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ANDERSEN & PEDERSENS BOGTRYKKERI

TABULA GRATULATORIA

Elever, fagfaller og venner
bringer en hjertelig lykønskning

på halvfjerdsårsdagen

med, tak for vejledning og inspiration
i undervisning, i samvar

og gennem larde skrifter

L. Abildgaard

V. Abildgaard

Jørgen Aldrich

Husmoder, Kgs. Lyngby

Prokurist, Kgs. Lyngby

Stud, mag., København

Svend Aller

Kaj Amstrup

Direktør, Kebenhavn

Forretningsfører, København

Museumsinspektør, Virum

Bent Schiermer Andersen

Ea Andersen

Emilie Andersen

Stud, mag., København

Stud, mag., København

Arkivar, København

Niels Amstrup

Harald Andersen

Helen Andersen

Henning Andersen

Direktør,
København

Husholdningslærerinde,
København

Seminarieadjunkt, cand. psych.,
København

] ør gen Holger Andersen

Niels Andersen

Niels Knud Andersen

Stud, mag., København

Cand. mag., København

Professor, dr. theol., Rungsted

Nils Andersen

Per Aa. Andersen

Vagn Wåhlin Andersen

Forlagskonsulent, Osted

Stud, mag., København

Stud, mag., København

Jacob Appel

Finn Askgaard

Artur Attman

Adjunkt, Kgs. Lyngby

Museumsinspektør, København

Professor, Göteborg

Elin Bach

Gudrun Bagge

Karen Bagge

Cand. mag., Hellerup

'Translatør, Holte

Fhv. overbestyrerinde, København

Povl Bagge

Aksel Bagger

Ole Barfoed

Professor, dr. phil., Holte

Forlagsboghandler, Hellerup

Lektor, Kgs. Lyngby

Sv. Cedergreen Bech

Helge Bechmann

Rikke Behrend

Adjunkt, cand. mag., Gentofte

Adjunkt, Ålborg

Stud, mag., København

Johan Bender

Kirsten Bendixen

Palle Bertelsen

Adjunkt, cand. mag., Århus

Museumsinspektør, mag. art., Virum

Stud, mag., Stenløse

Palle Birkelund

Bente Blom-Hanssen

Åge Fasmer Blomberg

Rigsbibliotekar, København

Cand. mag., Virum

Lektor, cand. mag., Langesø

Hugo Bodnia

Elisabeth Boelskov

Palle Boelskov

Adjunkt, Hørsholm

Adjunkt, cand. mag., København

Kontorchef, København

Gudmund Boesen

B. Boethius

Else-Marie Boyhus

Museumsinspektør, København

Professor, Stockholm

Stud, mag., København

Anna-Elisabeth Brade

C. V. Bramsnæs

J. 0. Bro-]ørgensen

Stud, mag.,
København

Fhv. Nationalbankdirektør
København

Arkivar,
Hellerup

Fr. S. Broholm

Henry Bruun

Edvard Bull

Afdelingsformand, stud, mag.,
København

Overarkivar, dr. phil.,
København

Professor,
Trondheim

C. E. Bundesen

Poul Anton Bundgaard

Birgit Busch

Seminarieadjunkt, Herning

Stud, mag., København

Cand. mag., Risskov

C. 0. Bøggild-Andersen

Gerda Bøggild-Anders en

Mogens Capito

Professor, dr. phil., Århus

Frue, Århus

Stud, mag., København

Michael K. Carlsen

Sten Carlsson

Bent Springer Carstensen

Stud, mag., København

Professor, Uppsala

Adjunkt, København

Aksel E. Christensen

Bent Christensen

Birthe Christensen

Professor, dr. phil., København

Professor, dr. jur., København

Adjunkt, Herlev

C. A. Christensen

Grethe Christensen

Inga Christensen

Redaktør, mag. art., Virum

Sekretær, Hellerup

Læge, København

V. Nørlund Christensen

Vagn Christensen

Karen Christiansen

Sognepræst, Vorgod pr. Herning

Cand. mag., Århus

Stud, mag., Helsingør

Niels Finn Christiansen

0. C. V. Christiansen

Preben Christiansen

Stud, mag., København

Kontorchef, København

Stud, mag., København

Tage E. Christiansen

H. P. Clausen

Poul C olding

Mag. art., Dragør

Universitetsadjunkt, Århus

Lektor, dr. phil., Charlottenlund

Vilh. la C our

Merete Dahlerup

Troels Dahlerup

Dr. phil., Birkerød

Cand. mag., Lille Værløse

Arkivar, cand. mag.. Lille Uærløsi

Sune Dalgård

Nanna Damsholt

Torben Damsholt

Overarkivar, dr. phil., København

Stud, mag., København

Mag. art., København

Hans ]. Debes

Preben Dollerup

Lotte Dombernowsky

Stud, mag., Torshavn

Redaktør, mag. art., København

Stud, mag., Kgs. Lyngby

Henning Due-Hansen

Vagn Dybdahl

Otti Ellehøj

Stud, mag., Kregme

Overarkivar, mag. art., Åbyhøj

Frue, København

Svend Ellehøj

Hans C hr. Eller

Margaret Eller

Mag. art., København

Lærer, København

Lærerinde, København

Carl Engels en

Ruth Nymann Eriksen

Knud Fabricius

Gymnasielærer, Maribo

Stud, mag., København

Professor, dr. phil., København

Albert Fabritius

Jørgen Fangel

C. G. Feilberg

Kgl. ordenshistoriograf, dr. phil.,
København

Stud, mag.,
Gentofte

Professor, dr. phil.,
Virum

Ole Feldbæk

Troels Fink

Karsten Fledelius

Stud, mag., København

Generalkonsul, dr. phil., Flensborg

Stud, mag., København

Inga Floto

Karl-Erik Frandsen

Johannes Frederiksen

Stud, mag., København

Stud, mag., Kastrup

Landbrugskandidat, Sandby

Andreas Frehr

Jens Frese

Poul-Henning Friborg

Cand. mag., København

Stud, mag., København

Cand. mag., København

Oluf Friis

Inger-Marie Friis-Hansen

Gerda Fuglsang

Professor, dr. phil., Jægersborg

Frue, Ornebjerg

Sygeplejerske, København

V. Fuglsang-Frederiksen

Birte Faarborg

H. E. Gade

Overlæge, Dianalund

Stud, mag., København

Slud, mag., København

Georg Galster

Helge Gamrath

Svend Gissel

Fil. dr., Hellerup

Stud, mag., Fårbæk

Bibliotekar, Fåstrup

Kirsten Glamann

Kristof Glamann

Jørgen Hagel

Cand. mag., Gentofte

Professor, dr. phil., Gentofte

Adjunkt, cand. mag., Kgs. Lyngby

Henrik Halberg

Kristian Hald

Ingrid Hammarström

Stud, mag., Gentofte

Professor, dr. phil., København

Docent, Uppsala

Knud Hannestad

C. Rise Hansen

Hans Schroder Hansen

Professor, dr. phil., Århus

Overarkivar, Roskilde

Stud, mag., København

John Erik Hansen

Lars E. Hansen

Lavst Riemann Hansen

Stud, mag., København

Adjunkt, Struer

Stud, mag., København

Peder Hansen

Svend A. Hansen

Aase Hansen

Mag. art., København

Kontorchef, cand. polit., København

Stud. mag.. Gentofte

Henning Heilesen

Vello Helk

Niels Hellerup

Arkivar, cand. mag., Åbenrå

Arkivar, cand. mag., Birkerød

Stud, mag., København

Robert Hellner

Karl-Johann Hemmersam

Sven Henningsen

Bibliotekar, cand. mag., Hellerup

Stud, mag., København

Professor, dr. phil., København

Carsten L. Henrichsen

M. Steen Henriksen

Michael Hertz

Fhv. lektor, cand. mag., København

Stud, mag., København

Stud, mag., København

Bertel Heurlin

Hans Peter Hilden

Elsa Hjelholt

Sekretær, cand. mag., København

Stud, mag., København

Frue, København

Holger Hjelholt

K. P. Hjorth

Tove Hjorth

Fhv. overarkivar, dr. phil.,
København

Adjunkt,
Næstved

Overlæge,
Næstved

Arne Hoff

Jens Holmgaard

Torben Holming

Museumsinspektør, dr. phil.,
København

Landsarkivar,
Viborg

Stud, mag.,
København

Ove C. Hornby

H. C. Huus

Johan Hvidtfeldt

Stud, mag., København

Bibliotekar, København

Rigsarkivar, dr. phil., Hellerup

Roland Høgnesen

Bent Hyldtoft

Ole Hyldtoft

Stud, mag., Gentofte

Stud, mag., Hellerup

Kirsten-Elizabeth Høgsbro

Kai Anker Hørby

Lars Haastrup

Mag. art., København

Stud, mag., København

Stud, mag., København

Stud, mag., Herlev

Grethe llsøe

Harald llsøe

Peter llsøe

Arkivar, mag. art., Roskilde

Cand. mag., Roskilde

Rektor, København

Grethe luid

Stig luul

Carl Iversen

Frue,
København

Professor, dr. jur.,
København

Professor, dr. polit.,
rektor for Københavns Universitet

Henrik M. Jansen

Knud L. Jarnhus

Ole Jellingsøe

Stud, mag., Kgs. Lyngby

Arkivar, mag. art., Holte

Stud, mag., Gentofte

A. Falk Jensen

Allan Jensen

Bodil Holt Jensen

Kontorchef, København

Stud, mag., København

Stud, mag., København

Hans Otto Jensen

Hans Peter Jensen

Ivan Jensen

Rektor, 'Tønder

Stud, mag., Glostrup

Stud, mag., Lyngby

Jørgen Steen Jensen

Povl Johs. Jensen

Sigurd Jensen

Stud, mag., København

Professor, dr. phil., Rungsted

Stadsarkivar, dr. phil., København

Nils-Henning Jeppesen

Niels Jessen

Lise Merete Johannesen

Bibliotekar,
København

Museumsinspektør, cand. mag.,
København

Stud, mag.,
Ordrup

Willy Johannsen

Niels Jonassen

Inge Jonsen

Stud, mag., København

Stud, mag., Hellerup

Adjunkt, Ålborg

Oluf Jonsen

Eino Jutikkala

Morten Juul

Lektor, Hellerup

Professor, Helsingfors

Stud, mag., København

Bent Jørgensen

Birte Stig Jørgensen

Erik Jørgensen

Stud, mag., Helsinge

Stud, mag., København

Stud, mag., København

Erik Stig Jørgensen

Helmer Jørgensen

Johan Jørgensen

Stud, mag., Kobenhavn

Adjiinkt, Nærum

Arkivar, mag. art., København

Otto Herskind Jørgensen

P. C. Willemoes Jørgensen

Torben Jørgensen

Adjunkt, Fredericia

Stud, mag., Gentofte

Stud, mag., Helsingør

Lars Kelstrup

Erik Kjersgaard

Birger Kledal

Stud, mag., Birkerød

Mag. art., København

Stud, mag., København

Knud Klem

Helge Klint

Helge Bjerre Knudsen

Museumsdirektør, Helsingør

Oberstløjtnant, Gentofte

Stud, mag., Hellerup

Rigmor Skaarup Knudsen

Tinne Knudsen

Bodil Koch

Stud, mag., Hellerup

Stud, mag^, København

Kirkeminister, København

Hal Koch

Halvdan Koht

Kjeld Kolding

Professor, dr. theol., København

Professor, Lysaker

Adjunkt, cand. mag., Holbæk

P. Koopmann

Knud Kretzschmer

Preben Kristensen

Dr. phil., Tinglev

Lektor, Kgs. Lyngby

Stud, mag., København

Kirsten Grau Kristoffersen

Torben Krogh

Erik Kroman

Cand. mag.,
Charlottenlund

Seminarieadjunkt,
cand. theol. & mag., Birkerød

Over ar kivar, dr. phil.,
Hellerup

Anders Vinding Kruse

Johannes Krüger

Karsten Kunov

Professor, dr. jur., Gentofte

Stud, mag., København

Cand. mag., København

Alf Kaartvedt

Aagot Lading (J)

Hans P. Lange

Professor, Bergen

Rektor, København

Lektor, Rønde

Aksel Erik Larsen

Ernst Larsen

Knud Larsen

Stud, mag., København

Rektor, København

Cand. mag., København

Robert Egevang Larsen

Svend Larsen

Aage Laursen

Stud, mag., København

Museumsdirektør, Odense

Adjunkt, Åbenrå

Johny Leisner

Merete Leth

Jørgen Henrik Lindstrøm

Stud, mag., København

Stud, mag., Charlottenlund

Stud, mag., Holte

Olof Linton

Axel Linvald

Johs. Lomholt-Thorns en

Professor, dr. theol.,
København

Dr. phil., fhv. rigsarkivar,
København

Lektor,
København

Wagn Louw

N. Lukman

Hans Lund

Adjunkt,
Hjørring

Professor, dr. phil.,
København

Gårdejer, cand. mag.,
Tanderupgård, Ribe

Karsten Lægdsmand

Erik Lönnroth

Lisa Lönnroth

Stud, mag., København

Professor, Göteborg

Frue, Göteborg

Jørgen Mentz

R. Meyer-Heiselberg

Peter Michelsen

Stud, mag.,
København

Cand. mag.,
Hellerup

Overinspektør, cand. mag.,
København

Vibeke Michels en

Jørgen Svane Mikkelsen

Poul Milhøj

Redaktør, mag. art., København

Stud, mag., København

Professor, Virum

Arne Walther Mogensen

Hans Gunnar Mortensen

Niels Munck

Stud, tnag., København

Stud, mag., København

Stud, mag., Hellerup

Holger Munk

Knut Mykland

Erik W. Møller

Forpagter, dr. phil..
Jægerspris Færgegård

Professor,
Bergen

Stud, mag.,
København

Søren Mørch

Birgitte Merete Nielsen

E. Levin Nielsen

Stud, mag., København

Stud, mag., København

Stud, mag., København

Eva Nielsen

Helge Lykkegaard Nielsen Henrik Skovgaard Nielsen

Stud, mag., København

Stud, mag., København

Stud, mag., København

Herluf Nielsen

Merete Nielsen

Oscar Nikula

Cand. mag., Charlottenlund

Stud, mag., Holte

Professor, Åbo

Sven A. Nilsson

Gunhild Nissen

Henrik Nissen

Professor, Uppsala

Cand. mag., København

Cand. mag., København

Otto Norn

Georg Nörregård

Birgitta Odén

Museumsinspektør, dr. phil.,
København

Dr. phil.,
København

Docent,
Lund

Knud Olrik

Adda Olsen

Arne Erik Olsen

Lektor, Haderslev

Sekretær, cand. polil., Klampenborg

Stud, mag., København

Erling Olsen

Jean Olsen

Olaf Olsen

Lektor, cand. polit., Klampenborg

Frue, Stavnsholt

Museumsinspektør, Stavnsholt

Sven Ulric Palme

Hans Hedelykke Pedersen

Ole Karup Pedersen

Fil. dr.,
Lidingö

Seminarieadjunkt, cand. mag.,
Vordingborg

Cand. mag..
Værløse

Bendt Deegen Petersen

E. Ladewig Petersen

Ib Damgaard Petersen

Stud, mag., København

Mag. art., Lyngby

Arkivar, cand. mag., Rungsted

Leif Bo Petersen

Niels Petersen

Ole Visti Petersen

Stud, mag., København

Arkivar, Holte

Stud, mag., København

Poul Møller Petersen

Viggo Petersen

John Pio

Stud, mag., København

Stud, mag., København

Bibliotekar, cand. mag., København

Poul Poulsen

Ernst Priemé

Hans Priemé

Ambassaderåd, Budapest

Chefredaktør, København

Adjunkt, Struer

Jørgen Qvistgaard

Ebbe Gert Rasmussen

Edit Rasmussen

Adjunkt, mag. art., Kgs. Lyngby

Stud, mag., Gentofte

Arkivar, cand. mag., København

Erik Rasmussen

Mogens Raths ack

Arne Ravn

Professor, dr. phil., Århus

Cand. jur., København

Kommunelærer, Nærum

Lorenz Rerup

Erik Reske-Nielsen

Thomas Riis

Stud, mag., Char lottenlund

Rektor, Åbyhøj

Stud, mag., København

Ingrid Rosén

. Jerker Rosén

Niels Erik Rosenfeldt

Frue, Lund

Professor, Lund

Stud, mag., København

Volmer Rosenkilde

Jørn Rosenkjær

Leif H. Rosenstock

Forlagsboghandler, Klampenborg

Stud, mag., København

Adjunkt, København

Göran Rystad

Erik Rønn

Per Albin Salomonsson

Docent, Lund

Gentofte

Stud, mag., København

Inger Aagaard Saugbjerg

Ingrid Saxtorph

Niels M. Saxtorph

Stud, mag.,
København

Cand. mag.,
Soro

Premierløjtnant, stud, mag.,
København

Jørgen W. Schmidt

Mogens Schou

Jørgen Schoubye

Forlagsleder, Holte

Assistent, København

Adjunkt, København

Fritz Schultz

Lili Karin Schumacher

Anne-Lise Seip

Stud, mag., Herlev

Stud, mag., Kgs. Lyngby

Frue, Blommenholm

Jens Arup Seip

Ingrid Semmingsen

Jørgen Sevaldsen

Professor, Blommenholm

Professor, Oslo

Stud, mag., Gentofte

Carl-Johan Severin

Lars Bille Simonsen

V. Sjøqvist

Rektor, Holstebro

Stud, mag., København

Overarkivar, dr. phil., Virum

Eyvind Skjær

Magne Skodvin

Sigvard Skov

Stud, mag., Bagsværd

Professor, Oslo

Mag. art., Kolding

Inge Skovgaard-P eters en

Vagn Skov gaard-P eters en

Roar Skovmand

Cand. mag., København

Adjunkt, cand. mag., København

Statskonsulent, dr. phil., Skodsborg

Fridlev Skrubbeltrang

Jens Erik Skydsgaard

Inger Skyum-Nielsen

Lektor, dr. phil., Virum

Universitetslektor, København

Sekretær, cand. jur., København

Niels Skyum-Nielsen

Jørgen Slettebo

Sverre Steen

Universitetslektor, dr. phil.,
København

Museumsinspektør,
Sønderborg

Professor,
Oslo

lila Steensgaard

Niels Steensgaard

Birgit Steril

Biblioteksassistent, København

Cand. mag., København

Stud, mag., Hellerup

Michael Steril
Stud, mag., Hellerup

Hans Stiesdal

Kurt Stolt

Museumsinspektør, Hellerup

Stud, mag., København

Aksel Strehle

K. Struwe

Arne Sundbo

Rektor, Horsens

Mag. art., København

Overretssagfører, København

Bo Stuhr Svensson

E. F. Söderlund

N. H. Søe

Stud, mag., København

Professor, Stockholm

Professor, dr. theol., Gentofte

Eigil Tabel

Per Sørensen

Peter Sørensen

Stud, mag., Virum

Stud, mag., København

Stud, mag., København

Randi Tabel

Per Thauloxv

Birgit Thomsen

Frue, København

Politifuldmægtig, Kgs. Lyngby

Arkivar, Århus

Bodil Rørdam Thomsen

Hans Kargaard Thomsen

Niels Thomsen

Stud, mag., København

Stud, mag., København

Amanuensis, Århus

Rudi Thomsen

Niels Tingsgård

Jens Tofte

Professor, dr. phil., Århus

Adjunkt, Nykøbing Falster

Cand. mag., København

Leif Tolstrup

Christian Tortzen

Sture M. Waller

Adjunkt, Holte

Adjunkt, Hillerød

Docent, Lund

Hans Vammen

Else Varnild

Ib Varnild

Stud, mag., København

Stud, mag., København

Museumsinspektør, København

Kirsten Weber

Curt Weibull

Jörgen Weibull

Bibliotekar, København

Professor, Göteborg

Docent, Lund

Jörgen Weise

Sven Welander

Mikael Venge

Adjunkt, Gentofte

Arkivarie, Härnösand

Stud, mag., Holte

Gunnar T. Westin

Jens Vibæk

Bent Vincentzen

Professor, Stockholm

Direktør, cand. mag., København

Adjunkt, Hillerød

Kjeld Winding

Poul Winding

Grete Winkel

Professor, dr. phil, København

Professor, dr. polit., Virum

Direktør, København

Jens Winther

Alex Wittendorff

Knud Vohn

Stud, mag., København

Stud, mag., København

Universitetslektor, Fredensborg

Jacob S. Worm-Müller

Agnete Vøhtz

Ebba Waaben

Professor, Oslo

Departementschef, København

Cand. mag., Virum

Olaf Waage

Ruth Zedeler

Jørgen Zeeberg

Universitetssekretær, København

Stud, mag., København

Adjunkt, cand. mag., Kgs. Lyngby

Klaus Jürgen Zillmer

Kai Aalbæk-Nielsen

Cand. mag., København

Adjunkt, København
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Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
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Det danske Kunstindustrimuseum
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POVL BAGGE

