, der gør det 
muligt - ejendom for ejendom, num
mersystem for nummersystem - at gå 
på kryds og tværs i dette store system, 
der dels medtager alle parceller, der 
havde matrikelnummer under Odense 
Købstad, og som var bebyggede i 1884, 
dels også inkluderer ejendomme og 
parceller, der kun optræder i de tidlige
re nummersystemer.

De benyttede nummersystemer er 
den gamle grundtakstnummerering, tre 
senere brandtaksationsnummereringer, 
det gamle og det nye gadenummersy
stem samt endelig matrikuleringen af 
1863, der i Odense tilsyneladende først 
blev afsluttet i 1882.

Publikationen vil utvivlsomt være et 
godt hjælpemiddel ved en række social- 
og ejendomshistoriske undersøgelser i 
Odense i det 18. og det 19. århundrede. 
Den har også sin værdi ved at vise, 
hvorledes sådanne jævnførelsesregistre 
og krydshenvisningssystemer er et na-
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turligt biprodukt af den egentlige data
indsamling og -analyse, som det kan 
være hensigtsmæssigt også at få publi
ceret.

Odenses udvikling i en del af den 
dækkede periode behandles indled
ningsvis, ligesom nummersystemerne 
beskrives, og det i et meget illustrativt 
eksempel vises, hvor langt man kan nå 
ad denne vej. Det er altsammen ud
mærket, bortset fra, at det benyttede 
lay-out ikke er særlig heldigt, og at 
trykkvaliteten er mere ujævn end nor
malt.

Jørgen Elklit

Danske kortsamlinger. En guide. Redi
geret af Marie Louise Brandt, Jør
gen Nybo Rasmussen og Lizzi 
Schwenger. (Dansk Kartografisk 
Selskab og Det kongelige Bibliotek, 
1989) 77 s., kr. 80,-.

Rundt i landet findes adskillige samlin
ger af kort og tegninger. Det er en vig
tig gruppe kilder, som normalt er van
skelige at finde frem til. På denne bag
grund har »Dansk Kartografisk Sel
skabs arbejdsgruppe for kortsamlin
ger« 1987 udsendt ca. 100 spørgeske
maer til vigtige kortsamlinger. Ca. 80 
kom tilbage i en form, der kunne danne 
grundlag for en guide.

I guiden er samlingerne anført alfa
betisk efter navn eller institution. De 
oplysninger, man har forsøgt at få og 
viderebringe, er udover navn, adresse 
og telefonnummer: åbningstid, formål, 
omfang, afgrænsning, indhold, ord
ningsprincip, registrering, opbevaring, 
reproduktionsmuligheder og eventuel 
litteratur.

Helt klart et nyttigt og tidsbesparen
de hjælpemiddel for en speciel kilde
gruppe.

Arkivalier vedrørende Københavns tek
niske styrelser til ca. 1858 i Køben
havns Stadsarkiv. (Københavns 
Stadsarkiv, 1989). 185 s.

Arkivfortegnelsen over Københavns 
tekniske »væsener« fra tiden før kom
munalreformen 1858 ser ved første øje
kast noget kaotisk ud, men skal nok vi
se sig at være funktionel.

Det kaotiske førstehåndsindtryk 
skyldes især illustrationerne, der er an
bragt, så de forstyrrer overblikket, og 
de mange store skarpe parenteser, der 
er anvendt ved henvisning til andre re
gistraturer. Ved rolig gennembladning 
viser fortegnelsen sig som et godt hjæl
pemiddel med fyldig indholdsfortegnel
se og et blandet register, historiske ind
ledninger til hvert »væsen« og mange 
kommentarer.

Tove Elklit

Tove Elklit

Litteratur om Frederiksberg. 4. udg. 
(Udgivet af Historisk-Topografisk 
Selskab for Frederiksberg, 1989). 
264 s.

Denne bibliografi indeholder 4804 
numre. Den er i forhold til 3. udgaven 
forøget med litteratur udgivet 1. januar 
1950-31. december 1985 samt med æl
dre litteratur, som man ikke tidligere 
har haft kendskab til. Systematikken 
følger så vidt muligt »Dansk Lokalbib
liografi«, og indgangsapparatet er lettil
gængeligt: udførlig indholdsfortegnel
se, forfatter- og anonymregister samt 
emne- og stedregister. Bibliografien er 
ikke kommenteret, men mange af num
rene er alligevel forsynet med kortfat
tede oplysninger, for eksempel hvilke 
sider i en bog, der vedrører Frederiks
berg. Et sobert hjælpemiddel for frede- 
riksberginteresserede.

Tove Elklit
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Silkeborg Papirfabriks arkiv 1845-1965. 
En registratur udarbejdet af Bjarne 
Harboe. (Silkeborg Biblioteks For
lag, 1988) 113 s., 75,- kr.

Normalt betragter man også grundlæg
geren af Silkeborg Papirfabrik, Michael 
Drewsen, som byen Silkeborgs grund
lægger. I hvert fald havde papirfabrik
ken stor betydning for byens vækst.