De følgende sider er en foreløbig oversigt over nogle fremtræ
dende danske gruppers og enkeltpersoners holdning til begrebet
det nationale i årtierne omkring århundredskiftet. Til indledning
har jeg søgt at karakterisere de første 25 år efter 1864, men hoved
vægten er lagt på det kvarte århundrede før 1914. Enkeltpersonerne
antages at være mere eller mindre typiske repræsentanter for
tankegangen i en gruppe. Der er dog ikke tale om en blot nogen
lunde fyldig opinionsbeskrivelse, kun om et forsøg på at fiksere
nogle hovedtræk. Kildematerialet er så omfattende, at det selv
med gode medarbejderes hjælp kun har været muligt at tage
stikprøver1.
Ordene nationalisme, antinationalisme og nationalfølelse har et
vagt betydningsindhold. Visse forskeres forsøg på at formulere en
entydig definition af begrebet nationalisme2 synes mig ikke frugt
bare, i hvert fald ikke anvendelige til rubricering når det gælder
så kortfattede og lidet reflekterede udtryk for national holdning,
som en opinionsundersøgelse ofte møder. Jeg holder mig derfor
til almindelig sprogbrug. Efter den er antinationalismen lettest
at kende, mens det er vanskeligt at skelne skarpt mellem den selv
følelse, høje vurdering af nationale ejendommeligheder og for
nemmelse af at være anderledes end andre nationer, som formentlig
hører til nationalfølelse i almindelig forstand — og den aggressivitet,
selvdyrkelse og afvisning af det fremmede, man sædvanlig tænker
1. Jeg skylder stud, mag.erne Jacques Berg, Mogens H. Hansen, Poul Jensen, Aksel
E. Larsen og Hans K. Thomsen tak for værdifuld hjælp ved kildegennemgangen.
2. Jfr. Nils Elvander, Harald Hjärne och Konservatismen (1961), p. 7.
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på, når ordet nationalisme nævnes. Grænsen bliver let vilkårlig og
afhængig af den enkeltes fornemmelser på dette stærkt følelses
belastede område. Ofte må man nøjes med tøvende at registrere
en usikker tendens.
De nationale holdninger i Danmark efter Wienfreden var i
eminent grad bestemt af forholdet til Preussen—Tyskland og tysk
heden som politisk og kulturel magtfaktor. 1864 led vi et nationalt
tab, men vandt samtidig den nationale fordel at staten blev frigjort
for sin store tyske befolkning. Denne dobbelte konsekvens af neder
laget dannede en naturlig grobund for to hovedtyper af nationalisme,
som er velkendte fra andre tider og lande: den udadvendte, selv
hævdende, aggressive, og den indadvendte, selvdyrkende, der er
afvisende mod fremmed indflydelse, eller i hvert fald mod den del
deraf som anses for særlig farlig politisk eller kulturelt. Begge typer,
der nedenfor optræder i vekslende former og skiftende kombina
tioner, fik hos os normalt et antitysk præg. En modvægt mod de
antityske tendenser dannede udenrigsledelsens standpunkt, at en
genforening kun burde ske i forståelse med Preussen3, og neutralis
men, den ringe interesse for det slesvigske spørgsmål og ønskerne
om et godt naboforhold til Tyskland i dele af Venstre og det gamle
konservative parti4.
Den antityske revanchetanke var udtrykt i forsvarsordningen
1867, der som krigsministeren åbent sagde det var beregnet på
at »genvinde det tabte«, og ønsker om revanche, helst ved fransk
hjælp, var levende i den nationalliberale presse og blandt grundt
vigianerne. Adskillige i disse kredse sigtede mod Ejdergrænsen5,
men revanchetilhængernes territoriale aspirationer blev formentlig
efterhånden noget nedstemt. Dertil bidrog Pragfredens art. V, de
slesvigske valg 1867, som viste en tydelig national sindelagsgrænse,
og den omstændighed at ledende grundtvigianere og nationallibe
rale, deriblandt selve Orla Lehmann, kort efter 1864 brød med
3. V. SjøQvist, Peder Vedel II (1962), p. 35.
4. Utrykt afhandling af Johan Bender om pressens stilling til Tyskland i de første år
efter 1864.
5. Se f. eks. Aage Friis. Den danske Regering og Nordslesvigs Genforening med Dan
mark III (1948), p. 251 ff.
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deres nationalpolitiske fortid og erklærede Ejdertanken for død,
stridende mod nationalitetsprincippet. Men begge parter ville nu,
om end med forskellig intensitet og konsekvens, i samfølelse med
de nordiske broderlande styrke nationalbevidstheden i det tilbage
blevne Danmark og virke til at vi stedse mere kunne »blive os selv«
og »udvikle vort eget«. Skønt Orla Lehmann, som brugte disse
udtryk, tilføjede: »om end under påvirkning af kulturens alminde
lige strømninger«, blev resultatet hos ham og andre en stærk og
ensidig reaktion mod den tyske indflydelse i Danmark før og nu,
med krav om national udrensning også af privatlivet, ofte under
mottoet: al vor fortræd er tysk. Tysk sprog og tyske bøger har gjort
os endnu mere skade end tyske våben og soldater, sagde Grundtvig6.
Krigen 1870 medførte som bekendt et kort og heftigt udbrud af
revanchelysten i befolkningen og inden for regeringen, men
Tysklands sejr gjorde det lettere for udenrigsledelsen fremtidig at
hævde en streng neutralitetspolitik; da man en kort tid i vort
århundrede veg af fra denne linie, var det som Troels Fink har
skildret det i tyskvenlig retning.
Også opinionen blev for en stor del »neutraliseret«. Vi levede
fra nu af under trykket af Tysklands overvældende magtstilling
og jævnlig i angst for statens undergang. Uforsigtige handlinger
eller ord kunne vende den uberegnelige tyske rigskanslers vrede
mod Danmark eller mod de danske nordslesvigere. Det var en
atmosfære, som var lidet gunstig for national selvhævdelse, og den
fik naturligvis afgørende betydning for de nationalistiske tendensers
fremtoningspræg. Håbet om revanche ved en stormagts hjælp kom
kun sporadisk frem — hvad der ikke betyder at det var dødt — troen
på en nordisk union, som endnu efter 1864 havde spillet en rolle,
især for nationalliberale og grundtvigianere, forsvandt næsten fra
den offentlige debat, og ønsket om et normalt naboforhold til
Tyskland synes at have bredt sig; i visse kredse møder man beun6. Se bl. a. Sofus Høgsbro, Brevveksling og Dagbøger ved Hans Lund I (1924), p.
146, 148, 183; Dansk Folketidende 24/11 1865, 11/1 1867 og 14/8 1868; C. St.
A. Bille, Tyve Aars Journalistik III (1877), p. 469, 472, 514; Aage Friis, op.
cit. I (1921), p. 237 ff.; Orla Lehmann, Efterladte Skrifter IV (1874), p. 115,
194 ff.; Ghr. Degn, Orla Lehmann und der nationale Gedanke (1936), p. 216 ff.;
Povl Bagge i Johan Nicolai Madvig. Et Mindeskrift (1955), p. 122 ff.
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dring og sympati for den nye stormagt eller dog bestræbelser for
en dyberegående udsoning på trods af det uløste grænsespørgsmål.
Genforeningsønskerne gjaldt tilsyneladende nu som regel kun det
dansksindede Nordslesvig, selv om ejderdanske aspirationer af og
til kom for dagen7.
Om stillingen op mod 1890, d. v. s. umiddelbart før den periode
vi især skal beskæftige os med, tør man med nogenlunde sikkerhed
sige følgende:
Tendenser til aggressiv nationalisme fandtes i Højre, som de
gamle nationalliberale i 1870erne gik op i, og især i den af Højre
dominerede forsvarsbevægelse, der tog fart omkring 1880 og i sin
mere energiske form varede til ind i 1890erne. I forsvarsagitationen
blev det jævnlig betonet, at vor militærmagt kun skulle bruges
defensivt, og at målet var at holde os uden for krig. Dette svarede
til vor officielle udenrigspolitik og var utvivlsomt mange højremænds oprigtige mening. Men forsvarsbevægelsen organiserede sig
for alvor i en situation, hvor faren fra Tyskland efter art. Vs
ophævelse føltes overhængende, og flere agitatorer, deriblandt
krigsministeren8, lagde ikke skjul på, at det var et tysk angreb,
man skulle forberede sig mod. Derfra og til tanken om en revanche
krig var skridtet ikke langt, og der er tegn på, at den havde en vis
ikke ringe udbredelse omkring 18909. Det var så meget mere
naturligt som forsvarsagitationens mål ikke blot var at give saglig
oplysning, hvad adskillige agitatorer nøjedes med, men også at
»opflamme fædrelandskærligheden«. Danmarks og da specielt den
dansk-tyske modsætnings historie blev jævnlig inddraget — for at
vise, at vore nederlag i hvert fald til en vis grad skyldtes dårlig mili
tær forberedelse, for at give eksempler på dansk tapperhed, og for
at minde om, at vi før havde rejst os efter en tabt krig10.
7. Dansk Folkeblad 1/12 1879; H. Wulff, Danmarks Værn (1881), p. 32; H. P.
Hanssen, Et Tilbageblik III (1932), p. 12, 14.
8. Lolland-Falsters Stiftstidende 25/7 1887.
9. Se f. eks. Vort Forsvar 30/7 1882 og Fædrelandets Forsvar (1885-91), p. 38; J.
F. Scavenius, Danmark og det danske Folks Fremtid (1894), p. 95, det sidste
sted et eksempel på at revanchetilbøjeligheden bidrog til modstanden mod planer
ne om Danmarks neutralisering; Troels Fink, Ustabil Balance (1961), p. 27 f.
10. Troels Lund, Om Danmarks Forsvar (1880), p. 8; Fædrelandets Forsvar, p. 6,
44 o. fl. st.; Vort Forsvar, passim.
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Højre fik ved sin agitation i almindelighed og i forsvarssagen
udseende af at ville monopolisere fædrelandskærligheden. En del
af pressen, der stod udenrigsministeriet nær, var tilbageholdende
i omtalen af Tyskland, men andre højreblade som Avisen, Vort
Land, Dagbladet o. a. og mange højremænd ville vogte over vor
nationale værdighed: vi vinder intet ved kryberi og forsigtig tavs
hed, vi skal åbent tale om Nordslesvig for at holde de nationale
følelser og krav levende og for at vise tyskerne at de har et uopgjort
mellemværende med os, hed det11. Specielt forsvarsvennernes agita
tion var i højere grad end de gamle nationalliberales traditionel
nationalt-konservativ; foruden de store minder fra vor historie
blev kongen og flaget flittigt brugt. Da Garderhøj fortet skulle
bygges for privat indsamlede penge, meddeltes det at Dannebrog
daglig ville vaje på arbejdspladsen; det ville, mente komiteen,
»sikkert have en vækkende indflydelse på mange, som derigennem
får en skærpet følelse for den nationale ære«12. Denne agitationsform
medvirkede til at gøre den nationale fraseologi suspekt i store dele
af Venstre, og en antinationalistisk reaktion voksede sig stærk.
Antinationalismen i Venstre, som kunne knytte til en ældre
bondevenlig tradition, fik sit hjemsted blandt »europæerne« eller de
radikale. Deres fornemste journalist, Hørup, førte på dette område
sammen sine nærmeste meningsfæller (J. K. Lauridsen, Peter
Nansen o. a.) en agitation, der på sin vis var lige så enkel som de
ivrigste forsvarsvenners. De gamle nationalliberale forudsatte at
staterne i deres indbyrdes forhold til en vis grad fulgte retsnormer,
enkelte forsvarsvenner havde forestillinger om at folkenes selvbe
stemmelsesret til sidst ville sejre uden krig (Johs. Clausen, H. Wulff),
og Hørups eget parti fik efterhånden et tilskud af optimistiske til
hængere af fredsbevægelsen. Hørup selv og nogle forsvarsagitatorer13,
der ligesom han var desillusionerede af krigen 1864, gik derimod ud
11. F. eks. Fyns Stiftstidende 27/7 1888; Vort Land 23/7 1888; Avisen 22/7, 29/7,
31/7, 2/8 1888; Dagbladet 18/7 1889.
12. F. eks. Johs. Clausen, Om vort Fædrelands Forsvar (1879); H. Wulff, Danmarks
Værn; Fædrelandets Forsvar, p. 3 ff., 19 f., Ill o. fl. st.
13. Troels Lund, Om Danmarks Forsvar, p. lOff.; B. C. M. Aarøe, Et Indlæg i
Forsvarssagen (1881), p. 8; H. J. von Daue, Om Pligterne mod gamle Danmark
(1883), p. 19, 21. Daue er påvirket af Darwin.
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fra, at i internationale forhold var magt ret og statsegoismen ene
afgørende; men Hørup så Danmarks frelse i en klog og forsigtig
udenrigspolitik, ikke i et stærkt forsvar. Han fandt det urimeligt
når højreblade skelnede mellem virkeligt og politisk venskab med
Tyskland. Mellem staterne gjaldt ikke følelser, sagde han, men
alene interesser, og selvopholdelsesdriften bød os at vise Tyskland
venskab på alle måder og slå en streg over de gamle modsætninger.
Nogle i hans kreds tænkte sig muligheden af en nærmere tysk-dansk
forbindelse, et »fredeligt forbund«. Hørup og flere af hans parti
fæller havde i 1880erne i deres bestræbelser for at sikre Konge
riget vistnok afskrevet Nordslesvig og nærede ringe interesse for
sønderjyderne.
Hørup var talsmand for en »udenrigspolitisk realisme«. Han
repræsenterede tillige et til det yderste nøgternt syn på, hvad mange
anså for uhåndgribelige nationale værdier. Når højremænd talte
om det forsvar vor ære krævede, anbefalede Hørup at følge den
sunde fornuft; og den sunde fornuft sagde efter 1864: »der er . . .
ikke noget at vinde, vor lidenhed er vor styrke, lad os gøre os mindre,
så vi ikke ligger i vejen, og nogen kommer til at træde på os af
vanvare.« Når forsvarsvenner i Højre og Venstre søgte åndelig
styrke i historiens vidnesbyrd om dansk offervillie og tapperhed,
bekendte han at »den meget berømte ånd fra 48« aldrig havde fået
hans hjerte til at banke, og Politiken kaldte Danmarks nyere historie
»historien om dumhedens sørgelige skæbne«. Denne antinationalistiske benyttelse af fædrelandshistorien blev senere sat i system af
dr. Munch14.
Hørup og hans meningsfæller var antinationalister, men ikke
antinationale. »En fri mand elsker ikke sit fædreland med fede
ord og våde øjne«, sagde Hørup, »men ved at forstå folket og dets
krav og ved at stille al den lidenskab han ejer til fædrelandets
tjeneste, om det dog måtte lykkes at bringe det et skridt frem.«
Det var en demokratisk nationalfølelse. Målet var et fredeligt folk
af frie og oplyste borgere — men for alting ikke »et folk i våben«,
14. V. Hørup i Skrift og Tale II (1903), p. 42, 98 f., 169 f., 272 f.; III (1904), p.
3 ff.; Politiken 29/7, 1/8 og 25/8 1888, 27/7 1889; Niels Møller i Studenter
samfundet gennem 25 Aar (1907), p. 162; P. Munch, Danmarks Selvstcendighed
(1909), p. 79 ff. (‘Hvad lærer Historien Danmark?’).
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denne mørke »fornægtelse af alle borgerlige dyder«. Hørups agita
tion for dansk-tysk venskab forhindrede ham derfor ikke i med
skarpe ord at angribe den tyske statsdyrkelse og militarisme, der
forekom ham så meget at ligne det, Højre i Danmark ville fremme15.
Der var andre end Hørupperne, som uden hensyn til det nord
slesvigske spørgsmål krævede et venligere forhold til Tyskland
(Fr. Oldenburg, højremanden J. H. Bagger o. a.), og tanken havde
også, tildels under Bjømsons påvirkning, fundet indgang hos grundt
vigske venstremænd (Frede Bojsen f. eks.). Men grundtvigianerne
var så vidt det kan ses som helhed både levende sønderjysk inter
esserede og forsvårs venlige; nogle havde sluttet sig til den højre
prægede forsvarsbevægelse, andre ønskede med Bojsen en folke
væbning og så den både som et naturligt udtryk for det nationale
sammenhold og som et middel til at stimulere de nationale følelser.
To træk i grundtvigianismens af Herder og romantikken inspi
rerede opfattelse af det nationale kunne udarte til nationalisme.
Først en høj vurdering af Danmark og danskheden, som hos Grundt
vig og visse af hans disciple kunne antage groteske former. Dernæst
og navnlig troen på, at den menneskelige og folkelige vækkelse, som
de grundtvigske højskoler sigtede mod, skulle ske gennem moders
målet og historien, især fædrelandets og Nordens historie — thi
Sverige og Norge opfattedes altid som broderlande — og burde føre
til, at den enkelte i overensstemmelse med sin natur blev sig bevidst
som dansk i samhørighed med folket før og nu. Den grundtvigske
teori forudsatte ganske vist en frugtbar vekselvirkning mellem
folkene, og verdenshistorie var ikke noget ukendt højskolefag,
men det kunne bruges til at stimulere den nationale selvfølelse
ved f. eks. at vise »hvor stor betydning et lille folk, som grækerne,
kan have over for mange store, når rigtig ånden er over det«, eller
ved som Grundtvigs egen Haandbog at fremhæve danskernes ver
denshistoriske mission. I praksis forholdt højskolerne sig ofte negativt
til fremmed (d. e. ikke-nordisk) kulturindflydelse og påvirkede deres
elever ensidigt nationalt. »Af alt det fremmede man i danske skoler
plejer at løfte til skyerne, er der ... intet som danske folk i det
hele kan have godt af, undtagen kristendommen«, sagde Grundtvig
15. V. Hørup i Skrift og Tale II, p. 6, 41 f.
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1865 på sin egen højskole. Det folkelige dannelsesprogram, grundt
vigianerne opstillede som modsætning til det gamle akademiske, var
dansk-nordisk. Og den kristelige vækkelse, højskolerne skulle berede
vejen for, forudsatte iflg. Grundtvig den folkelige; ægte kristen
dom kunne kun leve på modersmålet og i en form der stemte
med folkets natur16.
Derimod var der inden for den anden store folkelig-religiøse
bevægelse, Indre Mission, åbenbart en udbredt ligegyldighed over
for andre åndelige spørgsmål end de religiøse. Indre Missions ledere,
med den i øvrigt varmt sønderjysk interesserede Vilh. Beck i
spidsen, tilrådede i provisorieåret 1885 Herrens venner så meget
som muligt at holde sig uden for den politiske strid, og pålagde
dem ikke at »dømme i politikken«, men kun »med Guds ord
dømme synden i politikken«. Argumentationen kunne uden videre
anvendes på striden mellem tysk og dansk og var vel i det hele
egnet til at bestyrke de nationalt indifferente i deres holdning17.
Socialdemokraterne var efter deres hovedorgan at dømme i 1880erne ikke blot antinationalister, men tillige antinationale, selv om
det kneb for dem helt at undlade at bruge de traditionelle nationale
begreber. »Vore konventionelle fædrelande« er uden betydning
for arbejderne, hed det; »i stedet for at kæmpe for et fædreland,
der tilhører andre«, burde de kæmpe »mod den klasse, som gør
dem fædrelandsløse i deres eget land.« Social-Demokraten aner
kendte at »Nordslesvigs anneksion« var en uretfærdighed mod
»den danske nation«, men viste ringe forståelse for nordslesvigernes
nationale kamp. Bladet triumferede, da Gustav Johannsen — en
mand af »samme enfoldige danskhed« som forsvårs vennerne hjemme
— tabte og socialdemokraterne gik frem ved rigsdags valget i 2.
16. Kr. Hvidt, Venstre og Forsvarssagen (1960), p. 17 ff., 49 ff.; A. Pontoppidan
Thyssen, Den nygrundtvigske Bevægelse I (1958),p. 103 ff., 333, 336, 364, 366 f.;
Kirkehist. Saml. 6. rk. IV (1943), p. 333; H. Stangerup, Kulturkampen (1946)
I, p. 57 ff. o.fl. st. og II, p. 131; Dansk Folketidende 24/11 1865, 11/1 1867;
Hal Kogh, N. F. S. Grundtvig (1941), p. 171 ff., 212 ff.; Roar Skovmand, Fol
kehøjskolen i Danmark 1841-1892 (1944), p. 146; N. F. S. Grundtvig, Udv.
Skrifter v. H. Begtrup VII (1908), p. 702 ff.
17. Indre Missions Tid. 28/6 1885 og 29/5 1898. Det sidste sted beklager Vilh. Beck,
at de vakte danske nordslesvigere har ment at måtte lægge modsætningen dansk
tysk til side som »politik«.
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slesvigske kreds marts 1886. Hvorfor skulle sønderjyske arbejdere
foretrække Estrups provisorier for Bismarcks undtagelseslove? »Fæd
relandet er kun hvor der er godt at være«18.

I det kvarte århundrede efter ca. 1890 komplicerer udviklingen
så vidt jeg kan se billedet. Parterne nærmer sig ad forskellige veje
hinanden. Den antityske indstilling i dele af højrepressen synes
efterhånden at blive noget mindre skarp. Den politiske radikalisme
vinder fodfæste blandt grundtvigianerne, og højskolen åbner sig i
højere grad for strømninger udefra. På den anden side stiller nogle
socialdemokrater sig mere positivt til det nationale, blandt de
radikale vokser interessen for danskhedens kamp i Nordslesvig,
og en lignende holdning bliver tilsyneladende mere almindelig i
Indre Mission. Radikalismen og individualismen, der ikke med
urette fik skyld for at sætte hensynet til den enkeltes liv og velfærd
over hensynet til nationen, fremkalder en bevidst reaktion; den
sætter bl. a. frugt i periodens eneste omfattende nationalistiske
ideologi. Endelig viser teoretikernes opfattelse af nationalitetens
væsen nye træk — naturligt nok, for aldrig før havde vor huma
nistiske forskning med så megen flid, skarpsindighed og finsans for
nuancer søgt at bestemme hvad det vil sige at være dansk.
To mænd, som ikke kan mistænkes for nationalistisk snæversyn,
belyser ved deres eksempel en almindelig tendens til voksende
nationalbevidsthed og forståelse af nationalitetens værdi, i øvrigt
et fælleseuropæisk træk ved siden af den stigende internationalisme.
Georg Brandes, der omkring 1880 ville være tysk forfatter og som
dengang trods varm sympati for sine landsmænd syd for grænsen
hverken troede på eller ønskede en genforening, blev på sin måde
nationalist og forsvarede i Köllertiden nordslesvigernes sag over for
Europa med en lovprisning af dansk kulturs fortrin for den tyske.
Valdemar Vedel, en snes år yngre, valgte 1898 humanismen, sansen
for det almenmenneskelige, til løsen i kampen mod individualismen
og nationalismen; men få uger før Sarajevo talte han på Skamlingsbanken til studenterne om danskheden og det nationale fællesskab
18. Social-Demokraten 22/5 og 11/12 1881, 12/2 1882, 8/8 1883, 1/4 og 3/4 1886.
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som en livsfornødenhed for sig og dem, »det, vi kan slutte os til og
leve for, så vi hverken dør i ensomheden eller drukner i altet«19.
Uffe Birkedal hævdede 1897 at der i løbet af de sidste 15—20 år
var foregået en kendelig »signalforandring« over for Tyskland,
selv om der endnu var alt for meget tilbage af »det krigersk farvede
håb«20. Efter en kort og heftig opblussen af antityske stemninger
i Köllerperioden bredte en mere positiv holdning til Tyskland sig
i hvert fald tilsyneladende også blandt de ultrakonservative, og der
spores en tilbøjelighed til at »isolere« det nordslesvigske spørgsmål.
Baggrunden for denne ændring var utvivlsomt meget kompliceret
og skal ikke her forsøges udredet. Den storpolitiske udvikling
(Tysklands voksende magt i Østersøområdet, visse forsonlige skridt
fra tysk side) virkede formodentlig sammen med erhvervsinteresser
(handelstraktatforhandlingeme 1907 ff.) og mere uhåndgribelige
faktorer. Et organ for det yderste Højre (Vort Land) skrev i 1905,
at den offentlige mening i den sidste halve snes år havde forandret
sig en del på dette punkt, ikke mindst i København. »Man er bleven
klar over, at vort gamle mellemværende med Tyskland vel aldrig
kan glemmes, men at det må stå som et separat, åbent stridsspørgs
mål, mens vi i øvrigt søger en passende modus vivendi som naboer.«
Samme blad forklarer 1911 at der nationalt set intet er at håbe
af Tyskland, men vil ikke desto mindre vise »villighed til al slags
åndeligt [!] og økonomisk samarbejde, hvor dette vil være til begge
folkeslags fordel«21.
Højrepressen stod jo efter 1901 friere over for regeringen; den
betragtede det gennemgående som sin opgave at værne om vor
nationale værdighed og holde genforeningsønsket levende, tildels
som et retskrav. Tyske overgreb i Nordslesvig blev naturligvis
påtalt, indledningen til optantbømkonventionen 1907 fik en blan
det modtagelse, Marcus Rubins bekendte artikel i Preussische Jahrbücher blev skarpt kritiseret, og man var på vagt over for de J. C.
19. Georg og Edv. Brandes Brevveksling III (1940), p. 322; Tilskueren 1899, p. 192;
Gads danske Magasin 1907—08, p. 324 f.; Vald. Vedel, Menneskelighed (1920),
p. 48, 149.
20. Tilskueren 1897, p. 770 ff.
21. Vort Land 27/7 1905, 27/8 1911. En udenlandsk iagttager konstaterer 1907 afta
gende tyskfjendtlighed, se Troels Fink, Spillet om dansk Neutralitet (1959),
p. 75.
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Christensenske tendenser til at forlade neutralitetspolitikken22. På
den anden side betonede flere højreblade at Nordslesvig ikke burde
vindes ved krig, heller ikke ved andres krig mod Tyskland23. Lig
nende forsikringer var tidligere fremkommet i moderate højre
organer, men mere almindelig end før var vistnok tilføjelsen, at
man — på samme måde som de fleste radikale — byggede sit gen
foreningshåb på den tro, at det tyske folk engang ville anerkende
den nationale selvbestemmelsesret. Da krigen kom 1914, var den
alt overvejende opinion utvivlsomt for at bevare neutraliteten, i
talende modsætning til stemningen i sommeren 1870.
Blandt de kræfter, der i årtierne inden verdenskrigen hjalp
til at skabe afspænding i det tysk-danske forhold, fortjener en at
omtales her. Det er mange mænds arbejde for at give den danske
læseverden et nyt og mere sympatisk billede af Tyskland og tysk
kultur. Georg Brandes, som nogle år omkring 1880 opholdt sig i
Berlin, var en af de første24. Adskillige historiske forfattere gav i
modsætning til de nationalliberale og ældre grundtvigske historie
skrivere en forstående vurdering af tyskheden i det gamle danske
monarki, af slesvigholstenismen, af den tyske rejsning mod Napoleon
og endog af Bismarck og hans rige. Højremanden A. D. Jørgensen,
der havde megen indflydelse i højskolekredse, gik i spidsen, men
ellers var det mest venstremænd især af Hørups retning (Neergaard,
Erslev, Friis, Munch, Rubin, Morten Pontoppidan)25. Andre skri
benter fremhævede at preusserne ikke måtte få os til at glemme, at
tyskerne var Luthers og Goethes folk26. Hos nogle møder man sym
pati for pangermanske ideer i varierende form27. Disse antinationalistiske bestræbelser havde åbenbart flere forudsætninger — hen22. Sst. p. 90 ff.; bl. a. Aarhuus Stiftstid. og Vort Land 1/2, Nationaltid. 6/2 1907;
Nationaltid. 19/8 og 21/8, Aarhuus Stiftstid. 18/8 og Vort Land 20/8 1911.
23. Nationaltid. 18/8, Aarhuus Stiftstid. 19/8 1911 og Berlingske Tid. 10/1 1912.
24. Berlin som tysk Rigshovedstad (1885); jfr. Georg og Edv. Brandes Brevveksling I
(1939), p. 322 f., 342; III (1940), p. 322 f.; IV,1 (1939), p. 147.
25. Jfr. P. Bagge i Nord. Tidskr. 1952, p. 329 f.; om Friis jfr. samme i Hist. Tidsskr.
11. rk. III (1950-52), p. 325, om Munch dennes Erindringer I (1959), p. 64 ff.,
om Pontoppidan P. G. Lindhardt, Morten Pontoppidan II (1953), p. 323 f.
26. F. eks. Dansk Tidsskr. 1899, p. 1 (Høffding) og 1900, p. 864 (Moltesen).
27. F. eks. A. D. Jørgensen, Hist. Afhandl. IV (1899), p. 164 f.; Dansk Tidsskr.
1901, p. 804.
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synet til hvad vor udenrigspolitiske situation og nordslesvigernes
udsatte stilling krævede, erkendelse af egen gæld til tysk åndsliv,
beundring for den åndelige og materielle kraftudfoldelse i det
nye rige, en vis respekt for magten og for Bismarcks store egenskaber,
men også forskernes trang til at forstå og til at vurdere vor modpart
retfærdigt.
At yngre radikale således virkede for at skabe et bedre stem
ningsgrundlag for et dansk-tysk nabovenskab, end den hørupske
»selvopholdelsesdrift« kunne, betød ikke at de ville opgive neutra
litetspolitikken28, heller ikke at de opgav Nordslesvig. Det var til
dels de nysnævnte yngre historikere, som fra ca. 1890 begyndte
et arbejde for den nordslesvigske danskhed og vakte mange af
Hørupperne til virksom interesse derfor. Det er et andet nyt træk
i radikalismens nationale holdning. Det udelukkede ikke at nogle
radikale stadig i det nordslesvigske spørgsmål mere så en fare end
en opgave. Hørup hjalp som medlem af den af højre- og venstremænd bestående »Forening af 5. oktober 1898« i al hemmelighed
til at bevare nordslesvigske gårde på danske hænder, men i
Politiken forklarede han midt i Köllertiden at kravet om venskab
med Tyskland byggede på fysiske og geografiske forhold, stærkere
end »hjertets ømmeste bånd«. Og da H. V. Clausen og Johan
Ottosen ville danne en afdeling af Studentersamfundet med
nationalt arbejde i Nordslesvig som formål, satte Edv. Brandes
og andre sig imod det29.
Ikke desto mindre stiftedes 1887 med Georg Brandes’ støtte
Studentersamfundets Sønderjyske Samfund (4 S), året efter fulgt af
højreorganisationen To Løver; de to foreninger viste sig at kunne
samarbejde under A. D. Jørgensens ledelse. Fra 1893 forsynede
et udvalg med bl. a. Friis og Munch provinspressen med oplysende
artikler om Nordslesvig. Gruppens arbejde i vens trekredse lettedes
ved at H. P. Hanssen ikke som flere af de ældre slesvigske politikere
28. F. eks. Politiken 23/1 (Friis) og 18/10 1907 (Ove Rode).
29. Politiken 31/1 1893, 28/1 1899; Festskr. til H. P. Hanssen (1932), p. 336; jfr.
Studentersamfundet gennem 25 Aar (1907), p. 162; Tilskueren 1932 I, p. 85. Til baggrunden for den voksende kongerigske interesse for dette spørgsmål hørte
også, at masseudvandringen fra Nordslesvig standsede i 1880erne og de danske
stemmetal begyndte at vise fremgang.

NATIONALISME OG ANTINATIONALISME

13

sympatiserede med det kongerigske Højre30. De unge danske radikale
var ikke bange for at sige offentligt at vi ikke kunne glemme 1864,
og at det nationale arbejde i grænselandet ville fortsætte også efter
optantbørnkonventionen, den første »reelle imødekommenhed fra
preussisk side over for Danmark og Nordslesvig«. 1911 mindedes
Edv. Brandes med et længselssuk den tid, da de radikale var »fri
for sønderjyderi«, og da det ikke var H. P. Hanssen som »gennem
Friis dikterede [Politikens] nordslesvigske Artikler«31. Men med
høj vurdering af den danske nationalitet forbandt Aage Friis og
hans meningsfæller ærbødighed for andre folks nationale ret. De
bidrog til at underbygge den opfattelse, at det ikke alene var klogt
men også retfærdigt at begrænse genforeningsønskeme til den
dansksindede del af Slesvig.
Medlemmer af den nordslesvigsk interesserede radikale kreds
så det (1897) som en særlig opgave at »vække en stærkere national
følelse i demokratiet« i Danmark og specielt »at vække de konge
rigske socialdemokraters interesse for den sønderjyske sag og der
igennem deres nationalfølelse«32. Om det var en virkning af disse
bestræbelser får stå hen: I hvert fald, da Köllerpolitikken samlede
alle danske partier til protest, lød der nye toner også fra nogle af
de socialdemokratiske førere. »Vi er socialdemokrater, derfor hader
vi al uret og undertrykkelse,« sagde P. Knudsen; »men vi er også
danske, der harmfuldt protesterer imod at vort sprog og vor natio
nalitet forhånes.« Og Jens Jensen ville forkaste nationalhadet, men
»ikke det nationale princip, der er en kulturbærer af så høj rang«33.
Senere var ledende socialdemokrater med til at hylde H. P. Hans
sen34. P. Knudsen roste dog 1898 de unge nordslesvigere fordi de
stemte socialdemokratisk, og Socialdemokraten glemte ikke da og
30. Tilskueren 1932 I, p. 85; Lis Jacobsen og H. Brøndsted (udg.), En Ungdoms
brevveksling mellem P. Munch og J. P. Jacobsen I (1962), p. 215. - At de radi
kales nationale holdning har ændret sig siden 80erne anerkendes i Nationaltid.
18/8 1911.
31. Politiken 21/1 1907 (Aage Friis); Edv. Brandes til M. Rubin 11/7 1911, trykt i
Lor. Rerup (udg.), Marcus Rubins Brevveksling 1870-1922 (1963).
32. Harald Jørgensen (udg.), To Ungdomsvenner (1962), p. 226 f.
33. Politiken 18/11 1898. De pågældende citater findes betegnende nok ikke i SocialDemokratens referat af partiets protestmøder, men referatet understreger ligesom
redaktionens bemærkninger socialdemokraternes fædrelandskærlighed.
34. H. P. Hanssen, Et Tilbageblik II (1930), p. 324; III (1932), p. 46.
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siden at fortælle sine læsere, at først et socialdemokratisk Tyskland
ville bringe nordslesvigerne »deres fulde frihed«35.
Også i Indre Mission fik forholdene i Nordslesvig i 1890erne
meningerne om det nationale til at brydes. Anledningen var dog
ikke Köllerregimentet, men den kendsgerning at de indremissionsk
vakte danske sønderjyder ofte blev nationalt indifferente og efter
århundredskiftet ikke sjældent påvirket af deres tyske præster i
tysk-national retning36. Fr. Zeuthen, der ved Vilh. Becks død 1901
fulgte ham som formand for Kongerigets Indre Mission, hævdede
1897 til grundtvigianernes forbitrelse at den nationale modsætning
var »en ubetydelighed« i sammenligning med forskellen mellem
tro og vantro: »Hvor der arbejdes for Guds rige gælder lige så lidt
tysk eller dansk som jøde eller græker«37. Vilh. Becks opfattelse
lå på hovedpunkter den grundtvigske langt nærmere. Han mente
at hvert folk skulle leve sit kristenliv på sin »ejendommelige
folkelige måde«, for at der kunne blive sandhed og kraft i dets
kristendom og for at det kunne fylde sin særlige plads i arbejdet
for Guds rige; han fremhævede at Indre Mission var en fuldstændig
dansk virksomhed, oprundet af dansk jordbund og passende til
dansk folkekarakter, og han bad indtrængende sine tilhængere
»holde fast ved dansk kristendom, som ikke må fordærves af
udenlandsk væsen«. Da han 1898 erfarede at indremissionske
danske nordslesvigere ville undlade at stemme dansk ved rigsdags
valgene, bebrejdede han i Den indre Missions Tidende de hellige
i Nordslesvig og Danmark at deres fædrelandskærlighed ofte var
så lunken; det var så meget mere utaknemmeligt som Herren netop
i vore dage havde udøst en særlig stor nåde over det danske folk
og havde ladet et særegent stort arbejde for Guds rige ske der »frem
for i så mange andre større folk« — omtrent hvad Grundtvig kunne
have sagt. »Dansk følelse, kærlighed til vort land og vort folk
er ... en af de største og dybeste følelser, som intet troende men
neske kan fornægte uden at tage skade på sin kristendom«, skrev