Fabrikkens arkiv er nu blevet afleve
ret til Lokalhistorisk Samling i Silke
borg. Det er primært et industriarkiv, 
men kan naturligvis også anvendes i lo
kalhistoriske studier.

Af hensyn til eventuelle brugere er

arkivet blevet ordnet og registreret, og 
registraturen foreligger som en nydelig 
illustreret publikation (trykt på papir 
foræret af fabrikken).

Ikke bare udseendet er i orden; også 
indholdet er det. Der er en indledning 
med en kort oversigt over arkivets ho
vedgrupper og et rids af fabrikkens hi
storie 1845-1965 samt en litteraturliste. 
Derefter følger en oversigtsmæssig ind
holdsfortegnelse, efterfulgt af en mere 
detaljeret og til sidst selve registratu
ren, der stedvis er forsynet med udførli
ge kommentarer.

Tove Elklit

HISTORIEVIDENSKAB

Jens Arup Seip: Politisk Ideologi: Tre 
lærestykker. (Universitetsforlaget 
Oslo, 1988). 155 s.

Tre genrestykker bliver i Seips artikel
samling forbundet af et fælles tema, så
ledes at resultatet er en væsentlig og 
spændende bog om stat, magt og poli
tisk teori.

Et begreb er udgangspunktet for ar
tiklen »Rettsstaten«. Baggrunden er 
retsstatsbegrebets politiske virkningshi
storie i Norden, men begrebshistorien 
fører hurtigt til Tyskland, og får der et 
tyngdepunkt i magtteoretikeren Carl 
Schmitts værker fra Weimartiden. Som 
genre indskriver Seip begrebshistorien i 
en art politisk mentalitetshistorie, som 
han siger - de politiske begreber er ik
ke fixpunkter, men har et historisk ‘gli
dende betydningsindhold’.

En person - A. M. Schweigaard - 
danner i den anden artikel en biogra
fisk ramme om Seips diskussion af »Li
beralismens Dilemma«, dvs. det dilem
ma grænsedragningen for den folkelige, 
politiske frihed affødte hos de liberale i

løbet af 1800-tallet. Seip anvender 
Schweigaard som en norsk nøgle til en 
mere generel faseinddeling af den poli
tiske liberalisme i det 19. årh: Fra 
Schweigaards radikale, ubekymrede, 
intellektuelle utilitarisme i 1820’erne og 
30’erne til 1840’ernes brydningsår, hvor 
Schweigaard arbejdede på en politisk 
økonomisk samfundsvidenskab, hvis 
lovmæssighed ikke skulle stå tilbage for 
det naturvidenskabelige ideal. Oplevel
sen af 1848 revolutionernes folkelige 
opstande satte en stopper for dette pro
jekt, og Schweigaard nærmede sig den 
politiske konservatisme. Den biografi
ske skitse får europæisk baggrund.

Selve magtens legitimitet er det gene
relle emne for samlingens største arti
kel, som er en genudgivelse af Seips 
»ny-klassiker«: »Teorien om det opi
nionsstyrte Enevelde«. Ikke alene 
Eidsvoll-forfatningens 175 års - og 
Stavnsbåndsløsningens 200 års-jubilæer 
gør artiklen aktuel - teorien er også sta
dig relevant. Det er Seips hypotese, at 
den hurtige og relativt udramatiske af
skaffelse af enevælden i Eidsvoll-forfat-
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ningen på den norske side, og enevæl
dens langstrakte dødskamp på den dan
ske side havde samme rod i det sene 18. 
århundredes dansk-norske forestillin
ger om enevældens legitime opinions
styre. Som teori pegede »opinionssty
re« ud over enevælden, fordi den ledte 
tanken i retning af forestillingen om 
»folkesuverænitet«, mens forestillingen 
om opinionsstyre i praksis legitimerede 
den enevældige statsmagt.

Edvard Holm lagde grundstenen til 
denne teori med sine bøger til jubilæer
ne for 100 år siden, men Holms begreb 
om ‘den offentlige mening’ får et andet 
og et større teoretisk vingefang i Seips 
legitimitetsdiskussion. En bogudgivelse 
af artiklen fra (Norsk) Historisk Tids
skrift 1958 er således på sin plads, men 
ideelt set kunne man selvfølgelig have 
ønsket sig, at Seip havde taget tråden 
op, hvor han slap den for tredive år si
den - nemlig i afsnittet »Teorien som 
middel: Apologi og besvergelse«: Hvor

Seip i undersøgelsen overbevisende de
monstrerer, at en forestilling om opi
nionsstyre var meget politisk virknings
fuld, så eftersporer han derimod ikke 
forestillingens politiske grundlag. Han 
foretager en hurtig kobling mellem 
»opinionen« og »middelstanden«, men 
hvilken? - »Middelstanden« gik på 
tværs af ‘opinion’ og ‘styre’ under ene
vælden. En teori taber forklaringskraft, 
hvis den kan forklare alt, og i Seips teo
ri bliver det et problem, at det ikke står 
klart, hvor »opinionen« havde sit cen
trum i forhold til stat, regering, kolle
gier, kommissioner og oppositioner. 
Konfliktsperspektivet træder i bag
grunden.

Man finder ikke nogen entydig, teo
retisk afgrænsning af politisk ideologi i 
Seips artikelsamling, men derimod ‘tre 
lærestykker’ i politisk bevidsthedshisto
rie, som hver især, og tilsammen, rum
mer generelle perspektiver.

Henrik Horstbøll

SLESVIG OG

Peter Heinacher: Der Aufstieg der 
NSDAP im Stadt- und Landkreis 
Flensburg (1919-1933). (Schriften 
der Gesellschaft für Flensburger 
Stadtgeschichte nr. 38, bd. 1-2; 
1986). 381 + 264 s., ill.

Den 4. januar 1921 blev 11 demon
stranter dræbt og 22 hårdt såret i Flens
burg. Nedskydningen fandt sted, da 
sikkerhedspolitiet fra Duborg-kasser- 
nen åbnede ild mod en voldsomt ophid
set menneskemængde på 200-300 per
soner, som havde forsamlet sig uden 
for kassernen.

Nedskydningen var kulminationen 
på begravelsen af arbejderen og kom
munisten, Paul Hoffmann, som under

HOLSTEN

mystiske omstændigheder var omkom
met i politiets varetægt nogle få dage 
forinden. Den stedlige arbejderbevæ
gelse fra SPD til KPD fandt på begra
velsesdagen sammen i en fælles protest 
mod politiets fremfærd. Det var som en 
udløber af denne protest, der inddrog 
mere end 15.000 mennesker, at en lille 
gruppe af radikale demonstranter for
samlede sig foran kassernen og efterføl
gende blev udsat for politiets kugler.

Skyldsspørgsmålet skal ikke behand
les nærmere her, men historien er gen
givet, fordi den viser, hvor polariseret 
det politiske klima var i Weimar-repu- 
blikkens grundlæggelsesperiode. Selv i 
en by som Flensburg, få kilometer fra 
den danske grænse, nåede polariserin-
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gen højder, der er usammenlignelige 
med den ellers ligeledes tilspidsede po
litiske situation i Danmark i samme pe
riode. Flensburg gennemlevede med 
visse modifikationer samme politiske 
radikaliseringsproces i mellemkrigsti
den som Tyskland som helhed. Også i 
Flensburg stod NSDAP som det ube
stridt største parti, da Hitler i januar 
1933 blev udnævnt til rigskansler.

Denne proces, NSDAP’s fremvækst 
og udvikling i Flensburgs by- og land
valgkredse frem til 1933, er netop te
maet for Peter Heinachers bog. Og lad 
det være sagt straks: bogen er en særde
les grundig og spændende beskrivelse 
og analyse af såvel højreradikalismens 
historiske rødder i området som af 
NSDAP’s historie »in der Kampfzeit«. 
Bogen er yderst veldokumenteret med 
noterne placeret i det særskilte bd. 2, 
som også indeholder trykte kilder samt 
fotografier til yderligere belysning af 
emnet. Skal man kritisere noget ved 
udstyrssiden, må det være, at der ikke 
er blevet plads til et register. Det sav
ner man, når man vil arbejde seriøst 
med det omfangsrige værk.

Heinachers bog er et godt eksempel 
på den intensiverede lokalhistoriske in
teresse, som også har gjort sig gælden
de i nazisme-forskningen siden slutnin
gen af 1970’erne. Disse lokalhistoriske 
arbejder har ydet et vigtigt korrektiv til 
de mere nationalt orienterede generelle 
synteser fra 1960’erne og ’70’erne. Med 
de lokalhistoriske analyser har man 
bl.a. fået et langt mere nuanceret bille
de af, hvor forskellig nazismens gen
nemslagskraft egentlig var fra område 
til område.

Det er ingen hemmelighed, at 
Schleswig-Holstein udgjorde en af na
zismens kernebastioner. I denne pro
vins opnåede NSDAP såvel ved land
dagsvalget til den preussiske landdag i 
april som ved rigsdagsvalget i juli 1932 
over 50% af de afgivne stemmer, og

også organisatorisk stod partiet særde
les stærkt i området.

Hvordan passer Flensburg ind i dette 
billede? Hvis man kun koncentrerer sig 
om valgresultaterne i 1932, må man si
ge særdeles fint. I både by- og land
kredsen lå stemmeafgivningen til fordel 
for NSDAP langt over det nationale 
gennemsnit, og som i resten af Schles
wig-Holstein lå tilslutningen i landkred
sen betydeligt over by kredsens. Ved ju
li-valget i 1932 fik nazisterne således 
45,6% i Flensburg by, mens landkred
sen kunne opvise en absolut majoritet 
med ikke mindre end 70,1 % af de af
givne stemmer.

Alligevel kan Heinacher vise, at 
NSDAP’s gennemslag i Flensburg for
løb ret forskelligt fra det øvrige Schles
wig-Holstein. Der var især to forhold, 
som gjorde situationen i Flensburg spe
ciel. For det første, at NSDAP meget 
sent, faktisk først for alvor i løbet af 
1932, fik sit massive gennembrud i 
fjordbyen, og for det andet, at 
NSDAP’s organisationsstruktur forblev 
forholdsvis svag og var præget af vedva
rende kriser, interne stridigheder og 
dårlig ledelse helt frem til 1933.