35. Social-Demokraten 24/1 1907.
36. Sønderjyllands Historie V (1932-33), p. 251 ff., 391 ff., 403 ff.; Fr. Schrøder i
Dansk Udsyn 1928, p. 104 ff.
37. Højskolebladet 13/8, 27/8, 3/9, 24/9, 29/10 1897.
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Beck, og han bad Guds børn efterfølge Paulus »ved at forene den
dybeste fædrelandskærlighed med den alvorligste kristendom«. Så
stærke ord havde Indre Missions fører vistnok ikke længe brugt
om forbindelsen mellem de to ting. Vonsildpræsten Johs. Clausen,
der havde et venligere forhold til grundtvigianerne og som nationalt
var meget aktiv, var ved at græde af glæde da han læste artiklen;
han opfattede den som et forsvar for sig mod de missionsfolk, der
glemte »den side af kristendommen«, og frydede sig over at de to
gamle venner kunne ende som de begyndte »i den skønneste
enhed«38.
En mand, der havde forudsætninger for at vide besked (J. Kylling),
mente 1919 at Vilh. Becks bøn for Sønderjylland først ret fængede
i flertallet af hans venners hjerter, da han var død. Men i vort
århundrede ændrede altså betydelige missionskredse formentlig
national holdning, samtidig med at den kristelige ungdomsbevægelse
modtog en national påvirkning af konservativ farve mens Olfert
Ricard ledede KFUM (1896—1908)39. I hvert fald lykkedes det efter
Köllerperioden med hjælp fra den kongerigske mission at få begyndt
en »nationalisering« af Indre Mission i Nordslesvig. Kristeligt Dag
blad støttede H. P. Hanssens valgkampagne blandt missionsfolk,
og Fr. Zeuthen offentliggjorde 1912 et foredrag om at den danske
kirke havde et ejendommeligt nationalt præg, som burde bevares
for det danske folks og det store kirkelegemes skyld. Da nordslesvigsk
Indre Mission samme år sprængtes på den tysksindede formands
krav om at missionen skulle hjælpe de danske nordslesvigere i deres
»nationale nød«, hilste den kongerigske missions hovedorgan det
med glæde. Der var dog utvivlsomt stadig adskillige missionsfolk,
der som P. E. Blume nok kunne indrømme at det var en mangel
hos et menneske ikke at have sans for det nationale og folkelige,
men som holdt fast på at »denne sans har intet med kristendom at
gøre«. Efter Blumes mening ville en troende altså ikke »tage skade
38. Annexet 15/7 1896; Vilh. Beck, En lille Julegave (1899), p. 29 ff.; samme, Erin
dringer fra mit Liv (1900), p. 200 ff.; Indre Missions Tid. 29/5 1898; A. Beck
(udg.), Venskab og Samvirke (1936), p. 332 ff.
39. Sønderjylland vundet (1919), p. 142; O. Ricard, Med Mund og Pen I (1914).
Vilh. Beck bad siden 1864 i kirken for sønderjydernes omvendelse og deres gen
forening med Danmark.
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på sin kristendom«, selv om han manglede kærlighed til sit fædre
land40.
Grundtvigianerne og specielt en gruppe af højskolens folk fik i
vor periode nærmere forbindelse med brandesianismen, med mo
derne videnskab og visse internationale strømninger (fredsbevægel
sen, georgeismen, kvækerne); begrænsningen til det dansk-nordiske
synes således aftagende, selv om en samarbejdsvillig brandesianer
1907 klagede over højskolernes »uforfærdede og ædende had til
alt samkvem med kulturlivet uden for vort land«41. Moderne litte
ratur og den nyeste tids historie fik også en større plads i højskole
undervisningen. Men denne mistede ikke sit »danske« grundpræg.
Ludvig Schrøder ville med sine foredrag om Danmarks hjælpekilder
og næringsveje inspirere eleverne til ved fredelig dåd at tjene
fædrelandet i trange tider42; det minder om den gammeldags prak
tisk indstillede patriotisme. De betydeligste i den unge generation
uddybede og forfinede den nationale tendens. Mødet med det
fremmede afdækkede nye sider af det danske og satte det i relief.
Forkyndelsen blev vistnok mere sober, men skulle stadig vække til
danskhed.
Af de yngre gennemgik Holger Begtrup som lærer på Askov nød
tvungent russisk litteratur, men »dette var jo et fjernt udenrigsk
område, der ikke kunne stilles i sammenhæng med det danske folks
åndelige liv«, og da han 1895 fik sin egen skole, samlede han sin
undervisning om »det sidste århundredes store folkevækkelse« i
Danmark; tyngdepunktet for vor folkelige udvikling siden 1864
fandt han i Nordslesvig. Hans ven Jakob Knudsen arbejdede ud
fra den overbevisning, at højskolens opgave var at »elektrisere« de
unge »med danskhed«, »ingenlunde blot eller mest for landets
skyld, nej, for deres egen skyld«, fordi vi kun gennem moders
målet bliver os tingenes sjælelige værdi bevidst, og fordi vi kun
40. H. P. Hanssen, Et Tilbageblik III (1932), p. 286 ff.; Kristeligt Dagblad 21/12
1906 - 26/1 1907; Indre Missions Tid. 8/9 1907 (Blume), 23/6 og 30/6 1912
(Zeuthen), 13/10 og 27/10 1912. Grundtvigs lære om »Menneske først« forkaster
alle missionsfolk.
41. F. Skrubbeltrang, Den danske Folkehøjskole (1946), p. 93 ff., 127; Studenter
samfundet gennem 25 Aar (1907), p. 106 ff., jfr. Tidsskr. for Aandskultur 1902,
p. 46.
42. Ludvig Schrøder, Danmarks Hjælpekilder og Næringsveje (1894), fortalen.
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levende tilegner os de åndspåvirkninger vi kan præge nationalt.
De unge skulle gøres danske for at blive levende mennesker og ad
den vej gode kristne — et vigtigt individualistisk forbehold, når
man vil spørge om højskolen var nationalistisk; til gengæld lagde
Jakob Knudsen (ligesom Johs. V. Jensen) vægt på racen, og mente
at Georg Brandes havde skadet Danmark fordi han var af fremmed
blod. Thomas Bredsdorff krævede af den der skulle »udrette noget
i folket«, at han havde »levet sig sammen med sit folk og dets histo
rie i fortid og nutid«, og var »mere eller mindre fortrolig med dets
inderste væsen og oprindelige natur«. Også han mente at alene
den dannelse som begynder hjemmefra er stærk; jo fastere rod man
har i den, des tryggere kan man »suge næring til sig uden fare
for at blive en »international« svækling«. Til at suge næring af
fremmed åndsliv nåede vel ikke mange højskoleelever, men bevidst
hed om og kærlighed til det danske blev nok vakt hos adskillige.
Den grundtvigske opfattelse af det nationale måtte jo imidlertid —
som Grundtvig selv mente det — gælde også for andre folk, og førte
naturligt til den konsekvens at en genforening med sønderjyderne
ikke burde gå ud over det danske sprogs og sindelags grænse43.
Nogle grundtvigianere sluttede sig fra 1905 til Det radikale Ven
stre, mens andre som Begtrup og Bredsdorff stod det nær også for
svarspolitisk. I disse grundtvigsk radikale kredse fandt tanken om
kulturforsvaret mange tilhængere og gav dem et nyt motiv til at
fordybe sig i det danske.
1894 holdt Georg Brandes i Studentersamfundet et foredrag
Om Nationalfølelse, trykt som pjece s. å. Brandes beklagede at Højre
ved sin stilling til forsvaret og Tyskland så at sige havde forpagtet
nationalfølelsen og skræmt Venstre i Danmark fra at give sig hen
i »en så stærk, så oprindelig og uvilkårlig grundfølelse«, der havde
styrket det norske Venstre umådeligt. Han opfordrede vort Ven
stre til at lade sig »bære af nationalfølelsen«, ikke i Højres for
stand, men ved at frembringe kulturværdier, ved at holde os alt
det i dansk kultur for øje der kunne vække vor selvfølelse, og »i
43. H. Begtrup, Levned II (1929), p. 59; samme, Folkelige Foredrag (1928), p. 85;
Jak. Knudsen, Livsfilosofi, 2. udg. (1927), p. 71 ff.; samme, Ide og Erindring
(1947), p. 52; Th. Bredsdorff, Artikler og Taler, 2. opl. (1924), p. 165 f., 190 f.,
234 f.
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Europa... udbrede kendskabet til det vi allerede har, arbejde for
at fremme vort eget.« Han nævnede i pjecen både smørproduktio
nen og Søren Kierkegaard, udenrigshandelen og videnskaben, og
fremhævede at vi ved folkehøjskolerne og Studentersamfundets rets
hjælp og arbejderundervisning var gået i spidsen for Europa.
Skønt Brandes følte sig som verdensborger, ville han nu først og
fremmest være dansk, og hans foredrag er et prægnant eksempel
på hvad man kunne kalde selvhævdende kultumationalisme. Det
er forståeligt at mange af dem, der ikke kunne akceptere Højres
nationale holdning, måtte have et afløb for deres naturlige trang
til national selvhævdelse, som Hørups lære om at vi skulle »gøre
os mindre« vanskeligt kunne give dem. En lignende tankegang som
Brandes’, der jo ikke lå grundtvigianerne alt for fjernt, træffes
oftere, mere eller mindre afdæmpet, i Venstres og den radikale
publicistik: vi skal hævde os og vise berettigelsen af vor politiske
selvstændighed ved vor materielle og åndelige kultur, ikke ved
magt. Eftertrykket kan falde lidt forskelligt efter den talendes for
udsætninger. P. Munch anbefaler det danske folk at sætte sin ære
i fredens gerning, i arbejde for næringslivets udvikling og for lige
ret og tålelige økonomiske kår for alle. Bredsdorff vil have at vi i
teologisk henseende skal høre op med at være en provins af Tysk
land, vi skal rejse hovedet og sige at vi med mænd som Grundtvig,
Søren og P. C. Kierkegaard, Mynster, Martensen o. a. har »ydet
noget så selvstændigt, betydningsfuldt og omfattende, at vi strengt
taget ikke behøver at gå udenlands«. Nogle tilføjer at vi ved at
opdyrke de særligt danske kulturværdier kan virke tiltrækkende
på sønderjyderne og støtte dem i den nationale kamp44.
Derved glider den selvhævdende kulturnationalisme over i en
beskednere, defensiv tankegang. I første række måtte det hindres
at nordslesvigerne kulturelt blev fortyskede, for hvis det skete —
det var et udbredt dogme — ville også kongeriget efterhånden for
tyskes. Men derefter meldte sig et andet problem, som — karakteri44. F. eks. Politiken 11/9 1887, 17/11 1898; Tilskueren 1899, p. 192; G. Brandes,
Saml. Skr. XII (1902), p. 253 ff.; P. Munch, Danmarks Selvstændighed (1909),
p. 10ff.; Højskolebladet 21/1 1887, 10/4 1891, 3/8 1906, 1/1, 5/2, 12/2, 26/2,
14/5, 30/7 1909; Th. Bredsdorff, Artikler og Taler, 2. opl., p. 234; C. N. Starcke, Danmarks Forsvar (1906), p. 31.
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stisk for vor udenrigspolitiske situation — var dukket op med mel
lemrum siden 1864: hvordan forbereder vi os bedst på at forsvare
vort sprog og vor kultur, hvis hele landet bliver erobret? Mange
af dem der ikke troede på nytten af et militært forsvar ville bevidst
samle alt om det kulturelle. Idealisten C. N. Starcke tænkte sig
endog at fjenden muligvis ville vige tilbage for den brutale uret
at angribe et forsvarsløst Danmark, og at vanskeligheden ved at
holde et nationalt bevidst folk undertrykt måske kunne få Tysk
land til at betænke sig på at besætte landet.
Starcke blev naturligvis skydeskive for modstanderne. Kærnen
i hans og adskillige andre kulturforsvarstilhængeres tankegang var
dog mindre angribelig: Ved et tysk overfald måtte, uanset vor mili
tære styrke, statens selvstændighed hurtigt gå tabt; men derefter
ville den egentlige kamp begynde, kampen for at bevare vor natio
nalitet indtil vi atter kunne blive fri. Derfor skulle vi ikke »gøre
os svær at ta’« men »svær at ha’«, eller med Starckes udtryk, sætte
alle kræfter ind på at udvikle vor ejendommelige kultur, bringe
den nationale bevidsthed ind i alle hjem og skabe modet og villien
til at hævde alt dette også under fremmed herredømme. En anden
af kulturforsvarstilhængeme, Holger Begtrup, mente at Danmarks
selvstændighed udadtil afhang af de politiske forhold i Europa,
indadtil af »et kraftigt folkeliv«. Hans mål var »hævdelsen af mo
dersmålet og folkets åndelige opgaver«, men det mest nærliggende
nationale krav var for ham arbejderspørgsmålets løsning. Han
troede at højskolen kunne hjælpe til at fremkalde mere bevidst
fædrelandskærlighed hos arbejderne, ikke ved at tale om våben
dåd eller Nordens ånd, men ved at vise hjertelag for alle lands
mænd og især for dem i små kår. »Og lykkes det først at røre ved
hjertets strenge, så åbnes vel ørerne for den åndelige tale, der kan
adle sindet til fædrelandsk dåd.«
Denne klart udtalte interesse for det sociale spørgsmål er et
hyppigt forekommende træk hos dem der var optaget af tanken
om kulturforsvaret eller, som Begtrup kaldte det, folkelivets indre
forsvar. De kræfter som andre ønskede at ofre på militæret ville
de bruge til at knytte hele folket sammen i et fællesskab, der kunne
værne den nationale kultur mod stærke påvirkninger udefra og
holde under en besættelses pres. De anså den danske nationalitet
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for en umistelig værdi, men vurderede ikke nødvendigvis dansk
kultur højt i sammenligning med andre folks. Hvis det enkelte
danske menneskes forhold til det fælles danske er stærkt og inder
ligt nok, vil vi under en tysk besættelse sejre nationalt, skønt tysk
kultur er vor overlegen, skrev en af dem og understregede dermed
det lidet selvhævdende i tankegangen. I de danske nordslesvigeres
fredelige kulturkamp så de et forbillede, der viste den jævne be
folkning som den nationalt mest modstandsdygtige. Tyve latin
skoler og et universitet kan germaniseres, og en fremmed usurpator
kan med eet slag tilintetgøre rigsdagen, men han vil have svært
ved at slå selvstyret i sognerådene til jorden, sagde Johan Ottosen
allerede 188745.
Der var naturligvis i Højre og Venstre dem der fandt at kultur
forsvar kunne være godt, måske nødvendigt, men at det ikke var
tilstrækkeligt, og de offentlige indlæg for et stærkt militært for
svarsvæsen var talrige også efter århundredskiftet, stimulerede af
den voksende internationale spænding. Tonen er dog nu adskillige
steder en anden end i 80erne. Påfaldende ofte taler forsvarsven
nerne om at kampen, offeret og lidelsen rummer en national værdi,
selv om resultatet skulle blive nederlag og landets erobring. Hos
adskillige møder man den tankegang at et besat Danmark lettere
vil afnationaliseres, hvis det ikke har værget sig med våbenmagt,
»den ungdom derimod, som har sat livet ind for at forsvare sit
land mod voldtægt, af dens blod vil en skare af spydstager vokse
op«. 1904 protesterede 16 højskolemænd (deriblandt Jac. Appel,
Bågø, P. la Cour, Jens Nørregaard, Alfr. Poulsen, Ludv. Schrøder)
mod Den radikale Klubs agitation i forsvarsspørgsmålet; når de
16 tænkte på, »hvilken folkelig vækkelse og frembringelse af ånde
lige værdier i alle retninger kampene i forrige århundrede med
ydre våben [de nævnede 1801, der vækkede »Danmarks største
ånder«, 1848—50 og 1864] og de med disse forbundne lidelser, ofre
og ydmygelser har givet stødet til«, måtte de frygte at det ejen
dommelige danske folkeliv ville gå til grunde, hvis muligheden at
45. Bl. a. Georg Brandes, loc. cit.\ G. N. Starcke, Danmarks Forsvar; Højskolebla
det 21/1 1887, 3/8 og 31/8 1906, 26/7 1907, 1/1, 12/2, 26/2 og 14/5 1909; Gads
Danske Magasin 1907-08, p. 328 f., 332; P. Munch, Danmarks Selvstændighed
(1909), p. 15 f.; Politiken 11/9 1887 (Johan Ottosen).
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et fortsat forsvar med ydre våben faldt bort. »Da er i virkeligheden
grunden taget bort under den danske højskole; thi da kan folkets
historie ikke fortsættes«46.
Den slags indlæg gav et andet svar på Hørups spørgsmål end
officersagitationen og løftede forsvarsdebatten op i et plan, hvor
der ikke først og fremmest argumenteredes med landets militære
muligheder. Der taltes nu meget om at forsvarsvillien øgede fol
kets kræfter og evner også i den fredelige internationale kappe
strid, om dens sammenhæng med folkets moralske rejsning og dens
betydning som kendetegn på en levedygtig nation. Villie var i det
hele taget nu et nøgleord og indgik ofte i forsvarsvennernes natio
nalitetsbegreb på en måde som fjernede det fra den romantiske
opfattelse af nationaliteten, den der lægger hovedvægten på fak
torer som vanskeligt eller slet ikke lader sig ændre ved en villiesakt, det helt eller halvt instinktive, sproget, folkekarakteren, de
fælles minder.
Prægnante udtryk for denne nationale eller nationalistiske tanke
gang møder man i den i øvrigt temmelig heterogene kreds, der
samledes om kritikeren Harald Nielsen og hans tidsskrift Ugens
Tilskuer (1910 ff.). Hos Harald Nielsen findes så vidt jeg kan se
det eneste tilløb til en mere udarbejdet nationalistisk ideologi, som
Danmark frembringer i perioden. Idéindholdet er ikke originalt,
men mere kompliceret end i Højres og Høruppemes temmelig
enkle propaganda i 80erne. Forkyndelsen er stærkt etisk betonet
og vil hjælpe til at genopbygge »pligt og retsbegreber i vort offent
lige liv«, en »national ethos«. Harald Nielsen sætter statsnationalis
men, hvor landområdet er det nationalt samlende, mod eller over
kulturnationalismen, der »mangler den faste skarpe ubetingede
opfattelse af sit mål«; offervillie og disciplin mod den herskende
»dusbrodercivilisme« og magelighed; den nationale pathos mod
den stadige præken fornuft i udenrigspolitik og forsvarsspørgsmål;
46. F. eks. J. F. Scavenius, Danmark og det danske Folks Fremtid (1894); Gads Dan
ske Magasin 1906-07, p. 612 ff.; 1907-08, p. 249 ff., 323 ff.; 1912-13, p. 8 ff.;
1913-14, p. 209 ff.; Højskolebladet VHS 1904, 29/1 1909; J. Byskov, Modersmaalet (1913), p. 27 f. De 16s »lovprisning af krigen« og andet i deres erklæring
fremkaldte indsigelse fra andre højskolemænd, se bl. a. Højskolebladet 1/7, 8/7,
15/7 og 5/8 1904. Også i venstrereformpartiets presse tog man afstand fra dem.
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troen på den enkeltes nære forbindelse med og ansvar overfor slæg
tens døde, levende og ufødte mod individualismen. Til pacifisterne
siger han at vi bliver »bedre, stærkere og rigere for hver tapper
kamp«, og at krigen, selv den tabte, hærder og sammensvejser
nationen. Over for Munchs defaitistiske opfattelse af Danmarks
historie hævder han, at »vi må lære at se vor nations skæbne be
stemt ikke blot ved tyngdens love, men også ved vore vingers styrke.«
Vi »har en stor fortid«. »Der er malm i vor historie, og vi må hente
den frem«47.
Visse af kredsen var engelsk orienterede (Læssøe Müller, Inge
mann Ottosen, Erik Møller), andre havde trods varm samfølelse
med de danske sønderjyder tydelige tyske sympatier eller forbin
delse til tyske inspirationskilder. Vilh. la Cour dyrkede Fichte, Carl
Roos bekendte at han og andre, »drevet af en dyb følelse af stammeslægtskab«, ikke kunne tænke sig »fremtiden uden sejr for den
pangermanske tanke48«. Harald Nielsen selv hilste med glæde den
»fællesgermanske følelsesreaktion« (Jakob Knudsen, Selma Lagerlöf,
Frenssen, Thomas Mann) mod den gamle fransk inspirerede na
turalisme49. Hans forkærlighed for militær disciplin, hans lovpris
ning af krigen (hvis gavnlige virkninger han belyser med eksemp
ler fra tysk litteraturhistorie) og hans antisemitisme har så vidt
jeg kan se ingen helt dækkende paralleller i den ældre højreagita
tion (selv om elementer af hans opfattelse kan findes der), men
derimod nærliggende forbilleder i det moderne Tyskland; i øvrigt
havde han tillige forbindelse med svensk konservatisme. Det er
også karakteristisk at han, modsat grundtvigianerne og Venstre i
almindelighed, fremhæver staten på folkets bekostning og bekæm
per antimilitarismen bl. a. fordi den ødelægger staten, hvis væsen
er magt. Hans nation er statsnationen, der ikke nødvendigvis har
47. Har. Nielsen, Forsvar og Demokrati (1908); Moderne Litteratur (1904), p. 222;
Ugens Tilskuer nr. 40, 47, 54, 61 f., 73, 93, 102, 111, 114 (1911-12); jfr. Oluf
Friis i Dansk biogr. Leks. XVII (1939), p. 78 ff.; gode litterære eksempler på
den nye nationale bevægelse er iøvrigt Karl Larsen (Dommens Dag; Mene, Mene;
Japansk Aand (1908-09)), Vald. Rørdam, Vilh. Andersen, der ønsker sit folk en
tragisk livsopfattelse, Vilh. la Gour (Dansk Selvfølelse (1906) og Fædrelandet,
Grundtræk af Danskhedsfølelsens Vækst (1913)).
48. Ugens Tilskuer nr. 145 (1913).
49. Moderne Litteratur (1904), p. 281 f.
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samme sprog og kultur50; det peger frem mod Højres standpunkt
i genforeningsstriden efter krigen; det sigter også til Island, hvis
selvstændighedsønsker den radikale regering i fortsættelse af gamle
tendenser inden for Venstre til Harald Nielsens store forbitrelse
ville imødekomme51.
Harald Nielsen og flere af hans kreds var vokset op i radikalis
men, havde ingen forbindelse med kirken og opererede ikke meget
med nationale symboler som kongen og flaget, undtagen som tegn
på statens myndighed. De passede ikke rigtigt i Højre og fik med
en enkelt undtagelse næppe større folkelig betydning; men adskil
lige intellektuelle gav de utvivlsomt et korrektiv til den Hørup—
Munchske opfattelse af det nationale.

Den almindelige mening i vor periode var vistnok at sproget er
nationalitetens vigtigste udtryk og kendetegn. Det mente ikke blot
grundtvigianerne, men også f. eks. H. L. Martensen, der i sin
Sociale Ethik (1878, 4. oplag 1894) gav en interessant, af kristelige
forestillinger, hegelsk-romantiske ideer, helstatssympatier og tysk
inspireret antisemitisme præget fremstilling af nationalitetsproble
merne. Nordslesvigernes sprogkamp bidrog naturligvis til at give
modersmålet en central plads i det gængse nationalitetsbegreb.
Blandt de videnskabsmænd, som i deres forskning kom ind på
disse spørgsmål, var der dog en der som Harald Nielsen brød med
det sprogligt bestemte nationalitetsbegreb, men rigtignok snarest
under påvirkning fra Vesteuropa, ikke fra det moderne Tyskland.
Harald Høffding forklarer i sin Etik i tilslutning til Herbert Spen
cer hvad der skaber et folk, og lægger ud fra sit psykologiske og
sociologisk-genetiske grundsyn særlig vægt på fællesskabsfølelsen.
Han fremhæver at det fælles sprog ofte er et produkt af samlivet,
og at det først på højere udviklingstrin »kan komme til at spille
en afgørende rolle«; han henviser bl. a. til »det schweiziske folk«,
de dansksindede tysktalende flensborgere og de to engelsksprogede
nationer i Storbritannien og U.S.A. Helt sikker i sin sag er han
50. »Vi kunne være danske med tysk sprog og tyske med dansk sprog . . . Det er ikke
sproget i sig selv der er nationalt, men den villie der er udtrykt i det.« (Forsvar
og Demokrati, p. 18).
51. Typiske Tilfælde (1917).
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dog ikke; i en afhandling 1914 siger han at »et folks inderste ejen
dommelighed kommer frem i dets sprog og dets kunst« og taler
om at Schweiz rummer flere nationaliteter. Men også efter at han
havde sagt det, holder han (i en senere udgave af sin Etik) fast ved
at sproget ikke altid er det afgørende. »Hovedsagen er at der ud
vikler sig en fællesbevidsthed, og dertil behøves blot en fælles
historie.«
Høffdings vaklen over for dette centrale spørgsmål skyldes vel
ikke blot hensynet til Nordslesvig, men tør tillige ses som et udtryk
for den herdersk-romantiske tankegangs livskraft. Han gentager
også andet af hvad denne tradition har at sige om nationalitetens
betydning for den enkelte og for menneskeheden, men søger at
motivere det psykologisk. Han tager afstand fra en »villet patriotis
me« (thi nationalfølelsen kan som andre følelser kun påvirkes indi
rekte, ved at man begunstiger eller udelukker betingelserne for
dens opståen). Han hævder at kosmopolitismen ved at kue de natio
nale samfunds selvstændighed vil tilstoppe sit eget livs kilde, fordi
livet skal grundlægges og vokse i de snævrere kredse for siden at
brede sig til de større; i den forbindelse henviser han til loven om
det omvendte forhold mellem en følelses omfang og dens styrke.
Han skriver at selvstændig tilegnelse af det fremmede forudsætter
egen udpræget (national) ejendommelighed. Den gamle påstand
om åndslivets nationale præg og det enkelte folks kulturmission
motiverer han ikke som Martensen og andre ældre forfattere med
sprogets betydning, men i overensstemmelse med en hovedtendens
i sin filosofi således: I personligheden er der nationalt bestemte
elementer, og et åndsværk i hvilket personlighedens hele kraft
sættes ind, bærer selv uden at dets skaber vil det hans nationalitets
mærke. Den enkelte nationalitet bliver derved i den almene kul
tursammenhæng organ for noget værdifuldt, som ikke kunne op
dages fra et andet nationalt stade.
Alt dette viser jo at den internationalt orienterede forsker, der
ikke undlader at advare mod at dyrke det hjemlige for meget, på
væsentlige punkter kan mødes med grundtvigianerne. Holger Beg
trup og Thomas Bredsdorff kunne også være enige med ham når
han mente: jo større rolle åndelige goder spiller i et folks liv, des
mere vil det føle trang til at hævde sin egenart; derfor hænger det
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sociale spørgsmål, hvis løsning består i at skaffe alle lag i folket
tid og kraft til et åndsliv, nøje sammen med det nationale spørgs
mål. Men ligesom flere andre, der på dette punkt tænkte som til
hængerne af kulturforsvaret, ville Høffding ikke undvære et stærkt
militært forsvarsvæsen52.
Høffding havde også mange forgængere, når han opfattede natio
naliteten som karakteriseret alene ved det for hele folket fælles:
han taler om fælles skæbne og fælles virksomhed i samme natur
omgivelser, fælles tanke- og følelsesliv, fælles vaner og sæder, fælles
fornemmelse af modsætning til andre nationer, eventuelt fælles
sprog o.s.v. Det er så vidt jeg kan se et ligeså udifferentieret natio
nalitets begreb som dominerer i den ældre danske litteratur. At
nogle finder det nationale særlig rent repræsenteret i en del af
befolkningen, J. L. Heiberg (der kalder dialekterne »ligesom per
manente fortalelser« og dømmer de provinsielle ejendommelig
heder til undergang) hos de dannede, Grundtvig i bondestanden,
ændrer ikke billedet. Den tyske romantiks og specielt den histo
riske retsskoles fremhævelse af de lokale variationer inden for den
enkelte nationalitet, eller Blichers og andres iagttagelser deraf, på
virker vistnok ikke de toneangivende danske forfatteres akademisk
abstrakte opfattelse. Konservative som Heiberg og Martensen ken
der tilsyneladende på dette område lige så lidt som den folkelige
Grundtvig eller den liberale Høffding andre mellemled mellem
individet og menneskeheden end den udifferentierede nationali
tet53.
Vilh. Andersens karakteristik af Poul Martin Møller i den store
biografi (1894) virker som en protest mod denne synsmåde. I bogens
konklusion hedder det at ingen anden digter i Poul Møllers sam
tid er dansk på samme måde som han; Grundtvig og Ingemann
er udprægede ønaturer, Blicher jyde, Heiberg københavner. »Men
52. Har. Høffding, Etik, 4. udg. (1913), p. 514 ff. (gentaget i 5. udg. 1926); samme,
‘Nationalitet og Kultur’. Tilskueren 1895 og Gads Danske Magasin, januar 1914;
samme, Mindre Arbejder 2. rk. (1905), p. 192 ff. En lignende forklaring på ånds
værkernes nationale præg findes i Julius Langes afhandling Vor Kunst og Ud
landets (1879), som Høffding henviser til.
53. Høffding, Etik, 4. udg., p. 514 ff.; J. L. Heiberg, Prosaiske Skrifter IX (1861),
p. 350 ff.; N. F. S. Grundtvig, Udvalgte Skrifter ved Begtrup IX (1909), p. 180,
190 f.
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i Poul Møllers navn forsamles alle danske dialekter. I hans ånde
lige holdning, et resultat af meget stærke raceejendommeligheders
krydsning, har vor folkekarakters to poler, jysk støthed og sjæl
landsk lethed. . . frembragt en balance af forbilledlig betydning.«
Hans herskende egenskaber er grundlinierne i vort folks åndelige
natur. Derfor er han den danske type, »det blivende i det danske
væsen«54.
Tydeligere kan det ikke siges at nationalitetsbegrebet ikke blot
bør omskrive de for hele folket fælles træk; det bør optage forskel
lighederne, ja modsætningerne i sig. Denne tanke vender Vilh.
Andersen ofte siden tilbage til: »At en litteratur er ret national
vil sige, at den har udtryk for alle de modsætninger, der rummes
inden for nationen... Nationalisering er ikke uniformering, men
differentiering«, hedder det 1907, og et andet sted taler han om
at en nationalitet der lever er i stadig udvikling, og først og frem
mest beror på en konflikt af egenskaber og evner. Om spændingen
mellem det sjællandske og det jyske element på alle områder af den
nationale historie har han skrevet en stor afhandling. Derimod fik
han ikke fuldført den åndshistoriske undersøgelse, der skulle lære
ham hvad der var ejendommeligt for det danske sprog og den dan
ske litteratur alene, »den danske logos, det sproglige og litterære
udtryk for en dansk folkeånd«55.
Sin første tilskyndelse har Vilh. Andersen vistnok fået fra Langbehns Rembrandt als Erzieher (1890), og til hans inspirationskil
der hører Spencers evolutionslære og vel også den tyske folkepsyko
logi. Her hjemme gav bøndernes stadig mere iøjnefaldende plads
i nationens liv og hjemstavnsdigtningens blomstring omkring århun
dredskiftet ham et aktuelt illustrationsmateriale, og han fandt sine
synspunkter underbygget ved resultaterne af det systematiske ar
bejde med dialekter og folkeminder, som i den elvte time tog fart
op mod 1900, og som 1890 fik det højeste akademiske stempel da
Otto Jespersen og Kristoffer Nyrop grundlagde tidsskriftet Dania
— omtrent samtidig med at Axel Olrik ved sine studier af helte
digtningen forlængede vor nationale kulturtradition bagud. De
54. Vilh. Andersen, Poul Møller, 2. udg. II (1904), p. 315.
55. Samme, Kritik. Sprog og Litteratur (1914), p. 231; samme, Nordboer (1919), p.
64 ff. (‘Sjællændere og Jyder’) og p. 117; samme, Erasmus I (1907), p. XIX.
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folkloristiske undersøgelser bekræftede for en så internationalt ind
stillet forsker som H. F. Feilberg den grundtvigsk-romantiske opfat
telse, »at det mest nationalt ejendommelige hos et folk må søges
hos almuen«; men Vilh. Andersen så også den danske ånds oprin
deligste træk hos åndslivets største, jyden Kierkegaard og sjællæn
deren Grundtvig. I direkte fortsættelse af hans folkepsykologiske
analyser lå Thorkild Gravlunds forsøg på at opdele folkekarakte
ren i racekarakterer og egnskarakterer (1908 ff.). Alt dette kunne
danne grundlag for et nyt, stærkt differentieret nationalitetsbegreb,
syntesen af alle variationerne, og et rigere, mere reflekteret for
hold til det nationale. Ved sammenligning med ældre skematiske
karakteristikker af folket og landsdelenes beboere må man som
Vilh. Andersen — uanset rigtigheden af de folkepsykologiske iagt
tagelser — trøste sig over at man er »ude af »guldalderen« og inde
i en tid, der har sans for mere blandede metaller«56.
Verdenskrigen viste at der endnu levede nationalistiske tilbøje
ligheder latent i den danske befolkning, men også at en antinationalistisk tankegang i vor periode havde fået fast tag i store kredse.
Allerede 1915 mente man i regeringen at der i en given situation
ville vise sig en stærk folkestemning for at gå med ententemag
terne57. Da de Konservative og en del af Venstre, støttet på en ud
bredt folkebevægelse, efter krigen ikke ønskede at opgive Flens
borg og andre områder af Slesvig med tysk flertal, stod regerings
partierne imidlertid fast, og regeringen fik af en fransk diplomat
den attest, at den modsat de fleste andre krævede mindre end den
havde ret til58. Statens nye grænse blev trukket så nær som muligt
ved grænsen for dansk sprog og sindelag. Regeringspartierne og den
mådeholdne del af Venstre tog vel til dels dette standpunkt fordi
de anså det for klogt; men klogskabshensyn var næppe alene afgø56. Om Vilh. Andersen og Langbehn jfr. M. Borup i Festskrift til Vilh. Andersen
(1934), om Spencer Nordboer, p. 109; H. F. Feilberg, Dansk Bondeliv (1889),
fortalen; Nordboer, p. 72. - Med Vilh. Andersens ovenfor omtalte opfattelse af
det nationale kan sammenlignes Rembrandt als Erzieher, 40. opl. (1892), p. 15,
19, 48, 125 ff. o. fl. st. Langbehn er åbenbart påvirket af den tyske romantik og
dens ovenfor nævnte sans for de lokale variationer i det nationale.
57. P. Munch, Erindringer III (1961), p. 40.
58. Sønderjyllands Historie V (1932-33), p. 285.
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rende. Mange af Grundtvigs disciple havde forlængst draget samme
slutning af mesterens lære, som han selv gjorde i de sidste år han
levede: »Når vi kun har, hvad der med god villie vil være dansk,
da har vi alt, hvad der er virkelig dansk, og da er vi, indvortes set,
ikke blevet svækkede ved, hvad vi har mistet; ... da har vi endog
gjort et stort fremskridt; thi da vil alt forenes til eet folkeliv«59. Og
A. D. Jørgensen havde ikke forgæves hævdet nationernes umistelige
ret til fri selvbestemmelse og ønsket »rigets skel sat der, hvor folket
har sin grænse«60. Da grænsestriden kom, nærede adskillige utvivl
somt den antinationalistiske overbevisning, at vi af ideelle grunde
burde give tyskerne samme nationale ret som vi så længe havde kræ
vet for os selv61.