Disse kendsgerninger er så at sige 
udgangspunktet, der strukturer Heina
chers bog. Bestræbelsen er at vise, 
hvorfor NSDAP trods alt nød så stor 
opbakning, men altså også hvorfor op
bakningen i Flensburg-området kom så 
relativt sent sammenlignet med resten 
af provinsen. Og Heinacher går som 
sagt grundigt til værks for at besvare 
spørgsmålene. Ca. halvdelen af bogen 
beskæftiger sig således med områdets 
socio-økonomiske og politiske udvik
ling frem til partiets grundlæggelse i 
Flensburg den 14.8. 1925. Der er altså 
ikke tale om partihistorie i snæver for
stand; langt snarere om en bred sam
fundspolitisk analyse med henblik på at 
forklare nazismens succes og særlige 
udvikling i området.
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Bestyrelsen for Byhistorisk Selskab i 
Flensburg er i sit forord (s. 5) ret hur
tigt ude med konklusionen, at indtil 
1930 havde radikale politiske kræfter 
ikke noget større politisk fodfæste i 
Flensburg-området. Påstanden har i 
hvert fald ikke hold i bogen, for en af 
dens væsentlige pointer er netop, at 
helt tilbage fra slutningen af forrige år
hundrede havde højreradikale, natio
nalistiske og anti-semitiske grupper, 
som f.eks. »Deutsch-soziale Reform - 
partei« (fra år 1900: »Deutsch-soziale 
Partei«) indtaget en usædvanlig stærk 
position her. også i Weimar-perioden 
markerede højreradikalismen sig 
stærkt i partier og organisationer som 
»Deutschvölkische Schutz- und Trutz- 
bund«, »Völkisch-sozialer Block«, 
»Stahlhelm«, »Jungdeutscher Orden« 
m.fl., ligesom flere af byens førende 
kulturpersonligheder (eksempelvis 
præsten Friedrich Andersen) førte sig 
frem med stærkt anti-republikanske og 
anti-semitiske meninger. Det var 
NSDAP, der kun langsomt vandt ter
ræn i området.

Heinacher fremhæver, at dette høj
reradikale beredskab var en meget vig
tig forudsætning for NSDAP’s endelige 
gennembrud. Det var nationalitetsstri
den med danskheden også; ikke mindst 
som konsekvens af afstemningskam
pagnen i 1920 og den efterfølgende af
ståelse af Sønderjylland til Danmark. 
Mest vægt lægger Heinacher dog på 
den økonomiske krise fra slutningen af 
1920’erne. Han demonstrerer udførligt 
ved hjælp af statistikker og tabeller, 
hvordan krisen ramte såvel land- som 
byerhvervene i Flensburg-området sær
ligt hårdt, og argumenterer på denne 
baggrund for, at dette var af afgørende 
betydning for NSDAP’s stigende til
slutning i begyndelsen af 1930’erne og i 
særdeleshed i 1932.

Argumentationen virker langt hen 
overbevisende. Dog kunne grænsestri

den og den påståede politiske radikali
sering på baggrund heraf godt behand
les mere udførligt, end det sker. Jeg sy
nes faktisk, at det i bogen er svært at se 
- med de eksempler Heinacher frem
drager - at den nationalistiske kamp 
var særligt tilspidset i Flensburg. Det 
var den sikkert, men i så fald fortjener 
den en bedre dokumentation.

Jeg mener ligeledes, at den økono
miske kriseforklaring med fordel kunne 
suppleres med en bevidsthedshistorisk 
forklaringsmodel. Undersøgelser fra 
andre områder af Tyskland peger ikke 
entydigt på, at der var et absolut pro
portionalt forhold mellem graden af 
økonomisk krise og støtten til nazis
men. Jeg tror eksempelvis, Heinacher 
med stort udbytte kunne have forsøgt 
at knytte an til det usamtidighedsbe- 
greb, som Ernst Bloch oprindeligt ud
viklede, og som en række historikere 
(f.eks. H.-U. Thamer i sit monumenta
le værk, »Verfiihrung und Gewalt« 
(1986)) har forsøgt at anvende.

Det skal dog medgives, at der faktisk 
er ansatser til en bevidsthedshistorisk 
analyse i bogen, bl.a. i kapitlet »Die 
Wahlen zur Nationalversammlung am 
19. Januar 1919« (s. 93 ff.). Ansatserne 
bliver imidlertid ikke rigtig brugt til no
get i forbindelse med forklaringen på 
NSDAP’s fremvækst. Det er synd, for 
der er næppe tvivl om, at den tilspidse
de polaritet mellem modernitet og tra
ditionalisme, mellem by og land, mel
lem et religiøst og et sekulariseret ver
densbillede, som kendetegnede det ty
ske samfund som helhed i mellemkrigs
tiden, (og som Heinacher altså også fle
re steder viser var til stede i Flensburg- 
området) hørte til en af nazismens al
lervigtigste forudsætninger.

I forlængelse heraf synes jeg ligele
des, at man savner en mere åben for
holden sig til religionsaspektet. Schles
wig-Holstein (og Flensburg) var jo et 
udpræget protestantisk religionsområ-
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de. Det fremgår med al ønskelig tyde
lighed af Heinachers undersøgelse, at 
protestantiske præster spillede en over
ordentlig vigtig rolle for nazismens ud
bredelse i Flensburg-området. Om
vendt ved man fra andre tyske undersø
gelser, at katolske områder ofte opviste 
en forbavsende resistens over for nazis
men. Set på denne baggrund ville det 
have været rart med en mere åben og 
eksplicit forholden sig til religionsas
pektet.

Kunne forklaringerne på højreradi
kalismens og i sidste ende også nazis
mens succes med fordel uddybes og 
suppleres, virker forklaringerne på 
NSDAP’s relativt sene organisatoriske 
og vælgermæssige succes i området helt 
udtømmende. Jeg skal ikke gå i detal
jer med Heinachers nuancerede forkla
ring, blot påpege at der fremdrages en 
række politiske, sociale, internt organi
satoriske forhold m.v., som i lang tid 
hæmmede den lokale partiorganisa
tions aktiviteter.

Men successen for NSDAP blev som 
nævnt også en realitet i Flensburg. Hei- 
nacher har gennemført en glimrende 
analyse af baggrunden herfor. De an
førte begrænsninger ved arbejdet skal 
derfor ikke opfattes som en invalide
rende kritik, men som et oplæg til, hvor 
supplerende analyser med tiden kunne 
starte.

Thorsten Borring Olesen

Alfred Peters: Wandervogel und deut- 
sche Freischar in Flensburg 1911- 
1933. (Schriften der Gesellschaft für 
Flensburger Stadtgeschichte nr. 37, 
1986). 313 s.

Det 20. årh.’s omfangsrige sortiment af 
tyske ungdomsbevægelser har i de se
neste årtier været genstand for en øget 
interesse. Dels fordi 1960’ernes og 
70’ernes ungdomsoprør også gav anled

ning til en dybere sociologisk, politisk 
og historisk beskæftigelse med ungdom 
som særligt generationsfænomen, og 
dels fordi analyser af nazismen kunne 
henvise til, at nazisterne i mange tilfæl
de havde hentet organisatorisk og ideo
logisk inspiration hos de tyske ung
domsbevægelser.

I nyere tid er det ikke mindst sociolo
ger og historikere som Walter Laqueur 
(hans bog »German youth« er oprinde
ligt fra 1962, men er udkommet på tysk 
i flere udgaver siden 1978), Ulrich 
Aufmuth, Detlev Peukert, John Gillis, 
Peter Stachura m.fl., der har taget den 
tidlige tyske ungdomsbevægelse op til 
behandling. Flertallet af disse forskere 
deler holdningen, at den tyske ung
domsbevægelse generelt ikke kan ka
rakteriseres som en proto-fascistisk be
vægelse, men nok at der var et vist sam
menfald af ideer og målsætninger mel
lem de to bevægelser. Som nazismen 
kan også ungdomsbevægelsen betragtes 
som et oprør mod den gældende sam
fundsorden i det moderne industrisam
fund. Og som nazisterne forsøgte en 
stor del af ungdomsbevægelsen ligele
des at imødegå moderniteten ved en til
bagevenden til mere traditionelle og 
‘klassiske’ ideer hentet i perioden før 
industrisamfundets gennemslag.

Man skal dog være varsom med at til
lægge den tyske ungdomsbevægelse for 
generelle og ensartede holdninger i år
tierne før den nazistiske magtoverta
gelse. Det fremgår bl.a. klart af Alfred 
Peters’ bog om de tyske »vandrefugle« i 
Flensburg i perioden 1911-1933. Som 
Peters gør opmærksom på, var ung
domsbevægelsen uhyre bredt kompo
neret og bestod af grupper, der havde 
vidt forskellige målsætninger og inter
esser. Bare inden for vandrerbevægel
sen var der store forskelle grupperne 
imellem. Spændvidden gik således fra 
nationalistisk-orienterede vandrefugle 
til socialistiske ditto.
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Denne forskellighed dokumenterer 
Peters til fulde i sin bog. Han var selv 
medlem af ungdomsbevægelsen i Wei- 
mar-perioden og har derfor et før
stehåndskendskab til bevægelsen. Det 
er en klar fordel i dette arbejde, fordi 
der er meget store huller i det skriftlige 
kildemateriale, der kan belyse ung
domsbevægelsens historie i Flensburg 
op til 1933. Peters bruger det, der er til
gængeligt og giver undertiden et særde
les detaljeret billede af, hvad byens 
vandrefugle foretog sig, når de var sam
men på ture, var forsamlet til sang- og 
diskussionsaftner eller afholdt stævner.