59. Tale 1871, citeret af Erik Møller, Grundtvig som Samtidshistoriker (1950),
p. 134.
60. A. D. Jørgensen, Historiske Afhandlinger IV (1899), p. 8; jfr. Ellen Jørgensen,
Historiens Studium i Danmark i det 19. Aarh. (1943), p. 211. Se også ovenfor
p. 13 om de unge radikales, tildels af A. D. Jørgensen inspirerede opfattelse og om
socialdemokraternes holdning til det nationale, der kunne virke i samme retning.
61. Til nærværende afhandling er benyttet dele af mit foredrag på det nordiske hi
storikermøde i Lund sommeren 1961, ‘Nationalisme, antinationalisme og national
følelse i Danmark 1864-1914’. Se Nordiska historikermötet i Lund 7—9 augusti
1961 (Lund 1962), p. 100 ff.
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De almeneuropæiske nydannelsers og hovedstrømningers betyd
ning for udformningen af Nordens kulturliv og samfundsstruktur
er et vigtigt, men noget forsømt emne indenfor nordisk historie
forskning. Den europæiske indflydelse accepteres nok i almindelig
hed, men bortset fra visse sider af kulturhistorien paa en ret løs og
tilfældig maade, i regelen mere afhængig af den enkelte forskers
personlige indstilling end som udtryk for en vurdering af gennem
førte analyser. Ogsaa den forskellige udformning af de fremmede
elementer i de enkelte lande er ofte nok konstateret, men der kræ
ves mange og indgaaende undersøgelser, før en nordisk komparativ
historie paa europæisk baggrund kan finde fast og sikkert indhold.
Det drejer sig ikke blot om at konstatere de skiftende tidspunkter
og varierende omstændigheder ved kulturlaanets formidling, men
fuldt saa meget om at vinde forstaaelse af den proces, hvorunder
det fremmede indbyggedes i den særlige struktur, der forelaa i hvert
enkelt land.
Rapportdiskussionen om Ståndssamhällets upplösning fra den nor
diske historikerkongres i Åbo 1954 frembyder et ypperligt eksem
pel paa, hvor forskelligt et resultat de enkelte lande kunde faa ud
af samme almeneuropæiske samfundsinstitution. Den i og for sig
velkendte forskel i social struktur mellem Sverige og Finland paa
den ene side og Danmark og Norge paa den anden side afsløredes
som fundamental. Kun i de to østlige lande fandt man en egentlig
stænderstat som udgangspunkt for omdannelsen til det moderne
samfund, mens de to vestlige lande i forhold hertil kun fremviste
rudimentære elementer. I den norske rapport understregede Ingrid
Semmingsen et hovedmoment i forskellen, nemlig at det enevældige
Danmark—Norge totalt savnede alle politiske stænderorganisationer
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og næsten alle retligt hjemlede skel mellem de enkelte standsgrup
per1. Hermed berøres spørgsmaalet om stænderstrukturens forskel
lige grader: paa den ene side den mere udprægede form stænderstaten, hvor rigets suverænitet er knyttet til en rigsstændersk organi
sation, og paa den anden side stændersamfundet, hvor det politiske
element er stærkt afsvækket eller eventuelt helt udelukket. Sam
tidig maa det dog betones, at en social lagdeling i et samfund aldrig
i sig selv konstituerer et stændersamfund, selv om uligheden er
aldrig saa stor, og cirkulationen mellem de enkelte grupper aldrig
saa ringe. Det maa kræves, at stænderdelingen udgør et grundprin
cip for samfundets opbygning og organisation, ogsaa i dets retsorden
og helst i dets fundamentallove, med fast lovhjemlede varierende
rettigheder og pligter for de enkelte grupper eller stænder.
Føjer man til den evidente forskel i stændersk struktur indenfor
de nordiske lande i tiden forud for det moderne gennembrud den
særlige opmærksomhed, som svenske historikere i modsætning til
danske og norske har viet stænderorganisationen, især »ståndsriks
dagens« oprindelse og udvikling1*, fæstnes et indtryk af, at denne
forskel er oprindelig, og at stænderbegrebet fra først til sidst har
spillet en langt større rolle i Sverige end i de øvrige nordiske lande2.
Den følgende belysning af det stænderske indslag i det danske sam
fund til de forskellige tider skal tjene til at vise, at denne opfattelse
i ikke ringe grad maa modificeres.

Til indledning kan det straks slaas fast, at det er i Danmark, at
stænderdeling første gang i Norden faar forfatningsmæssigt udtryk,
nemlig i de to ældste valghaandfæstninger af 1320 og 1326. Disse
indledes begge med en række privilegiebestemmelser, der fastslaar
først gejstlighedens og derefter herremændenes skattefriheder og
andre særrettigheder; siden følger et par artikler om købmænds og
andre borgeres erhvervsrettigheder, mens det tilsidst om bønderne
anføres, at de ikke maa tynges mod lov og ret.
1. Ståndssamhällets upplösning i Norden (Åbo 1954), p. 50 f.
la. Især S. Tunberg, Den svenska riksdagens uppkomst och utveckling intill medel
tidens slut. Sveriges riksdag 1:1 (1931); jfr. E. Lönnroth i Scandia 1943 og N.
Ahnlund i (Svensk) Hist, tidskr. 1944.
2. Jfr. Poul Johs. Jørgensen, Dansk Retshistorie (1940), p. 499.
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Denne stænderdeling har som baggrund en omdannelse af det
danske samfund i de foregaaende hundrede aar. Saa langt man kan
følge tilbage, var Danmark ganske vist stærkt klassedelt, men endnu
i landskabslovene opfattes alle frie og selvstændige mænd principielt
som ligeberettigede borgere, og saa sent som i rigsloven af 1304
optræder befolkningen i sin helhed som et fællesskab (communitas
regni). Den sociale omformning siden Valdemarstiden kan bestem
mes i sine hovedtræk. Herremændene, der endnu i Jyske Lov fore
kommer som en flydende gruppe, hvis skattefrihed var en simpel
modydelse for kvalificeret krigstjeneste, fæstnede mere og mere deres
stilling som en militær og jordbesiddende overklasse. Samtidig afson
drede gejstligheden sig i forbindelse med den udvidede jurisdiktion
stadig stærkere fra den øvrige befolkning, mens byretter og raadsstyre skilte købstæderne ud som særlige enklaver. Herremændene
og kirkelederne var de eneste, der formaaede at udnytte deres ret
lige og økonomiske særstilling til at skaffe sig politisk indflydelse.
De alene fik adgang til det nye lovfæstede rigsmøde, hoffet, der
afløste landstingene som folkets øverste politiske organ, og de alene
opnaaede som jorddrotter retligt formynderskab over de talløse
bønder, der opgav ejendomsretten til deres gaarde og gav sig ind
under jorddrotternes værn. Hele denne omdannelse kan bedst karak
teriseres som en feudaliseringsproces3, og da stænderbegrebet netop
samtidig var ved at omdanne den europæiske feudalstat til stænder
stat, fik ogsaa de sociale nydannelser i Danmark ganske naturligt
stændersk iklædning.
Mens det danske samfunds opdeling i de fire traditionelle grup
per med varierende position og retsstilling, der er stændersamfun
dets fundamentale kriterium, saaledes var klart konstitueret, repræ
senterede det samtidige Sverige under Magnus Eriksson (1319—63)
stadig en ældre samfundsstruktur. Den nyere svenske historieforsk
ning har forkastet Erikskrønikens meddelelse om en stænderdelt
valgforsamling i 1319, og det herfra udstedte »frihetsbrev« saavelsom kong Magnus’s landslov fra midten af aarhundredet afspejler
stadig landets federative struktur. Rigsforsamlingen, der skal »döma
till konung«, er sammensat af lagmand og repræsentanter fra hver
3. Aksel E. Christensen, Kongemagt og Aristokrati (1945), p. 80 ff., og 123 ff.
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»lagsaga« uden stændersk opdeling, kongen staar overfor sit folk
som helhed (al sin almoge), og gejstlighed, riddere og svende lover
han blot i almindelighed, at han vil respektere »deras gamla frälse«4.
Ved Valdemar Atterdags genrejsning af det danske rige viste
stænderbegrebet sit faste hold i samfundsstrukturen, for mens de
feudale elementer radikalt fjernedes, forblev stænderdelingen noget
centralt i hans statsopbygning. Han afgav ikke blot ved sin tiltræ
den løfte om at ville overholde de specificerede standsgruppers ned
arvede rettigheder, men stænderideen gennemsyrer ogsaa den saakaldte »landefred« af 1360, der giver det klareste udtryk for kong
Valdemars opfattelse af sit forhold til folket5. Paany fremtræder
folket i en opremsning af alle dets grupper, der uden tvang lader
sig indordne i de fire klassiske stænder: 1. gejstlighed (ecclesiastice
persone ad sacros ordines tam maiores quam minores ordinate);
2. adel (milites, militares, domine, virgines); 3. borgerstand (mercatores, hospites, villani, ciuitatenses); og 4. bondestand (bondones et
rustid). Samtidig understreger landefreden for første gang skellet
mellem fri og ufri stænder. Til den første kategori hører herremænd
og bisper, der er de eneste med politiske rettigheder; de alene optræ
der paa folkets vegne i forliget med kongen, de alene skal fremtidig
repræsentere folket paa danehofferne, og de alene har fuld retskompetence paa tinge. Overfor dem staar borgere og bønder; disse
har ikke mulighed for at gøre sig politisk gældende, og med en stæn
dersk omredigering af fortalen til Jyske Lov nævnes de sammen med
enker og umyndige blandt de grupper, der savner »ret værge«, og
som kongen derfor skal svare for. Endelig udtrykker den gentagne
formel cuiuscumque status aut condicionis den gennemførte stæn
derske opfattelse af undersaatsforholdet til kongen.
Landefreden giver saaledes udtryk for et ejendommeligt stænder
delt samfund, hvor de politiske og fuldborgerlige rettigheder var
knyttet til de jordbesiddende klasser, mens kongen indgik som for
taler og værge for de lavere klasser, der ikke stod under andres værn:
borgere, selvejerbønder og kronfæstere. Kirkens og herremændenes
4. H. Jägerstad, Hovdag och råd under äldre medeltid (1948), p. 247 ff.; jfr. Jer
ker Rosén, Svensk historia I (1961), p. 174 ff. med henv. p. 134.
5. Aksel E. Christensen, op. cit., p. 195 ff.
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fæstere havde derimod normalt deres egne jorddrotter som deres faste
værger. Den opstiller en politisk og social orden, der skulde sikre ro
og ligevægt i et hidtil splittet rige, og selv om den i sin særlige udform
ning muligvis mere er et udtryk for kongens tillempning af euro
pæisk folkeretsideologi (især efter Occam) end for landets faktiske
tilstand, har selve stænderdelingen dog næppe været mindre reel
end standsprivilegieme. Med disse opfyldte Danmark siden 1. halv
del af 14. aarh. det første krav til en stænderstat, den lovbestemte
ulighed. Derimod er det et aabent spørgsmaal, hvor dybt stænder
begrebet prægede samfundsstrukturen som helhed, og hvor stærkt
de privilegerede stænder havde omgærdet deres rettigheder og reser
veret dem for sig selv og deres efterslægt. Paa afgørende punkter
svigter det fattige kildemateriale, men det er i sig selv meget talende,
at de sociale institutioner, der dukker op i senmiddelalderen, stadig
er ægtefødte børn af stændertanken, hvad enten det drejer sig om
gamle dannelser, der pludselig faar mæle i kilderne, eller om nye
organer, der skabes af øjeblikkets krav.
Selve udtryksformen i senmiddelalderen vidner stærkt om stæn
dermentalitetens magt over sindene. Da det danske sprog henimod
aar 1400 begyndte at afløse latinen i dokumenterne, fandt man ikke
noget enkelt ord som udtryk for befolkningen som helhed svarende
til det tidligere latinske communitas regni. Selve ordet communitas
gengives paa dansk ved »menighed« eller »menige almue«, men det
forekommer altid i den reducerede betydning, som den latinske
glose allerede havde faaet ved at tilføjes som afslutning paa en op
remsning af de fornemste standsgrupper. Til den gentagne stænder
formel i landefreden af 1360 (duces, episcopi, milites, militares
totaque (ceterisque) communitas (regni) Dacie) svarer — yderligere
svækket — de dansksprogede formler ved hyldingen af dronning
Margrethe paa de danske landsting i 1387, hvor t. ex. den sjælland
ske lyder: »biskop, riddere og svende, abbeder og andre prælater,
bønder og bokarle, købstadmænd og menigheden af Sjælland«6. Der
6. Stænderformlerne 1360: Aarsberetninger fra Geheimearchivet II, p. 18 ff. (indi.,
art. 12 og 22). — 1387: Molbegh & Petersen, Udvalg af hidtil utrykte danske
Diplomer og Breve (1842), nr. 11; jfr. nr. 10 og A. Huitfeldt, Chronologia III,
p. 45-49 (Folioudgaven, p. 573 f.).
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var heller ikke brug for nogen fælles betegnelse, for der eksisterede
ikke længere noget folkeligt fællesskab i forhold til konge og rige.
Naar de senmiddelalderlige konger henvendte sig til alle undersaatter i riget eller i en enkelt provins, brugtes regelmæssigt en kor
tere eller længere stænderformel, i den nørrejyske forordning af 1466
saaledes: »biskopper, abbeder og menige klerkeri, riddere, svende,
købmænd, bønder og menige almue i Jylland«7. Men oftere lovgav
de kongelige forordninger kun for den enkelte stand.
Et stærkere vidnesbyrd om stændermentalitetens styrke er det, at
senmiddelalderens mennesker selv grupperede sig mest muligt efter
stand og stilling, ikke blot i de politiske og officielle forsamlinger,
men ogsaa i de private sammenslutninger. Det siger kun lidt, at
højgejstlighed og adel fik deres særlige værneting i herredagen, for
efter hele sin karakter var denne, der siden dronning Margrethe
fortsatte hoffets funktion som domstol, mere feudalt end stændersk
præget. Vægtigere er det, at saavel herremænd som borgere i de
enkelte landsdele samledes til regelmæssige standsmøder til vare
tagelse af deres særinteresser. Allerede Erik af Pommerns meget
stænderprægede købstadlov af 1422 var forberedt paa et sjællandsk
købstadmøde i Ringsted, og siden tillod Christian I i 1472, at saadanne møder skulde afholdes aarligt, saaledes at der mødte en borg
mester, en raadmand og en menig borger som repræsentant for hver
købstad i forbindelse med St. Hans-markedet i Ringsted. Ogsaa de
øvrige landsdele synes at have haft købstadmøder, i Skaane i hvert
fald efter 15028.
Vort kendskab til de middelalderlige adelsmøder er svagere, men
i hvert fald fra midten af det 15. aarhundrede holdt den fynske adel
landemode i Odense den 20. dag jul, og med samme termin holdtes
samtidig vigtige landsting i de øvrige lande, i Viborg det bekendte
Snapsting, hvorfra de jyske rigsraader i 1523 proklamerede deres op
stand mod Christian II9. Lejlighedsvis identificerede landemoderne
7. Aarsberetninger fra Geheimearchivet V, p. 67 ff.
8. Danmarks gamle Købstadlovgivning, udg. af E. Kroman (1951 ff.), III, p. 73 f.
og 352, IV, p. 363 f. og V, p. 129 f.; jfr. M. Magkeprang, ‘Danske Købstadmø
der’ i Til Edvard Holm (1913), p. 161 ff.
9. Mackeprang, op. cit., p. 160 f., Poul Johs. Jørgensen, Dansk Retshistorie, p. 448
og Hugo Matthiessen, Snapstinget (1946), p. 11 ff., alle med henv.
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sig med landstingene og formede den lokale lovgivning efter ønske.
I det mindste Fyns Vedtægt, der opnaaede kongelig stadfæstelse i
1473, men antagelig ogsaa Laalands Vilkaar, som de lokale jord
drotter vedtog paa øens landsting i 1446, maa søge deres udspring
i saadanne landemoders standsegoisme10. Ved midten af det 16. aarhundrede gjordes i hvert fald det fynske og det jyske landemode
obligatorisk for deres landsdeles adel11.
Sin største triumf fejrede stænderdelingen, da den ogsaa besejrede
landstingene, der fra gammel tid udgjorde det folkelige fællesskab
for hvert af de gamle »lande« (communitas terrae). Naar landstinget
virkede som domstol, adskilte det sig vel nok aldrig stændervis, der
imod naar det afgav almene responsa eller lejlighedsvis genoptog
sin gamle funktion som politisk forsamling. Allerede da landstin
gene i 1387 valgte Margrethe som deres »fuldmægtige frue og hus
bonde og rigets formynder«, tilkendegav de sig ikke mere som et
samlet tingfolk men som et konglomerat af standsgrupper (se oven
for). Kraftigere stændersk udtryk findes i de landstingsvidner, der
i 1421 udtalte sig om hertugdømmet Slesvigs statsretlige stilling, og
selv om det vel kan være tvivlsomt, om man med Arup kan tolke
disse vidnesbyrd som fremkommet efter stænderdelte drøftelser,
dokumenterer de dog, at nævnene blev udtaget stændervis paa Skaanes og Sjællands landsting. Stænderformlen var blevet det naturlige,
ja, vel eneste anvendelige udtryk for en samlet tingmenighed12.
Under Christian I kan landstingenes stænderdelte forhandlinger
derimod paavises aldeles utvetydigt. Da kongen i 1468 afæskede
landstingenes vidnesbyrd om berettigelsen af Axelsønnemes beskyld
ninger mod ham om, at han »vilde oprejse almuen mod ridderska
bet«, beskrives proceduren meget minutiøst. Paa Sjællands lands
ting »afgik landsdommeren Henrik Meinstorp med alle gode præ10. Aarsberetninger fra Geheimearchivet V, p. 78 ff. (jfr. Rep. 2. r., nr. 3309 og
7079) og p. 62 ff.
11. Da. Mag. 4. r. V, p. 148 ff. og Supplement til N. Krag & St. Stephanius, Kong
Christian den Tredies Historie (i overs. 1779), p. 113 ff.
12. Antislesvigholstenske Fragmenter, udg. af A. F. Krieger, H. XIII (1850), p.
110-18 (jfr. Rep. 1. r., nr. 5923 og 5932); de nørrejyske og slesvigske jyders
samtidige fællesvidne i Ribe viser mindre stændersk tilsnit (ibid., p. 118 ff.; jfr.
Rep., nr. 5924). Jfr. Erik Arup, Danmarks Historie II (1932), p. 248.
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later og herrer, riddere og svende, paa den ene side. Og fremdeles
afgik Anders Nielsen, borgmester i København, og Mads Berntsen,
borgmester i Køge, og med dem tog en borgmester, en raadmand
og en almuesmand af alle købstæder i Sjælland. Item afgik Jep Smed
af Lundby og Anders Pedersen af Aashøje og med dem tog 4 almuesmænd af hvert herred i Sjælland. Hvilke alle grangivelig dem beraadede og indkom igen paa tinget, ridderskabet for sig, købstæderne
for sig og almuen for sig« — og da kunde de alle med endrægtigt
vidnesbyrd rense kongen. Med samme resultat og med beskrivelse
af nøjagtig samme procedure afgav det jyske og fynske landsting
siden tingsvidner13.
Fra stænderdelt landsting til rigsstændermøde var skridtet kort.
Endnu samme aar lod kongen paa alle landsting og herredsting ind
kalde stænderne til en samlet rigsdag, kaldet mode eller dag, i
Kalundborg, hvor kongens tvedragt med Eggert Frille og Axelsønnerne skulde afgøres og midler skaffes til ophjælpning af rigets
finansnød. Ifølge indkaldelsen mødte prælater, riddere og svende
in pleno, mens de lavere stænder deltog ved repræsentation, borger
standen ved borgmestrene, to raadmænd og to menige borgere af
hver købstad og bondestanden ved to af menigheden af hvert her
red. Mødet afholdtes, og de vedtagne beslutninger, der vel som paa
landstingene har været forhandlet stændervis, udfærdigedes af rigsraaderne14. Den politiske stænderstat havde herved manifesteret sig
i Danmark. Den var i pagt med de nye statsretsteorier ude i Europa,
der hævdede, at en korporativ stænderrepræsentations tilslutning var
nødvendig for at vigtige forfatnings vedtagelser kunde have gyldig
hed, en lære, der mere og mere blev norm for de europæiske stats
systemer.
Paa dette tidspunkt var stænderbegrebet næppe slaaet stærkere
igennem i Sverige, men det havde her faaet en anden, en mere kon
stitutionel udformning. I indkaldelsen til et svensk rigsmøde i 1359
(næppe afholdt) er stænderdelingen langt mindre udtalt end i lande13. Diplomatarium Christierni Primi, udg. af C. F. Wegener (1856), nr. 139, 141 og
142.
14. Ibid., nr. 145 a og b; indkaldelsen: Rep. 2. r., nr. 2470; jfr. Missiver fra Christiern I.s og Hans’s Tid, udg. af Will. Christensen (1912-14), I, nr. 53 og II,
nr. 45, 47-51.
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fredens danske herskerkontrakt af 1360, men til gengæld var repræ
sentanter for de lavere stænder indbudt. De svenske stænderformler
opnaaede heller ikke siden samme faste form som de danske. Der
imod udviklede den svenske opposition mod unionskongens politik
paa de talrige møder siden 1435 et specielt politisk stænderbegreb,
idet den anskuelse fæstnedes, at en ændring i statsstyre først opnaaede
gyldighed, naar folket ved sine stænder in corpore havde medvirket
og sanktioneret den. Men alle disse møder, fra Arboga og Uppsala
i 1435 til Vesterås i 1466, har en tilfældig og improviseret karakter.
Der er næppe nogensinde tale om fuldstændige rigsmøder, og navn
lig synes de lavere stænders indslag at have været uregelmæssigt, ja,
en aktiv og selvstændig optræden fra borgeres og bønders side kan
end ikke spores. Først ved hyldingsmøderne af Karl Knutsson i 1464
og 1466 møder man begrebet befuldmægtigede repræsentanter, men
heller ikke her fremgaar det — som 1468 i Danmark —, at man har
forhandlet stændervis15.