Så langt, så godt; men detaljerig
dommen er måske også bogens største 
svaghed. Man skal i hvert fald være 
uhyre interesseret i ikke blot Flens- 
burgs lokalhistorie, men også særligt i 
de flensburgske vandrefugles historie 
for at opretholde interessen intakt bo
gen igennem. Problemet er, at bogen er 
for lidt analytisk i sin tilgang, og når 
den endelig er, hentes argumentatio
nen som regel fra den allerede eksiste
rende litteratur om den tyske ungdoms
bevægelse. Der er for meget almen be
skrivelse og for lidt analyse af ung
domsbevægelsens særlige vilkår og 
fremtrædelsesformer i Flensburg til for 
alvor at gøre den vedkommende for en 
udenforstående læserkreds.

Det er måske også derfor, at det 
mest interessante næsten er den fiktive 
diskussion mellem læser og forfatter, 
som afslutter bogen. Denne diskussion 
handler ikke specielt om forholdene i 
Flensburg, men om den tyske ung
domsbevægelses historiske indplace
ring, om forbindelsen til nazismen og 
om forskellene på bevægelsen og det 
senere ungdomsoprør i 1960’erne og 
’70’erne. Her findes der mange fine 
iagttagelser og overvejelser foretaget af 
en person, som selv kendte datidens 
ungdomsbevægelse indefra, og som og
så siden via sit virke som skoleleder i

byen har et indgående kendskab til 
ungdomsforhold i efterkrigstiden. 
Egentlig burde man overveje, om dette 
‘essay’ - ledsaget af en kort introduk
tion til problemstillingen - ikke kunne 
udgives som en lille særskilt publika
tion.

Thorsten Borring Olesen

Kurt Jürgensen: Die Briten in Schles
wig-Holstein 1945-1948. Mit Photo- 
graphien von Gerhard Garms. 
(Wachholtz Verlag, 1989). 167 s.

Egentlig er der tale om to udgivelser. 
Hoveddelen består af ca. 100 siders 
gengivelser af udvalgte motiver fra et 
stort fotoarkiv, der belyser disse spar
somt fotograferede første efterkrigsår. 
Dertil slutter sig en nyttig redegørelse, 
der formidler en række grundlæggende 
oplysninger om den britiske besættel
sesmagts ankomst til provinsen Slesvig- 
Holsten og dens organisation i de føl
gende år.

Fotoarkivet blev i 1987 skænket til 
Landesarchiv Schleswig-Holstein. Det 
består af ca. 450.000 m film fra Nord
mark Film i Kiel. Under krigen var in
dehaveren, Gerhard Garms, korre
spondent for den tyske krigsmarine. 
Kort efter hjemkomsten til sin fødeby 
kunne han hente alt sit udlej rede appa
ratur tilbage fra en gård ved Slesvig og 
begynde at arbejde for den britiske mi
litærregering, der blandt andet udgav 
Kiel Journal. Med sit kamera har han 
fastholdt situationer og mennesker i be- 
sætteslsesmagtens historie.

Udvalget belyser både hverdagen og 
enkelte vigtige etaper i besættelsessty
rets udvikling. De fleste billeder er cen
treret om byen Kiel, hvor militærrege
ringen havde sit hovedkvarter i Gesta
pos tidligere bygning, der nu bar nav
net Somerset House. Hertil må også 
regnes godset Altenhof, hvor regional-
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kommissær Hugh de Crespigny fra 
sommeren 1946 tog residens. Kun en
kelte fotografier er fra andre lokali
teter.

Det er ikke let at fange et besættel
sesstyres virkelighed i billeder. Pro
blemer og beslutninger kan ikke di
rekte fotograferes. De vigtigste em- 
bedsmænd er imidlertid portræteret, 
gerne gruppevis og i de omgivelser, 
hvor de fungerede. Uniformerede bri
ters tilstedeværelse er dokumenteret 
ved optagelser, der viser dem på ga
der og pladser, undervejs og til para
der, ligesom de kan opleves uden for 
tjenestetiden, under sport og i deres 
boliger og kantiner. Tættest på de 
egentlige problemer kommer man i en 
serie, der viser ruiner og tomter i den 
sønderskudte by, oprydningsarbejder, 
bunkersprængninger i havnen og til
værelsen i de barak- og teltlejre, de 
mange flygtninge østfra måtte opholde 
sigi.

Det er bemærkelsesværdigt, at det 
var briterne, der gav Slesvig-Holsten 
status af et »Land«. I prøjsisk tid var 
det kun en provins. Et af de første 
skridt var dannelsen af en provisorisk 
slesvig-holstensk landdag, der blev åb
net i februar 1946. I en udmærket ka
valkade er begivenheden fastholdt. 
Undervejs, forbi ruiner og tomter, ad 
Beseler Allee og Hotenauer Strasse 
følges et æreskompagnie af King’s 
Own Company of Grenadiers Guards, 
indtil det har taget opstilling foran det 
noget ramponerede Neues Stadthea- 
ter, hvor landdagen til at begynde 
med måtte holde til. I hælene på de 
høje britiske officerer går man inden 
for, ser landdagsmænd og britiske of
ficerer tæt pakket i parkettet, med an
sigtet vendt mod generalløjtnant Eve
lyn Barker, der er iscenesat under U- 
nion Jack, med den holstenske nælde 
og de slesvigske løver nedenunder. 
Det sidste er vist mange gange før,

men det er altså Garms’, og det hører 
hjemme i denne sigende suite.