Inden middelalderens slutning naaede stændermøderne hverken
i Sverige eller Danmark at blive en fast udbygget institution. De
indkaldtes i begge lande, naar regent eller rigsraad ansaa det for
paakrævet ved konstitutionelle spørgsmaal eller i specielle alvorlige
situationer for riget, men i hvert land bevarede de deres særpræg.
Under S turetidens idelige politiske omskiftelser blev de svenske
stændermøder ret hyppige, men deres struktur forblev løs og skif
tende, og repræsentationen af borgere og bønder ofte et ret tilfæl
digt appendiks til improviserede herremøder. Mens »den menige
almue« synes at have været ganske aktiv paa de talrige »markeds
møder«, der var S turetidens instrument for politisk agitation, har
den kun ageret som statister ved de konstitutionelle møder. Disse var
stadig uden stænderdelte forhandlinger, og de lavere stænder optraadte kun i den passive rolle at lade sig »undervise« af rigsraademe
og sanktionere deres beslutninger. Tilmed synes bonderepræsentan
terne regelmæssigt at være udpeget af biskop og lagmand i hver
»lagsaga« efter gammel skik16.
15. Henvisningerne i note la.
16. Sveriges riksdag 1:1, især p. 152 ff., 163 ff., 171 f., 191 ff. og 212 ff.
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I Danmark indkaldtes stænderne ikke blot ved kongevalg, men
ogsaa i andre anliggender, »som paarører det ganske rige« (1494),
gentagne gange til bevilling af særskat. Indkaldelserne røber en fast
norm, og det er alle stænders opgave »at hjælpe og raade til rigens
bedste og bestand« (1482), selv om det er konge og rigsraad, der
alene udfærdiger beslutningerne. Ved Christian IPs indkaldelse til
jysk stændermøde i Aarhus 1523 var kongens hensigt som i 1468 at
søge støtte mod adelsaristokratiet, men ellers synes stændermødeme
ikke at have fungeret som kongeligt kampmiddel. Flere stænder
møder fandt endda sted paa rigsraadets initiativ, saaledes ikke blot
mødet under interregnet 1482, men ogsaa stændernes afvisning af
hertug Frederiks krav om fyrstelen indenfor det danske rigsomraade
i 1494. Efter tidens normer betragtede man ogsaa i Danmark stæn
dernes udtalelse som det mest bindende udtryk for rigets vilje og
beslutning17.
Den politiske stænderdannelse havde sin baggrund i den sociale
udvikling, hvor stændermentaliteten ikke gjorde sig mindre gæl
dende, selv om kildernes vidnesbyrd herom er mere indirekte.
Standscirkulationen ophørte ganske vist ingensinde aldeles, men
herrestænderne omgærdede sig med stadig stærkere skranker, og
mere og mere føltes det som en naturens orden, at mennesket fød
tes til ulige kaar og burde nøjes med denne sin medfødte stand. I
løbet af det 15. aarhundrede lykkedes det i vid udstrækning herremændene at konsolidere sig som en fast fødselsadel; endnu kunde
kongen af og til ved vaabenbreve tildele enkeltpersoner adelig vær17. Fra perioden 1481—1523 kendes følgende danske stændermøder:
1482 i Kalundborg: kongevalg og slotslove (Da. Mag. 4. r. II, p. 147 f.; jfr.
Arup II, p. 266 f.).
1487 i Lund: kongehylding (Rep. 2. r., nr. 6137).
1494 i Kalundborg om rigets udelelighed (Aarsberetninger fra Geheimearchivet
IV, p. 276; Danmarks Riges Historie III: 1, p. 53: facsimile med transkription).
1510 i Kalundborg: skattebevilling ? (C. F. Allen, De tre nordiske Rigers Hi
storie I (1864), p. 517 f.; jfr. William Christensen, Dansk Statsforvalt
ning (1903), p. 563 n. 2).
1517 i Kalundborg: skattebevilling (Allen, op. cit. II (1865), p. 458).
1523 i Aarhus: jysk stændermøde; indkaldelse, næppe afholdt: klager mod kon
gen (Allen, op. cit. III:2 (1867), p. 339 f.).
1523 i Viborg: jysk kongehylding af Frederik I (Da. Mag. 3. r. III, p. 23).
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dighed, men siden Christian II.s haandfæstning krævedes rigsraadets
samtykke i hvert enkelt tilfælde.
Ved købstadforordningen af 142218 satte Erik af Pommern fart i
borgernes udskillelse som særlig stand. De fik eneret til de specifikke
byerhverv handel og haandværk, og samtidig sattes der et skarpt
skel mellem købmændenes og haandværkernes klasse. Købmændene
blev byens fuldborgere; de alene var værdige til at blive raadmænd
og borgmestre, hvorved de fik kontrollerende myndighed over haandværkeme. Handelspatriciatet understregede selv denne standsforskel
energisk, ikke blot i næringslivet, men ogsaa i den daglige omgang,
saaledes som det især kom til udtryk i gildernes og lavenes gennem
førte hierarki. Mangt et værnegilde hævede sig op over de øvrige
gamle borgergilder og fromme broderskaber og antog sammen med
nydannede købmandsgilder karakter af eksklusive foreninger, der
ikke taalte nogen haandværker i deres rækker, og paa deres side for
delte haandværkeme sig efter fag i talrige lav, og hele dette for
eningsliv kunde endog indordnes i en særlig rangfølge. Den gen
nemførte stands- og fagadskillelse udviklede en snæver korporationsaand, og der opstod en udtalt tendens til at lade pladsen i magistrat,
gilde og lav gaa i arv. Mottoet »skomager bliv ved din læst« udstrak
tes ogsaa til sønnen.
For bondestanden ytrede standsbegrebet sig mest som en passiv
indordnen sig; talrige var de lovmæssige eller sædvanebestemte plig
ter og baand, der tyngede bonden. Der var først og fremmest værnet,
jorddrottens formynderskab over hans fæstebonde, der fra oprinde
lig frivillighed udviklede sig til det tvungne vornedskab, der ikke
blot bandt bonden, men ogsaa hans børn til jorddrottens godsomraade. Værnet var nok i sin opstaaen en feudal form for afhængig
hed, men det blev let inkorporeret i stændersamfundet, og ved siden
af værnet fandtes mange andre former for bondetvang, der fastholdt
bonden og hans børn ved gaard og stand. Endog selvejerbonden
kunde underkastes en arvelig pligt til at holde sin gaard besat, saa
man paa tinge kunde »dele« bondesønnen til hans fædrene gaard
og stavn, ja, allerede Laalands Vilkaar forbyder en tjenestekarl at
forlade sin husbond for at fare paa fiskeri. Selv om det var muligt at
18. Danmarks gamle Købstadslovgivning III, p. 73 ff.
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købe sig fri for de fleste af disse baand19, og selv om skellene inden
for de lavere stænder næppe var saa vanskelige at forcere som vejen
til adelskab, var det ved at blive en fast og alment godtaget
samfundsnorm, at man fødtes til ulige stand indenfor stænderstatens
mange trin.
Stændertanken har sikkert aldrig været saa levende i noget tids
afsnit som i senmiddelalderen. Eftertiden betød nok en fæstnelse af
denne mentalitet, men den satte ikke nye skud. Selv Christian II.s
politiske og sociale reformforsøg bevægede sig i rent middelalderlig
stænderske baner. I hans forordninger florerer stænderformlerne
som aldrig før, og hans forsøg paa at stække rigsraad og herrestæn
der ved at ophjælpe borger og bonde skulde kun tjene til at opnaa
en anden magtfordeling mellem stænderne. Ved en skærpet beskyt
telse af købstadnæringeme søgte han at styrke det borgerlige ele
ment i riget og ved aarlige købstadmøder at fremme borgernes
standsfølelse, saa borgerstanden kunde blive en kraftigere forbunds
fælle mod herrestændeme. Hans store lovarbejder er i virkeligheden
det fornemste monument for s tændertanken: ikke een samlet rigslov
i stedet for de tre gamle landskabslove, men to stænderdelte rigs
love, en købstadlov og en landlov. Med andre ord: en kodificering
af stændersk ulighed til afløsning af lokalt forskellig ret.
Ved Reformationen, som den store stænderrigsdag — uden gejstlig
repræsentation — i 1536 autoriserede som princip, inddroges kirke
godset, og gejstligheden gled ud som herrestand. løvrigt betød Refor
mationen kun lidt for den verdslige samfundsopfattelse. Luthers
hævdelse af menneskets lighed havde kun gyldighed overfor Gud
og evigheden, men gjaldt ikke indenfor det ufuldkomne jordeliv.
Her var ulighed tværtimod naturlig og nødvendig, og det var en
pligt for hver enkelt at indordne sig i den raadende samfundsorden
og at være tro i den stand og i det kald, som Gud fra fødselen havde
sat ham i. Luthers stærke understregen af øvrighedens autoritet over
individet og underordnedes lydighedspligt overfor overordnede var
19. Frdng. for Nørrejylland 1466 § 5 og Laalands Vilkaar § 10. Aarsberetninger fra
Geheimearchivet V, p. 68 og 64; jfr. Aksel E. Christensen, op. cit., p. 136-42
og samme i Festskrift til Erik Arup (1946), p. 146 ff. og 151 f.
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nok mere patriarkalsk end stændersk af væsen, men hele læren pas
sede udmærket ind i stændersystemet. — I den danske lutherske
gejstlighed kan der spores spredte afvigelser fra dette samfundssyn.
Allerede hos den store kirkeorganisator Peder Palladius kan det ses
krydset med sansen for, at aandelige ledere kunde fødes i bonde
stand, og siden kan man finde udtalelser om, at ved Guds
hjælp kan »af de armeste stodderbøm blive de frommeste bisper,
sognepræster, skolemestre ... fogeder, raadmænd, borgmestre ..
som vældige herrer og fyrster kunne ikke miste«. Men selv om en
kelte, der var skudt op fra menig almue, kunde antyde, at det i hvert
fald indenfor gejstlig og aandelig stand snarere burde være med
født evne end medfødt stand, der betingede placeringen, prædikedes der dog stort set for al landets adel og almue, at stænderforskel
len tilhørte Guds orden, og at enhver derfor burde stille sig tilfreds
med sin beskikkede lod20.
Det var da heller ikke den nye kirkeordning, men adelen, der som
sejrherre efter Grevefejden og nu eneste herrestand lod rigsdagen i
1536 annullere stændermødeme som rigets øverste organ. Paa trods
af de historiske fakta fastslog selve recessen, at ved indkaldelse af
borgere og bønder var »denne rigsdag paasat anderledes end sæd
vane og brugeligt har været af gammel tid«, for tilforn kendte rigets
skik ikke »at forskrive til herredagen uden ridderskabet og adelen«21.
Denne falske proklamation er det forfatningsmæssige grundlag for
den følgende periodes rigsraadsstyre og adelsvælde. Bortset fra en
enkelt formel kongehylding (1608) og speciel skattebevilling (1570)
eksisterede stænderne herefter ikke som politisk forsamling i hen
ved hundrede aar22. Derimod levede enkeltstandsmødeme videre.
Adelen mødtes stadig ved de aarlige landemoder og samledes
lejlighedsvis til rigsmøder udenfor herredagene. Borgerstanden
kunde ogsaa sende repræsentanter til købstadmøder, men kun naar
regeringen ønskede at raadføre sig med den. Den lutherske præste20. Jfr. Povl Bagge i Hist. Tidsskr. 11. r. III, p. 649 ff.
21. Nye Da. Mag. III, p. 3.
22. P. V. Jacobsen, Det danske Skattevæsen under Christian III og Frederik II
(1833), p. 206-18 (jfr. p. 202 om jysk stændermøde) og Aktstykker og Oplys
ninger til Rigsraadets og Stænder mødernes Historie i Kristian IV.s Tid} udg. af
Kr. Erslev, I (1883-85), p. 147-60.
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stand mødtes hyppigere, til bispemøder, til gejstlige landemoder og
til lokale kalentemøder, men man forhandlede mest snævre embeds
sager. Derimod gaves der aldrig den stadig mere undertrykte bonde
stand lejlighed til at komme til orde. Saaledes var stændersamfun
dets princip paa ingen maade anfægtet, men dets politiske røst var
blevet eenstemmig. Kløften mellem stænderne var blevet uddybet,
og navnlig var der blevet et svælg befæstet mellem adelen som de
»velbyrdiges« herrestand paa den ene side og borgere og bønder,
der nu kaldtes »ufri« eller »vanbyrdige«, paa den anden side.
I Sverige formede udviklingen sig samtidig anderledes. Gustav
Vasa indkaldte efter Sturetidens skik stænderne til rigsmøder, naar
folkelig tilslutning ansaas for paakrævet til vigtige beslutninger.
Under hans sønner blev rigsmøderne hyppigere, deres organisation
fæstnedes, og man begyndte at forhandle stænderdelt. Fra omkring
aarhundredskiftet fremtræder stænderrigsdagen som en ret regel
mæssig institution, der overtog skattebevillingsretten. Samtidig fæst
nedes den sociale stænderforskel, men den naaede ikke frem til
samme stænderulighed som i Danmark.
Det brud paa vejen frem mod en politisk stænderstat, som den
danske rigsraadsadel var stærk nok til at skabe paa reformations
tiden, og som blev afgørende for den følgende forskel mellem svensk
og dansk stænderbegreb, søgtes retableret, da man i de sidste aartier
af Christian IV.s regering atter begyndte at sammenkalde de danske
stænder. Den politiske praksis var da blevet saa udvisket, at man
ikke rigtig vidste, om bønderne udgjorde en særlig stand, eller om de
repræsenteredes af deres herskab. Til gengæld betragtedes rigsraadet
en tid som en særlig øvers te stand23. Ejendommeligt nok var det rigs
raadet, der under den ulykkelige Kejserkrig i 1626 tog initiativet til
paany at sammenkalde stænderne, da det ikke paa egen haand ville
tage ansvaret for bevillinger til kongens krigspolitik. Mens stænder
mødet i Odense jan. 1627 var et udpræget adels- og borgermøde,
havde Københavnsmødet i december samme aar en regelret repræ
sentation af alle fire stænder24.
23. Aktstykker og Oplysninger III (1888-90), p. 595 med h’env.
24. Ibid. I, p. 626 og II, p. 1-29 og 92-109.
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Det varede ikke længe, før borgerstanden afslørede sit sande syn
paa den stænderske ulighed. Under de fattige aar straks efter Kejser
krigens afslutning samledes det jyske borgerskab med kongens minde
til et købstadmøde i Rye i 1629. Idet borgerne i deres klagemaal frej
digt foreholdt kongen, at hans krigspolitik og de fremmede lejetropper havde ført til landets ruin, tilbød de for fremtiden at bidrage til
dannelsen af en national hær, hvor borger og bonde skulde tjene
ved siden af den adelige ros tjeneste. Samtidig benyttede de lejlig
heden til at læse herremændene teksten: Vi tilhører nok »de nedrige
stænder, der ufri kaldes«, og vi er nok »saa haardt bundet ved autori
tetiske linier og strikker, at man sig ikke kan eller tør rømme«, men
det er i kraft af vort arbejde og vor skat, at riget opretholdes, mens
adelsstanden vokser og tiltager ved at udpine almuen, »hvorved
kronen forringes og aftager... Eders Majestæt til forklejning og
landet til endelig fordærvelse«. Og de antydede et program, hvor
efter bønderne skulde frigøres og ophjælpes, mens borgerne foruden
paany at være fri og selvbestemmende i bystyret burde have »fri til
gang til Eders Majestæt, som i fordum tid, synderlig i kong Hanses
tid, har været brugelig«25.
Dette borgerlige program om udjævning af stænderuligheden var
alt for radikalt til at vinde sympati hos kongen, baade da og siden,
naar det i neddæmpet skikkelse fik udtryk i borgerstandens indlæg
paa stændermøder eller i direkte henvendelser. Borgernes slet dulgte
utilfredshed med mange sider af det kongelige styre og kongens
forkærlighed for selvstyre og ringe politiske sans stillede sig stadig
i vejen for et politisk samvirke mellem de to parter mod deres fæl
les hovedmodstander: adelen under rigsraadets ledelse.
Under disse forhold fik de mange stændermøder i de kommende
aartier kun ringe betydning paa længere sigt. Men alt mens stæn
derne diskuterede, indbyrdes og med kongen, voksede borgerstan
dens faktiske magt. Trods krig og idelige klager var de borgerlige
næringer i opblomstring, og mens storkøbmændene ydede staten
større og større leverancer paa kredit, voksede den forbyggede og
luksusforvænte adels gæld til provinskøbmændene rundt om i landet,
25. Suhms Nye Samlinger I (1792), p. 214—20; jfr. Rudi Thomsen i Hist. Tidsskr.
11. r. I, p. 602 ff. og Arup III (1955), p. 98 ff.
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efter at de faldende konjunkturer havde sat ind for landbruget.
Samtidig opnaaede det borgerlige element indenfor statens admini
stration en voksende position26.
Denne begyndende flytning af tyngdepunktet fra adelen i ret
ning mod borgerstand var den vigtigste forudsætning for statsom
væltningen i 1660, da stænderne — uden bonderepræsentation, som
det atter var blevet skik — samledes for at bringe landet paa fode
efter svenskekrigene. Paa dette talstærke stændermøde lykkedes det
endelig kongen, Frederik III, at faa politisk kontakt med borgerog præstestand, og ved fælles optræden blev rigsraad og adel tvunget
til at gaa med til at annullere haandfæstningen (17. oktober 1660).
Rigsraadsforfatningen var ophørt. Dagen efter overdrog de samlede
stænder ved en højtidelig proklamation riget »som et frit arverige«
til kong Frederik, der til gengæld lovede at oprette en ny »regerings
form«. En naturlig konsekvens af begivenhederne i 1660 og den
nærmeste fortid havde været et organiseret stænderstyre; faktisk blev
en stænderforfatning ogsaa drøftet under stændermødet saavelsom
siden blandt kongens nærmeste medarbejdere i det nyoprettede stats
kollegium. Stændermentaliteten var imidlertid ikke stærk nok til,
at tanken kunde omsættes til realitet, og resultatet blev i stedet den
absolutte kongelige enevælde, som de tre stænder i alle kongens riger
og lande overdrog kong Frederik og hans arvinger ved den saakaldte
enevoldsarveregeringsakt af januar 1661, og som kongen senere lod
Peder Schumacher udbygge i Kongeloven af 166527.
Ved suverænitetsakten fik stænderbegrebet sit politiske indhold
berøvet for stedse. Her og siden i Kongeloven nævnes stænderne
alene i forbindelse med fortiden og som arvesuverænitetens indstif
tere; aktuelt omtales simpelthen kun undersaatter i forhold til kon
gen uden nogen form for graduering. — Samtidig fik ogsaa den pri
vilegerede standsulighed sit grundskud. Allerede under Københavns
belejring havde kongen gjort hovedstadens borgere til en »fri rigens
26. Johan Jørgensen, Det københavnske Patriciat og Staten (1957), p. 21 ff. og
34 ff.; Arup III, p. 136 f. og 148.
27. Scandia 1946, p. 61 ff. med henv.; hertil C. O. Bøggild-Andersen, Hannibal
Sehested I (1946), p. 298-311 med henv. p. 581 ff.; Arup III, p. 236 ff. og Sv.
Ellehøj i Højesteret 1661-1961 I (1961), p. 2 ff.
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stand« med adelige rettigheder, og ved de nye privilegier af 1661
blev der fastslaaet principiel lighed mellem borgerstand og adel. Alt
hvad der hos adelen var »den borgerlige stand til forklejnelse og
forargelse« skulde straks ophæves. Den frie og lige personlige status
skulde specielt gælde i statstjenesten, hvor gejstlige og borgerlige
»skal nyde lige tilgang ved adelen til officia og honores«. Stik imod
stænderstatens princip skulde disse alene besættes efter »capacitet
og kvaliteter«, altsaa efter evne og uddannelse, ikke som før efter
fødsel. Adelen som stand ophævedes vel ikke, men kongen fik ret
til at adle, hvem han vilde, og navnlig forsvandt de adelige forret
tigheder paa alle afgørende punkter; med den adelige ros tjenestes
bortfald ophørte adelens personlige skattefrihed, mens lighedsprin
cippet ophævede den adelige eneret til at besidde len og privilegeret
jordegods28.
Det var langtfra, at enevælden afskaffede alle privilegier, men
de vigtigste løsnedes fra personen og knyttedes i stedet fast til funk
tionen. Derfor kunde adelige ogsaa stadig — om end nu paa lige
fod med andre — som faktiske herremænd nyde de nedarvede ret
tigheder over jordegods og fæstebønder, men alle disse rettigheder
— skatte- og tiendefrihed, hals- og haandsret samt birkeret over bøn
derne, patronatsret og andre herlighedsrettigheder — knyttedes uløse
ligt til det komplette jordegods uden hensyn til ejerens stand. Fak
tisk er de adelige og borgerlige herremænds patriarkale stilling paa
deres godser under enevælden stort set identisk med det feudale
formynderskab, som de højmiddelalderlige herremænd i sin tid førte
med over i stændersamfundet. Det er denne feudalpatriarkalisme
og den merkantilistiske erhvervsregulering, der i første række præ
gede uligheden og ufriheden under den danske enevælde. Disse
elementer tilhører ganske vist ogsaa stænderstaten, men ved at op
hæve stænderbegrebets konstitutionelle element, ved at bringe alle
enkeltstandsmøder og -organisationer til ophør og ved at gennem
hulle den privilegerede standsforskel havde enevælden med eet slag
fjernet stændersamfundets fundamentale bestanddele.
Før det sidste tilløb til en dansk stænderstat havde lidt sit afgø
rende nederlag, havde den kontinuerlige udvikling af stænderideen
28. Edv. Holm, Danmark-Norges Historie I (1885), p. 118 ff. og Arup III, p. 241 ff.
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i Sverige siden middelalderen manifesteret sig i fuldbyrdelsen af
en politisk stænderstat. Den svenske stænderrigsdag fik sin klassiske
udformning ved rigsdagsordningen af 1617, der kodificeredes ved
1634 års regeringsform. Det her vedtagne grundprincip for rigsmag
tens deling mellem kongens »höghet«, rigsraadets »myndighet« og
stændernes »rätt och frihet«29 praktiseredes i den følgende periode
med en meget skiftende ligevægt, men dog saaledes at stænderne for
blev den fundamentale bærer af suveræniteten.
Saaledes bliver det bruddet i dansk forfatning ved enevældens
indførelse i 1660—61, der giver hovedforklaringen paa den funda
mentale forskel i struktur, der raader mellem øst og vest i Norden
i stændersamfundets sidste faser.

Enevældens indførelse i Danmark medførte dog ingenlunde, at
standsbegrebet forsvandt. Afgørende var det, at rigets talrigste stand,
bønderne, stod aldeles udenfor standsudligningen, men ogsaa ellers
opretholdtes den rent faktiske standsforskel i betydelig grad, ja, i
visse henseender kunde den endogsaa uddybes paany, saaledes opret
tedes i 1671 greve- og friherrestanden som en særlig privilegeret øver
ste stand.
Til afslutning skal der fra tiden for enevældens fald nævnes et
stort og et lille træk, der viser det danske stænderbegrebs gennemgaaende kendemærke, dets svage politiske indhold overfor de dybtgaaende sociale momenter. Indførelsen af de saakaldte »raadgivende
provinsialstænder« i 1831 viser — trods navnet — at det danske sam
fund ikke mere lod sig organisere politisk i stænder. Men noget
senere dokumenterer H. C. Andersen i sit eventyr om herremanden,
hosekræmmeren og gaasepigen — Alt paa sin rette Plads — fra 1852,
hvor levende standsfølelsen endnu ytrede sig i befolkningen ved
overgangen til den frie forfatning. Den skulde der flere grundlove
og mange digtere til for at overvunde.

29. Nils Herlitz, Grunddragen av det svenska statsskickets historia (Stockholm
1957), p. 148.
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Den 18. Februar 1547 udstedte Christian III den velkendte Forord
ning imod Aager, ved hvilken der for første Gang i dansk verdslig
Lovgivning fastsattes en Maximalrente1. I sit Værk om Renteforholdene gaar Axel Rubow2 ud fra, at naar Forordningens Rentefod fast
sattes til 614 %, skyldtes dette især, at denne Sats var almindeligt
benyttet i Hertugdømmerne. Hans Arbejde har øvet en ikke ringe
Indflydelse paa den senere Litteratur3, men kan dog ikke længere
siges at være tidssvarende, blandt andet er efter Forfatterens Plan
Middelalderen højst summarisk behandlet. Da ikke mindst Rubows
Opfattelse af Forholdene omkring og forud for Forordningen af 1547
tiltrænger en gennemgribende Revision, skal jeg i det følgende frem
drage enkelte af ham upaaagtede eller ikke tilstrækkeligt værdsatte
Momenter samt søge at kaste Lys over Rentefodens Højde i dansk
Senmiddelalder.
Idet Etik og Moral i Middelalderen ubestridt hørte til Kirkens Do
mæne4, var dermed alle erhvervsetiske Spørgsmaal, herunder ogsaa
Problemer vedrørende Kreditgivning og Rentetagning, under Kir
kens Jurisdiction, og heri ligger selvfølgelig Forklaringen paa, at vi
1. Trykt i Danske Magazin 4. Rk. I (1864), p. 274.
2. Renteforhold i Danmark i Tidsrummet fra Reformationen til C hr. V’s Danske
Lov (1914), specielt p. 35.
3. Saaledes Wolmer Clemmensen,D6 religiøse Systemers Indflydelse paa de erhvervs
etiske Princippers Udvikling i Danmark (1940), især p. 128 ff., og Sigurd Jensen,
‘Laanerenten i Danmark indtil 1914’ i P. Nyboe Andersen, Laanerenten (1947),
p. 83 ff.
4. Se herom f. eks. R. H. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism (1926 o. o.).
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i verdslig dansk Retspleje og Lovgivning møder saa ringe Interesse
herfor5. Paa et enkelt dermed beslægtet Omraade, Gældssager, blev
man tilmed længe staaende paa Landskabslovenes tidligt forældede
Stade med det Resultat, at — i hvert Fald uden for Købstæderne,
hvis Stadsretter nødvendigvis maatte tage dette Spørgsmaal op — de
kirkelige Domstole helt ned til Frederik I’s Tid maa antages at have
været Kreditors sikreste Støtte over for daarlige Betalere6.
Hvad den verdslige Lovgivning maatte savne, fandtes til Gen
gæld i rigt Maal i den kirkelige, saavel i Corpus Juris Canonici1 som
i den partikulære danske Kirkeret. Saaledes indskærper de mere ud
førlige af Kirkeprovinsens Synodalstatuter Gang paa Gang Forbudet
imod Aager, for Exempel i Slesvig Stift (før 1450) § 78, og i Ærkestiftet (1514)9 fremgaar Forbrydelsens alvorlige Karakter dels af, at
den hørte til de biskoppelige Reservatstilfælde, dels af at Aagerkarle lige saa lidt som udtrykkeligt bandlyste maatte stedes til Hvile
paa Kirkegaarden, et Standpunkt, der ganske svarer til det i Roskildestatuteme 1517 udtrykte10.
At vi ikke har Kendskab til egentlige Retssager om Aager, skyldes
næppe nogen Tilbageholdenhed fra Kirkens Side, men sikkert først
og fremmest, at Straffesager — det være sig verdslige eller gejstlige —
saa at sige ikke er overleverede fra Middelalderen. Af ganske speciel
Natur er de oftciterede Tilfælde fra 1450erne, hvor Christiern I ind
drog en Række Pantelen, for at ikke disses Besiddere ved at modtage
Rente skulde tage Skade paa deres Sjæle11, vel nærmest at betragte
5. Jfr. Rigsraadets Erklæring (antagelig under Oluf II 1375-87): Ad articulum de
vsuris. Respondetur, quod quicunque aliquem pro vsura impetere velit, citet ad
episcopum suum ordinarium et agat contra eum, quia causa est ecclesiastica.
Aarsberetninger fra Geheimearchivet V (1871-75), p. 52.
6. Dette Spørgsmaal har jeg nærmere behandlet i Studier i senmiddelalderlig dansk
Kirke organisation (1963), Kap. Ill, 1. Jurisdictionens Grænser.
7. Se især Citaterne hos M. Neumann, Geschichte des Wuchers in Deutschland
(1865), p. 13 ff., samt P. Hinschius, Das Kirchenrecht der Katholiken und Pro
testanten in Deutschland V (1895), p. 833 ff.
8. Quellensammlung der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte VI
(1904), p. 47, jfr. ib., p. 35 og 126.
9. Byrge Gunnersens Statuta (1514, 2. Udg. 1778), fol. d. i. v.
10. Kirkehistoriske Samlinger 2. Rk. III, p. 284.
11. Huitfeldt V, p. 39, Folioudg., p. 858, jfr. Will. Christensen, Dansk Statsforvalt
ning (1903), p. 227, og Axel Rubow, op. cit., p. 12.
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som en maskeret Form for Tvangsakkord med Statskreditorerne.
Men som Hykleriet er Lastens Hyldest til Dyden, viser Kongens
Motivering, at den traditionelle kirkelige Opfattelse af Rentespørgsmaalet langt fra var død Teori.
Efter den, man fristes til at sige, »klassiske« Opfattelse af Refor
mationens Virkninger paa Samfundslivet12 skulde det være en Følge
af Begivenhederne omkring 1536, at »den katolske Kirkes« Lovgiv
ning automatisk blev ugyldig, dvs. at der nu paa talrige Omraader,
in casu med Hensyn til Aager- og Rentespørgsmaal, var opstaaet et
Tomrum indenfor Retslivet.
En saadan Opfattelse, hvor udbredt den end kan være, maa dog
paa Forhaand siges at mangle indre Sandsynlighed. Den lutherske
Reformation blev i meget høj Grad baaret oppe af en Reaktion imod
Senmiddelalderkirkens (paastaaede) stadig slappere moralske Praxis.
Hvad Aager- og Rentespørgsmaalene angaar, indtog Luther længe
det mest rigoristisk rentefjendtlige Standpunkt, som han først Skridt
for Skridt blev tvunget af Omstændighederne til at modificere, og
det er ganske utænkeligt, at Reformationen uden videre skulde
komme til at betyde en almindelig Frigørelse fra de moralske Nor
mer, som dens Ledere netop havde til Hensigt atter at indskærpe
og stramme.
I Modsætning til den calvinske Reformation kendetegnes den
lutherske specielt af, at det, som ikke ansaas for udtrykkeligt at
stride imod Evangeliet, normalt fik Lov til at leve videre. Ganske
vist følte man paa adskillige Punkter, og selvfølgelig især hvad juri
diske Spørgsmaal angik, at et konkret Paabud var nok saa solidt et
Retsgrundlag som en stiltiende Holden fast ved det Gamle, hvor
for vi da ogsaa ser, at man i Recesserne af 1537, 1539 og 1547 med
næsten krampagtig Hast lovgav om en Række Spørgsmaal, som tid
ligere havde hørt under den gejstlige Strafferetspleje, for Exempel
Lejermaal, Hor, Mened m. m.
Strengt taget behøver dette ikke at opfattes som en egentlig Kopie
ring af det førreformatoriske System. Men hvor dettes Begrundelse
havde været »evangelisk«, var det selvfølgelig fortsat Konges og Rets
væsens Pligt at forsvare den kristne Moral. Hvor lidet pedantisk man
12. Skarpest udtrykt hos Sigurd Jensen, op. cit., p. 88.
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i Tiden umiddelbart efter Reformationen handlede, fremgaar af den
første Horsag, som mødte det kongelige Retterting paa dets Rejse
i Jylland i Foraaret 1537. At de her fremførte Forhold var at anse
for strafbare, kunde ingen tvivle om; men da man øjensynlig sav
nede en (verdslig) Hjemmel for Strafudmaalingen, søgte og fandt
man den — med gejstlig Bistand — i »Kejserretten«, det vil forment
lig sige Layenspiegel12.
Paa andre Omraader er Sammenhængen imellem før- og efterreformatorisk Strafferetspleje af »kirkelig Proveniens« vanskeligere
at gennemskue. I de fleste Tilfælde kan man dog gaa ud fra, at saafremt Straffen var Baalet, havde Forbrydelsen tidligere hørt under
Kirkens Jurisdiction, saaledes Trolddom og Hekseri, Barnemord,
samt den Række af Sexualforbrydelser, som i Middelalderen indbefattedes under Udtrykket »Kætteri«. Først i Danske Lov (6-13-15)
fastsattes saaledes udtrykkeligt i den verdslige Lovgivning Straf for
Sodomi, en Forbrydelse, der saavel af Middelalderens gejstlige Retter som efter Reformationen af de verdslige Ting var blevet straffet
med Baalet. Thi idet Begrundelsen for Dødsstraf var god bibelsk14,
bibeholdt man uden Tøven saavel den traditionelle fra Romerret
ten hentede Straf som den overleverede Procedure15; for Exempel
udmeldtes i Jylland endnu 1637 Kirkenævninger til at sværge om
»Kætteri«16.
Tilsvarende var ogsaa efter 1536 Aager at betragte som en grov
Forbrydelse, omend ikke mere begrundet i Kirkeretten, men i den
nes Kilde, Skriftens udtrykkelige Ord17, og allerede i Kirkeordinansen af 1537/39 sættes Aagerkarle i Klasse med aabenbart bandly
ste18, ganske som i de middelalderlige Synodalstatuter.
13. Det kgl. Rettertings Domme og Rigens Forfølgninger fra Christian Ill’s Tid I,
udg. Troels Dahlerup (1959), p. 35 Note 1.
14. F. ex. Leviticus 18 v. 23 f., jfr. v. 29 o. m. a.
15. Jfr. V. A. Secher i Historiske Meddelelser om København 1. Rk. I, p. 592 ff.
16. Skast Herreds Tingbog 1637, udg. Poul Rasmussen (1956), 1637: 95, 113 og 124
med Noter.
17. Jfr. de talrige Henvisninger hos C. Ostersen Veile, Glossarium (1641 o. o.) un
der »Aager«.
18. Nic. Gragius, Annalium libri VI. qvibus Res Danicæ ab excessu Friderici I. ac
deinde a Christiano III. gestee ad annum usqve 1550 enarrantur, udg. Hans Gram
(1737), Addit., p. 43; H. F. Rørdam, Danske Kirkelove I (1883), p. 73.
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Med den stadig mere udbredte Pengeøkonomi var det dog i Læng
den uholdbart med et Aagerforbud af almen Karakter, og en klar
Rettesnor blev ønskelig. Denne fik man, da Forordningen af 1547
fastsatte en Maximalrente; men specielt af den tilsvarende Rente
forordning af 1557 fremgaar det klart, at dette kun gjordes med
den allerstørste Betænkelighed. Rubows fuldstændige Mangel paa
historisk Sans faar ham til at anse Overtrædelse af 1547-Forordnin
gen for straffri, fordi Forordningen ikke — som de senere Love her
om — indeholder en særlig Regel om Forholdsregler imod Overtræ
delse19, skønt det dog maatte være indlysende for enhver, at det at
tage højere Rente uden videre var at betragte som Aager.
Vilde man i Datiden ikke følge det rigoristiske Synspunkt at
straffe Overtræderen som den, der ringeagtede et kgl. Mandat, dvs.
i Kongens Naade og Unaade, gjaldt dog fortsat Kirkeordinansens
Bestemmelse. Formentlig er det her atter Rubows manglende tids
historiske Indsigt, der faar ham til at underkende Betydningen af
Kirkens »aandelige« Magtmidler. Thi længe efter Reformationen
var Bandlysning langt fra blot en Plet paa den sociale Anseelse
(Udelukkelse fra Sakramentet, ikke kirkelig Begravelse osv.), men
et Tvangsmiddel med kraftige Følger for den ubodfærdige, saa
ledes i sidste Instans Landsforvisning20, utvivlsomt en Formildelse
af middelalderlig Praxis, hvor den forhærdede Synder henrettedes.
Hverken Forordningen af 1547 eller af 1557 var dog i Stand til
fuldt ud at bringe Klarhed over Problemerne, hvorfor de kirkelige
Myndigheder, navnlig Landemoderne, i den følgende Tid Gang
paa Gang tager Aager- og Rentespørgsmaalene op til Drøftelse21.
Specielt søger man selvfølgelig at holde sin egen Sti ren og ønsker
derfor Forholdsregler imod Gejstlighedens eventuelle Overtrædel
ser af god Forretningsmoral; men det kommer ogsaa tydeligt frem,
at man af Hensyn til Sjælesorg og Bodsdisciplin ønsker klarere Ret
ningslinier22. I de groveste Tilfælde var Kirken dog selv i Stand
til at gribe ind, saaledes endnu 1628 over for en Borgerske fra Næs19. Rubow, op. cit., p. 34 og 47.
20. Jfr. Forordning af 1629 27/3, V. A. Secher, Forordninger IV, p. 457.
21. Saaledes i Roskilde, Kirkehistoriske Samlinger 2. Rk. II, p. 468; IV, p. 367, 374;
V, p. 37, 44, 49 f.
22. Ib., 3. Rk. VI, p. 505.
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tved, som drev en blomstrende Aagervirksomhed ved at indkassere
en Skilling pr. Daler om Ugen. Da hun nægtede at efterkomme
en Stævning til Roskilde Landemode, bestemte dette, at hun skulde
staa aabenbart Skrifte eller — saafremt hun stadig var genstridig —
bandlyses23.
Paa Baggrund af det her fremførte maa Rubows Opfattelse af
Forordningen af 1547, som blindt følges af Clemmensen, »at Lov
givningen efter Reformationen (kun) modstræbende gik med til at
begrænse Rentefriheden«24 opgives, og vi maa i Stedet give Matzen
Ret i hans stik modsatte Paastand25. Af 1557-Forordningens egen
Begrundelse fremgaar tydeligt, med hvilken Modvilje man i det
Hele taget indrømmede en lovlig Rentefod, utvivlsomt fordi man
fuldt ud var klar over, at et generelt Krav altid afsvækkes ved at
blive omskrevet til Regler og Paragraffer.

II

Den fulde Forstaaelse af 1547-Forordningen faar man dog først,
naar ogsaa Kilden til dens Rentesats paa 61/4 % er eftersporet.
Hovedproblemet bliver da at fremskaffe tilstrækkeligt store Serier
af middelalderligt Materiale, paa Grundlag af hvilket Rentefodens
Bevægelser kan følges. Her maa Regnskabsrækker afgjort have For
trinet fremfor enkelte Gælds- og Pantebreve, og da det som oven
anført var Kirken, som besad Jurisdiction i Rente- og Aagerspørgsmaal, er det et stort Held, at langt de fleste og bedst bevarede mid
delalderlige Regnskaber er af kirkelig Proveniens.
I hvert eneste Sogn laa en Kirke, juridisk set en selvejende Insti
tution, til hvis Opretholdelse var henlagt bestemte Indtægter, især
Tiende og Jordejendom. Ideelt set burde Indtægter og Udgifter
balancere, men — som Forholdene bevisligt var efter Reformationen
— har en fornuftig Forvaltning utvivlsomt snart bestræbt sig paa at
oparbejde et Reservefond til Imødegaaelse af uforudsete Udgifter
eller den stadig tilbagevendende Hovedreparation, eventuelt ønske
lige Udvidelser eller Udsmykninger.
23. Kongelige Bibliothek, Ny kgl. Saml. 4°, Nr. 1171, p. 147.
24. Rubow, op. cit.} p. 48; Clemmensen, op. cit., p. 132.
25. H. Matzen, Privatret II (1896), p. 223.
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En uvis, omend langtfra ubetydelig Indtægt kom dernæst i Form
af milde Gaver, og især paa Landet var det meget udbredt i Døds
lejegave at skænke sin Sognekirke en Ko. Disse Køer (Heste, Faar,
af og til ogsaa Løsøre som Bryggerkedler, Pelsværk m. m.) nyttig
gjorde Kirken ved at udleje dem til Sognets Folk, og herfra var
Springet ikke langt til ogsaa at udlaane Kirkens Kassebeholdning
og Reservefond, naturligvis imod Afgift26.
Følgelig er det igennem de ældste Kirkeregnskaber, at vi faar det
bedste Billede af den jævne Befolknings Laaneforretninger. Og i og
for sig maatte vel selv den ømmeste Samvittighed beroliges ved, at
ikke rige Godsejere eller Købmænd, men netop denne upersonlige
Institution, ledet af Kirkeværgerne, to af Sognets egne Mænd, rakte
den nødstedte en hjælpende Haand, det være sig i Form af Kvæg
besætning, Saasæd eller Kapital27.
Medens flere Forskere har været opmærksomme paa, at der i de
flensborgske Gilders og Lavs Regnskaber findes et usædvanligt rigt
Materiale til Belysning af saavel Laaneforhold som Rentefodens Stør
relse28, har — saa vidt jeg kan se — ingen mærkeligt nok iagttaget,
at der i Regnskaberne for de flensborgske Kirker, Kapeller, Altre
m. m. findes et Stof, der uddyber og supplerer Gildernes, samt tal26. Om Sognekirkernes Økonomi se bl. a. Carsten Petersen, ‘Kirker i Tønder Provsti’.
Sønderjyske Aarbøger 1941, p. 1-52, og Johan Hvidtfeldt, ‘Bidrag til Belysning
af de kirkelige Forhold i Vestslesvig’. Ib., p. 53—118, f. Ex. p. 97 (Kirkekøer) og
p. 98 f. (Rentepenge). Om tilsvarende Forhold i Sverige se flg. Note (27), i Fin
land se O. Nikula, ‘Kyrkans Lånerörelse i äldre tid’. Historisk Tidskrift för Finland
Nr. 39 (1953-54), p. 134-152.
27. I Sverige søgte Biskop Hans Brask paa Reformationstiden at imødegaa Gustav
Vasas Inddragelse af Kirketiende ved Henvisning til, at derved indskrænkedes Al
muens Kreditmuligheder. Gunnar Olsson, Stat och Kyrka i Sverige vid Medel
tidens Slut (1947), p. 63 f.
28. Trykt i H. P. Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense I—II (1865-73), og her
efter i G. Nyrop, Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen I—II (18991904).
I en utrykt Afhandling (1931) om Gilder i Danmark i 15. og 16. Aarhundrede
har Aksel E. Christensen behandlet de flensborgske Gilders Kreditgivning. Jeg
takker Forfatteren for Tilladelse til at benytte det paagældende Afsnit, paa
Grundlag af hvilket Joh. Skovgaard i Flensborg Bys Historie I (1953), p. 80,
har refereret Gildernes »Rentepolitik«.
Ogsaa Clemmensen har, op. cit., p. 104-09, samlet Exempler fra Flensborg,
men nøjes med (p. 122), at konstatere, at Rentefoden her laa imellem 5 og
10%.
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rige Gælds- og Pantebreve, som med nogen Forsigtighed kan sam
menholdes med Regnskabsmaterialet29.
De herfra hentede Exempler angaar praktisk talt alle Laan ydede
med Sikkerhed i fast Ejendom, normalt i Form af Rentekøb eller
Salg paa Genkøb, og kun undtagelsesvis stilles anden Sikkerhed
som Løsøre eller Kautionister. Om Laanene ydes som første eller
anden Prioritet, ses ikke at influere paa Rentens Størrelse, derimod
kan i den undersøgte Periodes sidste Del Pantets Beliggenhed (By
eller Landgods) i Forbindelse med Laanets Art under visse Om
stændigheder faa Betydning.
Ikke blot er det efter middelalderlige Forhold et ganske betyde
ligt Antal Laan, hvis Rentefod vi her er i Stand til at beregne; men
de i det følgende anførte Exempler staar tilmed som Repræsentan
ter for en langt større Gruppe Laan med uangiven Rentefod, idet
Laangivning i de fleste Regnskaber er af langt større Omfang, end
man paa Grundlag af nedenstaaende umiddelbart skulde formode;
blot er det som Regel alene den udlaante Kapitals Størrelse, der
anføres i Regnskabet, eventuelt kun den af en uspecificeret Pantesum flydende Renteindtægt.
At man saaledes regelmæssigt optegner udestaaende Kapitaler —
ofte med udtrykkelig Bemærkning om, at disse (naturligvis) forren
tedes — uden Angivelse af Renteindtægten, tyder paa, at Rentefoden
var en Samtiden selvfølgelig, velkendt og forholdsvis fast Størrelse,
hvilket til Fulde bekræftes af de Tilfælde, hvor Renten lader sig
fastslaa. Dertil kommer ofte Mulighed for at udøve Kontrol; dels
faar vi nu og da opgivet saavel Institutionens Hovedstol som dens
samlede Renteindtægt, dels har vi for en enkelt Kirkes Vedkom
mende (Mariekirken) en Fortegnelse paa mindst 150 Kapitaler ud
laante med Sikkerhed i fast Ejendom30, hvor Renten, som alminde
ligt er, kun undtagelsesvis anføres (men i saa Fald altid een og
samme Rentefod). Lykkeligvis har Skriveren i summa lateris sam
mentalt ikke de indførte Kapitaler, men de ikke-angivne, deraf
flydende Renteindtægter, hvorved vi bliver i Stand til at konsta
tere, at i hvert Fald denne Kirke i den paagældende Periode anvendte

29. Sejdelin, op. cit.
30. Sejdelin, op. cit. II, p. 315 ff.
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een og kun een Rentesats, hvilket gjorde det overflødigt for Skrive
ren hver Gang at anføre et Laans Afkastning.
Trods al Regelmæssighed vil der selvfølgelig kunne optræde Und
tagelser fra Normen. Ikke blot maa vi nu og da antage, at der fore
ligger Skrive- eller Regnefejl; men især har Regnskabsførernes prak
tiske Sans (og manglende Regnefærdighed?) Gang paa Gang forhin
dret alt for indviklede Beregninger. For Exempel maa vi ved Bereg
ning af Renten af et Laan paa 8 Mk. og 11 p gaa ud fra, at der ses
bort fra Skillingsbeløbet; og i en Periode, hvor Normalrenten var
for Exempel 20 P af 25 Mk. (dvs. 5 %), kan der ogsaa forekomme
Laan paa baade 24 og 26 Mk. med samme Rentebeløb.
Gennemgaas det indsamlede Materiale ud fra disse Synspunkter,
viser det sig, at Perioden ca. 1400 til 1550 for Flensborg Bys Ved
kommende lader sig dele i tre Afsnit hver med sit stadig dalende
Renteniveau. Meget tyder paa, at Renten tidligere normalt havde
ligget paa ca. 10 %, en Sats, der endnu optræder omkring 1400, ved
Siden af en nu vist mere almindelig paa ca. 8 %.
Dragerlavet 1399—1413 (Ny rop, op.cit. I, p.546ff.): 10% (12 Ex.), 9,4% (1 Ex.).
Si. Knudsgildet ca. 1400 (Nyrop, op. cit. I, p. 15 ff.): 8 % (3 Ex.), 8% % (1 Ex.).
St. Gertrudsgildet 1408 (Nyrop, op. cit. I, p. 157 f.): 10 %(lEx.), 7% % (1 Ex.).