Den historiske redegørelse er et 
stykke originalt forskning af den lidt 
besværlige slags. Den er skrevet af 
professor, dr. Kurt Jürgensen, Kiel, 
der er den bedste kender af periodens 
slesvig-holstenske historie. Af sin for
trolighed med det britiske krigsmini
steriums og det britiske udenrigsmini
steriums akter har han udmøntet en 
oversigt, der ikke alene giver de nød
vendige baggrundsoplysninger for bil
lederne, men også er den hidtil bedste 
håndbog i besættelsesstyrets tilblivelse 
og organisation.

For en dansk læser er det navnlig 
værd at mærke, at Kurt Jürgensen har 
viet den militære indrykning i Slesvig- 
Holsten i slutningen af april og begyn
delsen af maj særlig interesse. Selv 
om han ser udfoldelsen i lyset af de 
gængse forestillinger om et sovjetisk
engelsk kapløb mod roden af den jy
ske halvø, lader han dog sine iagtta
gelser munde ud i, at både Montgo
merys og Dönitz’ sendrægtighed skul
le bidrage til at holde en passage åben 
for de mange, der var på flugt østfra 
for Den røde Hær. Med det stof, han 
har fremlagt, støtter han i virkelighe
den Aage Trommers overbevisende 
afvisning af, at det overhovedet kom 
til det meget omtalte kapløb.

For alle sydslesvigsk interesserede 
er redegørelsen for besættelsesstyrets 
etablering og udvikling kærkommen. 
Den rummer ikke en egentlig analyse 
af, hvilke politiske mål briterne satte 
sig, og hvordan de forfulgte dem, 
skønt der antydes en hel del, også om 
de mange praktiske opgaver, der væl
tede ind, navnlig i begyndelsen. Men 
den identificerer og fortegner alle de 
enheder, der deltog i den militære be
sættelse eller varetog de civile dele af 
besættelsesstyrets opgaver. Den rede
gør for myndighedsstrukturen og påvi-
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ser, hvilke skift den blev underkastet. 
Og den skitserer klart de grundlæg
gende administrative ændringer, som 
briternes overtagelse af en ikke i alle 
træk klart forstået prøjsisk forvaltning 
afstedkom. Til alle dem, der har brug

for at få præciseret, hvad bestemte 
britiske institutioner i denne bryd
ningsperiode dækker over, har Kurt 
Jiirgensen rakt en hjælpende hånd.

Johan Peter Noack

NORDEN

Gisli Agust Gunnlaugsson: Family 
and Household in Iceland 1801- 
1930. Studies in the relationship be
tween demographic and socio-eco
nomic development, social legisla
tion and family and household 
structures. Studia Histórica Upsali- 
ensia 154 (Uppsala, 1988). 193 s.

Formålet med den svenske disputats 
fremgår tydeligt af bogens undertitel. 
5 hovedkapitler fører frem til konklu
sionen, der perspektiveres i en euro
pæisk forskningssammenhæng.

Forfatteren tegner et billede af et 
næsten stationært samfund frem mod 
1880. Der var stærk kontrol med fa
milieetableringen og fattige, der ikke 
kunne forsørge sig selv, måtte ikke 
stifte familie. Det påvises også, hvor
dan fattige familier splittes, så evt. fa
milieforøgelse undgåes.

I det hele taget påviser forfatteren, 
hvordan lovgivningen bevidst regule
rede befolkningsudviklingen. Formålet 
var klart. Der var kun erhvervsunder
lag for en vis befolkningsstørrelse, og 
hvad der måske var vigtigere, så skul
le landbrugets arbejdskraftforsyning 
sikres. Derfor kom der forbud mod 
familier, der ville nedsætte sig i kyst
sognene for at ernære sig af fiskeri.

Der er en lang række spændende 
argumenter, der trækkes frem: Nedre 
aldersgrænser for ægteskabsindgåelse 
eller at gæld til det offentlige medfør
te ægteskabsforbud mm. Nogle forslag

blev dog nægtet sanktion i Køben
havn.

Hovedmaterialet til undersøgelserne 
er naturligvis folketællinger og kirke
bøger, suppleret med jordebøger.

Det er et stort kildemateriale, der 
ligger bag analysen, så derfor er det 
måske ikke retfærdigt at påpege, at 
det havde været spændende at fortsæt
te undersøgelserne i det danske rigsar
kiv for her at se nøjere på reaktioner
ne på de ofte meget grove og set med 
moderne øjne primitive lovforslag, 
som Altinget ønskede Rigsdagens 
sanktion på. Det ville selvfølgelig også 
være naturligt at sammenholde tanke
gangen i de islandske lovforslag med 
den samtidige danske lovgivning. Det 
kan også undre, at end ikke Harald 
Jørgensens klassiske fremstilling fra 
1940 om det offentlige fattigvæsens 
udvikling i Danmark i det 19. århun
drede er medtaget i litteraturlisten.

Som i al demografisk forskning, er 
der altid argumenter, der vækker til 
modsigelse, og konklusioner, der ikke 
altid kan sammen.

Lad det være, for resultatet af det 
omfattende arbejde er blevet et styk
ke spændende litteratur, som det i de 
kommende år vil være værdifuldt at få 
inddraget i den demografiske forsk
ning. De islandske undersøgelser kan 
nemlig fremlægge nye parametre: En 
påfaldende høj kvindelig alder ved 
første ægteskabs indgåelse samt en 
sjælden høj andel ugifte kvinder. Det
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anføres at være et udslag af socialstruk
turen: Få, men forholdsvis store gårde 
samt mangelen på købstæder, hvor de 
unge kunne slå sig ned og stifte familie.

Henrik Fode

Kristine Bruland: British Technology & 
European Industrialization. The 
Norwegian textile industry in the mid 
nineteenth century. (Cambridge 
University Press 1989) 192 s.

Det er et væsentligt emne, denne bog 
tager op: Teknologispredning. Hvor
dan fandt denne sted, hvem formidlede 
den og meget mere.

Udgangspunktet for undersøgelserne 
er en række norske tekstilfabrikker fra 
årene efter ca 1820. Før de konkrete 
undersøgelser fremlægges, tegner for
fatteren et billede af den norske tekno
logiske situation på grundlag af norske 
biblioteksfortegnelser. Hvad blev der 
indkøbt af udenlandsk teknisk littera
tur og af hvem. Forfatteren tillægger 
derfor måske nok håndværker- og indu
striforeningernes biblioteker en for stor 
betydning.

Der er for en enkelt virksomhed be
varet et fyldigere virksomhedsarkiv, 
hvilket muliggør undersøgelser af tek
stilfabrikkernes arbejdsstyrke ikke 
mindst med hensyn til tilstedeværelsen 
af evt. engelske arbejdere, der skulle 
oplære norske kolleger. Også maskin
parken studeres og beskrives indgåen
de. Køb og salg af brugt udstyr undgår 
heller ikke forfatterens opmærksom
hed. Selvfølgelig er der også foretage
rens baggrund. Her var det karakteri
stisk, at det var mænd, der var kendt 
med handel og omsætning og ofte alle
rede havde kontakter i England, der 
stod bag de påviste teknologiske 
spring.

Det er en perspektivrig bog om et 
væsentligt emne. Desværre er den en

gelsksproget og forfatterens hovedlitte
ratur er også hentet fra dette sprogom
råde. Nyere spredt nordisk litteratur 
om emnet i bredeste forstand ses såle
des kun meget sparsomt. Det er det 
mest forstemmende ved en i øvrigt sær
deles inspirerende og letlæst bog.

Henrik Fode

Gunnar Broberg, Harald Runblom & 
Mattias Tyden (red.): Judiskt liv i 
norden. (Acta Universitatis Upsali- 
ensis, 1988) 361 s.

I denne antologi har man samlet de at
ten foredrag, som blev holdt i 1986 i 
Uppsala på et symposium med bogens 
titel. Det var et led i minoritetsforsk
ningen og behandlede de fire nordiske 
landes jøders liv fra 1600-tallet til vore 
dage. Tyngdepunktet blev lagt på de 
danske og svenske jøders historie, da 
der boede flest jøder i disse to lande. I 
Sverige er jødeforskningen meget mere 
intensiv, derfor tegner den sig for mere 
end halvdelen af bidragene.

Efter Lönroths smukke panskandi- 
navistiske velkomstord følger to små 
indledende informationsforedrag om 
de svenske hhv. danske jøder. Under
viseren fra Odense Univeristet Merete 
Christensen står for det sidste og giver 
et ultrakort historisk rids. Hun har den 
interessante men indtil nu lidt løse tese, 
at når den ikke-jødiske befolkning hen
gav sig til og blev lammet af fin-desiecle 
depressioner, havde jøderne altid en 
opblomstringsperiode. - Dernæst giver 
hun et kort rids over den spage danske 
jødeforskning, samt jødeforeningers-, 
-museums og -tidskriftsaktiviteter. - 
De øvrige bidrag knyttes løseligt sam
men af kronologien. For Danmarks 
vedkommende fortæller nestoren Per 
B. Katz om de tidlige rige og velansete 
»portugisiske« i.e. sefardiske jøder, der 
dog til kongernes store fortrydelse al-
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drig rigtigt ville bosætte sig i selve kon
geriget, så man derfor måtte nøjes med 
de næstbedste, de rige »tyske« i.e. 
askenaziske jøder. - Kristian Hvidts lil
le skitse over Brandesbrødrenes jødi
ske selvforståelse, der var ganske pro
blematisk særligt for dem selv, giver et 
fint indblik i københavnske forhold, jø
diske og ikke-jødiske. Brandesfamilien 
hørte også til den ansete askenaziske 

gruppe, mens Bent Blüdnikows emne 
er de fattige og ildesete russiske jøder 
af samme gruppe. Begge de sidste for
fatteres bidrag er et sammendrag af de
res bøger med delvis samme problem
stilling.

Antologien er velillustreret, oplysen
de og orienterende, men giver dog 
forskningsmæssigt ingen nyvindinger.

Gerda Bondrup