Dette høje Renteniveau spores endnu 1445—46 i Forbindelse med
Stadens egne Udlaan, da to ret store Kapitaler forrentedes med 8 %31,
i flere Pante- og Gældsbreve, samt ved Smaalaan fra baade danske
og holstenske Sognekirker (se herom nedenfor). Men i sidste Halv
del af 15. Aarhundrede var Renten for de flensborgske Kirkers og
Gilders Udlaan overalt faldet til 61/4 %, en Sats, som holdt sig langt
ind i det følgende Aarhundrede, og som ogsaa uden for Byen spil
lede en meget betydelig Rolle.
Medens selve Rentesænkningen maa have haft rent økonomiske
Aarsager, skyldes Rentefodens Fixering til netop 614 % utvivlsomt,
at denne Sats repræsenterede et »rundt« Tal, 1/16, dvs. van der
mark einen P32, eller al jar ffan der mk. 1 P33. Som ovennævnt kan
31. Sejdelin, op. cit. I, p. 475 f.
32. Nyrop, op. cit. I, p. 196 og 198.
33. Sejdelin, op. cit. II, p. 96.
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vi ogsaa i Flensborg træffe Afvigelser fra denne Hovedregel, det
være sig af praktiske Beregningshensyn eller under Indflydelse af
den især i Holsten (Hamburg) almindelige Femtendedelsregning,
dvs. 62/3 %34, en Sats der baade i Flensborg og i selve Kongeriget
naturligvis især forekom, naar den udlaante Kapital var delelig
med 15.
Sekstendedelsregningens Overlegenhed skyldes selvfølgelig dens
Tilknytning til Møntsystemet (16 p paa Marken), men med den
stigende Pengeøkonomi føltes den øjensynligt mindre praktisk ved
større Laan, hvorfor vi ved Kapitaler paa f. Ex. 100 Mk. og derover
efterhaanden finder en simpel 6 %’s Rente.
St. Jørgensgaarden ca. 1450 (Sejdelin, op. cit. I, p. 546 f.): 6J4 % (3 Ex.).
Helliggejst 1451 (Sejdelin, op. cit. I, p. 548 ff.): 6J4 % (16 Ex.) samt 6%
(7 store Ex.).
Mariekirken ca. 1484—1507 (Sejdelin, op. cit. I, p. 644ff.): 6% % (10 Ex.)
samt 6 % (3 store).
St. Gertruds Kapel ca. 1490 til Reformationen (Sejdelin, op. cit. I, p. 673 ff.):
6J4 % (27 Ex.) samt 6 % (2 store).
St. Knudsgildet ca. 1440—60? (Nyrop, op. cit. I, p. 16 ff.): 6 % (3 Ex. å 100
Mk.), 6/4 % (2 Ex. å 50 Mk.), 6% % (eet paa 60 Mk.).
St. Nicolaigildet ca. 1450—1503 (Nyrop, op. cit. I, p. 195 ff.): 6J4 % (6 Ex.).
Hellig Legemsgildet 1457—93 (Nyrop, op. cit. I, p. 326ff.): 6J4 % (5 Ex.).
Trejoldighedsgildet 1459 (Nyrop, op. cit. I, p. 272): 6J4 % (1 Ex.).
St. Laurentiusgildet 1496—ca. 1505 (Nyrop, op. cit. I, p. 123 ff.): 6%. % (6 Ex.).

Derimod begynder i 16. Aarhundrede i Aarene op imod Refor
mationen en yderligere Rentenedsættelse at gøre sig gældende, og
snart bliver 5 % det normale ved Anbringelse af Kapitaler i fast
Ejendom i selve Flensborg By. I ikke faa Tilfælde kan vi nøje følge
Overgangen til den nye Rentefod:
Laurentiusgildets Hovedstol var endnu 1514 anbragt til ca. 6,6%; men netop i
1514 optræder her de første to Laan til 5 % (Nyrop, op. cit. I, p. 127 f.).

34. Da Rentekøbet forudsætter Rentebeløbet som det primære, for hvilken Kapitalen
er Købesummen, vil derfor i ældre Tid Rentefoden gerne udgøre en bruden Stør
relse, medens Kapitalisationsfaktoren er et rundt Tal, f. Ex. 12 = SVs %, 14 =
71/? %, 15 = 62/s %, 16 = 6V4 % osv.
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Endnu 1503 fik St. Nicolaigildet sine Laan forrentet med 6% %, men 1508 op
træder et Laan til ca. 4,6 %, og fra 1510 til 1529 er Renten 5 % (11 Ex.) samt to
Smaalaan til respektive 6% % og ca. 4,2 % (Nyrop, op. cit. I, p. 199 ff.). I 1524
var Gildets Hovedstol 667% Mk., som forrentedes med 33% Mk. 7 (} (5,09%),
blot 9 (3 over et matematisk korrekt 5 %.
I Helliglegemslav var Forrentningen af 6 Laan ca. 1506 til 1517 ligeledes 5%,
og Gildets Hovedstol, der i 1520 var omkring en 650 Mk., forrentedes i 1530erne
med ialt 32% Mk. (Nyrop, op. cit. I, p. 331 ff.).
Fra Helligtrefoldighedsgildet kendes ialt 31 Laan efter Reformationen, af hvilke
de 29 forrentedes med 5 %, eet Laan med ca. 5,11 % samt eet (fejlskrevet ?) med
ca. 3,9 % (Nyrop, op. cit. I, p. 273 f.).
Af Vor Frue Gildes talrige Udlaan lader Renten sig i to Tilfælde (ca. 1550 og
1558) beregne, nemlig til 5 % (Nyrop, op. cit. I, p. 231).
I Helliggejstkirkens faa Udlaan optræder ca. 1500 to meget betydelige Kapitaler
udsat til 6%, samt et, vist ældre (fra 1475?), Rentekøb til 7 % ved siden af to
Laan paa henholdsvis 5 og ca. 5% % (Sejdelin, op. cit. II, p. 383 ff., jfr. I,
p. 591).
Vor Frue Alter i St. Nicolai Kirke havde ca. 1515 100 Mk. staaende ude til 5 %
(Sejdelin, op. cit. II, p. 121).
Mariekirken, som vist allerede inden Reformationen var begyndt at anvende 5 %’s
Satsen (Sejdelin, op. cit. I, p. 656), anvendte efter Reformationen udeluk
kende denne Sats i sine over 150 Laan (ibid. II, p. 315 ff., jfr. ovenf. p. 54).
St. Gertruds Kapel, der som ovennævnt synes at fastholde en Rente paa 6—6% %
helt frem til Reformationen, fik efter 1536 udbetalt fire gamle 6% %’s Kapitaler,
som nu maatte udsættes til blot 5 % (Sejdelin, op. cit. I, p. 673 ff.).

Kun med stor Forsigtighed tør man inddrage de enkelte bevarede
almindelige Gælds- og Pantebreve i en Undersøgelse af denne Art,
da Renteberegningen kan være foretaget paa et Grundlag, der ude
lukker Sammenligning. Saaledes forekommer der ved forskellige
kirkelige Institutioners Rentekøb ofte betydeligt højere Rente end
her anført35. Da adskillige af disse Laan er givet med Sikkerhed i
Landgods, kan det tænkes at skyldes Landbrugets langt mere usikre
Drifts- og Forrentningsforhold; men meget tyder paa, at man i
35. Jfr. Kollegiatkapitlet i Haderslev, af hvis Laan efter 1443 Renten i 26 Tilfælde
kan beregnes (Aarsberetninger fra Geheimearchivet II, Tillæg (1856-60), p.
23 ff.). Den spændte lige fra 4 til 10 %, dog koncentreret om 6 % (4 Ex.), 7 %
(6 Ex.) og 8 % (7 Ex.), men med alle tænkelige Variationer (ö1/^ 62/s, 7V2 og
8’/< %).
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Datiden ofte var utryg ved at anbringe Penge uden for sin egen
Jurisdiction. Endelig kan ved Rentekøb en tilsyneladende høj For
rentning under visse Omstændigheder være til Fordel for »Laaneren«: Hvis Arvingen efter den Mand, der i en fjern Fortid havde
solgt eller skænket »Laangiveren« en Rente i sin Ejendom, vilde
udløse »Prioriteten«, betød en nominelt høj Rente, at Kapitalisationsfaktoren blev tilsvarende lavere, dvs. at det blev billigere at frikøbe sig for Forpligtelsen36.
Gennemgaar vi i Haab om blot en Orientering de i Diploma
tarium Flensborgense trykte Pante- og Gældsbreve, finder vi natur
ligvis temmelig stor Variation med Hensyn til Rentefodens Stør
relse. Men selvom der optræder Rentekøb til baade 7 og 7 i/2 %> er
til 1516 langt det almindeligste en Forrentning paa 614 %37, respek
tive 6 % for »store« Laan38. Fra 1517 indtræder ogsaa her den oven
nævnte Rentenedsættelse til 5 %, men kun delvis, idet vi overfor 13
Exempler paa 5 %39 i Tiden indtil 1550 møder hele 16 til 614 %
samt to (store) Laan paa 6 %40.
Her konstaterer vi den interessante Forskel, at medens Laanene
til 5 % uden Undtagelse er givet med Sikkerhed i fast Ejendom i
selve Flensborg By (som Kirkers og Gilders Udlaan normalt var
det), angaar de 15 af Laanene til 61/4 % alle Landgods.
Det i Diplomatarium Flensborgense for Tiden 1550—58 gengivne
Materiale er alt for spinkelt til at kunne bære videre Slutninger.
Der optræder Exempler paa saavel 5 %, 5i/£ %, 6 %, ja endog
131/4 %41, og i 1557 dukker den gamle Rentefod paa 614 % op igen,
og det tilmed ved Laan med Sikkerhed i Ejendom i selve Flens
borg42.
Saafremt disse Antydninger tør tages som Vidnesbyrd om en be
gyndende Rentestigning, finder vi her Baggrunden for Christian
36. Jfr. især Oldesloe Kirkeregnskab, udg. Fr. Bangert i Schriften des Vereins fiir
schleswig-holsteinische Kirchengeschichte 2. Rh. III (1904—05), f. Ex. p. 117.
37. Sejdelin, op. cit. I, p. 657, 705; II, p. 5, 24, 38, 96, 121.
38. Ib. I, p. 727; II p. 96 og 122.
39. Ib. II, p. 125, 141, 227, 236, 271, 305, 372, 402 f, 427, 448, 457, 482, 487.
40. Ib. II, p. 133, 141, 186, 224, 243, 307, 310, 391, 417, 418, 448, 450, 452, 460,
478, 481; samt 6 % = ib. II, p. 228 og 280.
41. Ib. II, p. 591, 593, 587, 557.
42. Ib. II, p. 699, 703.
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Ill’s nye Aagerforordninger, idet han netop i 1557 paa det strenge
ste forbød saavel Indbyggerne i Wilster og Krempe-Marsken som
netop Flensborg By at tage over 5 % i Rente43, et Forbud, der vist
ikke overholdtes bedre end det tilsvarende fra samme Aar for Konge
riget. Uden for de økonomisk set mere fremskredne Omraader lod
en saa lav Rente sig i hvert Fald ikke opretholde; ligeledes i 1557
udstedte saaledes Hertug Hans sin for Nordslesvig gældende Aagerforordning, hvori fastsloges en 6 %’s, respektive 61/4 %’s lovlig
Rente44.
Vi har saaledes Grund til at formode, at en gammel 10 %’s Rente
fod i Flensborg omkring 1400 var ved at afløses af 8 %, hvilken igen
i 15. Aarhundrede maatte vige for 61/4—6 %, og endelig var for selve
Byens Vedkommende endog de 6 % i første Halvdel af 16. Aarhun
drede afløst af 5 %; en Udvikling, der paa ingen Maade maa betrag
tes som lokal, da den er fælles ikke blot med Holsten45, men i Hoved
trækkene ogsaa med det meste af Nordeuropa46.
43. Sejdelin, op. cit. II, p. 743 og 756.
44. Hansborgske Registranter I (Forordninger), udg. Emilie Andersen (1943), p.
67 ff., jfr. p. 49 f.
45. Af Kiels ældste Rentebøger fremgaar, at Renten (ved Rentekøb o. lign.) fra
1300 var 10 %, og skønt 8Vs % omkring 1340 for en Tid vinder frem, erstattes
10 %’s Renten først fra 1440erne endeligt af 8 %, mens 7, 6 og endog 5 % bliver
hyppigere ned imod 1500 (Ghr. Reuter, ‘Das älteste Kieler Rentebuch’. Mitteilungen der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte 9-11 (Kiel 1891-93), især
p. LXIII f.). Efter 1487 dominerer 6 %, omend 8 % i Smaalaan optræder til ca.
1520 (Moritz Stern, ‘Das zweite Kieler Rentebuch’. Ib. 21 (Kiel 1904), især p.
XXIX).
Gennem Oldesloe Kirkeregnskaber konstaterer vi, at en 10 %’s Rente i Løbet
af 15. Aarhundrede falder til normalt 62/s %, og i anden Fjerdedel af 16. Aar
hundrede begynder 5 % at blive almindelig. (Fr. Bangert i Schriften des Vereins
fiir schleswig-holsteinische Kirchengeschichte 2. Rh. II (1901-03), p. 23 ff., og
III (1904-05), p. 115 ff.).
Derimod var i Heiligenstedten Kirkeregnskab endnu ca. 1521-42 6*/4 % med
Variationer absolut dominerende (ib. 2 Rh. VIII, p. 288 ff.).
46. J. Kulischer, Allgemeine Wirtschaftsgeschichte I (1928), p. 336 f., resumerer
Udviklingen saaledes, at ved Rentekøb var endnu i 14. Aarhundrede 10 % al
mindelig, og kun i enkelte Omraader vandt i Aarhundredets sidste Halvdel 7-8 %
frem. I Løbet af 15. Aarhundrede falder Renten fra 8 til 6 %, ja sine Steder
endog til 5 %.
Bortset fra Lybæk (A. v. Brandt, Der Lubecker Rentenmarkt von 1320 bis 1350
(Kiel 1935) p. 19 ff., jfr. Tabel II, p. 41) og enkelte andre Storbyer, som tidligt
havde en exceptionel lav Rente, ofte paa blot 5 % (jfr. Tabellerne over Ren-
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III

Vender vi os derefter til selve Kongeriget Danmark, maa det med
det samme siges, at Kildematerialet her fra er af langt svagere Karak
ter, hvorfor vi hovedsageligt maa begrænse os til at undersøge, hvor
vidt de bærekraftige Exempler passer ind i det flensborgske, for
ikke at sige almindelige nordeuropæiske Mønster. I adskillige sen
middelalderlige Enkeltdokumenter optræder en Rentefod paa 10 %,
sansynligvis Resterne af den i Højmiddelalderen saa udbredte Sats47.
Men selv en storstilet Indsamling af Gælds- og Pantebreve, spredte
i Tid og Sted, kan næppe give et helt paalideligt Billede.
For Exempel er der fra Ribe tilsyneladende Spor af den sydpaa
udbredte 624 %’s Rente, saaledes i tre udaterede Breve, vist fra 15.
Aarhundredes Midte, vedrørende Domkapitlet48, og i to Breve ved
rørende Præstegildet finder vi 1462 ligeledes 6% %, i 1509 (»stort«
Laan) 6 %49. Men overfor dette tilsyneladende ensartede Billede
maa vi stille fire Enkeltlaan fra svendborgske Kirker (1462—1505)
med højst varierende Rentesatser paa henholdsvis 10 % (2 Ex.),
62/3 % Og 81/3 %»o.

47.
48.
49.

50.

ten ved Rentekøb i en Række tyske Byer i Middelalderen i Max Neumann, op.
cit., p. 266 ff.), underbygger en lang Række Monografier Kulischers Opfattelse;
Bremen se Bernhard Gätjen, ‘Der Rentenkauf in Bremen’, Veröffentlichungen aus
dem Staatsarchiv der freien Hansestadt Bremen I ((Bremen 1928); Hamburg se
E. F. Gaedeghens, ‘Die in Grundstücke eingeschiebenen Renten’. Zeitschrift des
Vereins für hamburgische Geschichte VII (Hamburg 1883); Hessen se G. Winter,
‘Zur Geschichte des Zinsfusses im Mittelalter’. Zeitschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte IV (Weimar 1896).
Ved Rentekøb i Stockholm afløstes omkring 1470 den gamle 62/s %’s Rentefod
af 5 % (J. E. AlmQuist, ‘Om s. k. eviga räntor i det medeltida Stockholm’.
(Svensk) Historisk Tidskrift 1939, p. 268 f.), hvilken Sats synes at dominere i
Sverige i Tiden op til Reformationen (jfr. Gunnar Olsson, op. cit., p. 62-72).
Jfr. bl. a. Rubow, op. cit., p. 15 ff.
Avia Ripensis (Ribe Oldemoder), udg. O. Nielsen (1869), p. 57; Ældste danske
Arkivregistraturer V (1910), p. 442.
Terpager, Ripee Cimbricæ (Flensborg 1736), p. 450 f.; Repertorium 2. Rk. VI,
Nr. 11319, jfr. et Laan af 1456 paa ca. 7 % (Terpager, op. cit., p. 438 f). End
nu 1602/3 optræder her Rentesatsen 62/s % (ib., p. 430).
Aktstykker - til Oplysning især af Danmarks indre Forhold i ældre Tid, udg. af
Fyens Stifts literaire Selskab (1841), p. 103 f.; Repertorium 2. Rk. I, Nr. 1405,
II, Nr. 2741 og VI, Nr. 10408.
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Holder vi os i Stedet til Kirkeregnskaberne, er vi her i den spe
cielle Situation fra Assens Kirke at have et endnu ældre Materiale,
end selv Flensborg kunde byde paa, idet de bevarede Pergaments
brudstykker i hvert Fald omfatter Aarene 1372—8551. Af Kirkens
talrige Rente- og Lejeindtægter er det vist kun de færreste, der
direkte kan paavises at hidrøre fra Udlaan, og kun i seks Tilfælde
kan en Rentesats beregnes. Men selvom disse seks Exempler angaar
de samme tre Laan (vist alle med Sikkerhed i Pant eller Kautio
nister), er der her udelukkende Tale om den »klassiske« Rentefod
paa 614 % lige fra 1381 (maaske allerede 1378?) og til 1384, hvor
alle tre Laan forekommer, en Sats, som paa Baggrund af den i de
flensborgske Gilder da almindelige 8—10 %’s Rentefod maa siges at
være moderat.
Til Gengæld varer det nu fuldt ud eet hundrede Aar, før vi atter
har Kirkeregnskaber fra Kongeriget. I 1496 tager Assens Kirkeregn
skab fat igen, og omend vi kun sjældent er i Stand til at beregne
de hyppige Udlaans Forrentning, er Rentefoden i samtlige fem i
Tiden 1522—54 konstaterbare Tilfælde stadig 614 %. Til Sammen
ligning kan anføres Regnskabet fra Breklum Kirke i Slesvig Stift52,
hvor der fra 1499 til ca. 1521 blandt talrige Udlaan (som Regel med
Sikkerhed i fast Ejendom) i mindst 29 Tilfælde er Mulighed for at
fastslaa Rentefodens Størrelse, og denne er i de 20 netop 614 %, i
de 9 — normalt Laan paa 7i/£, 15 eller 30 Mk. — 62/3 %.
Da disse Sognekirker regelmæssigt visiteredes af den lokale Sys
selprovst, som reviderede deres Regnskaber53, maa vi antage, at
Provsten ogsaa har godkendt Kirkernes »Laanepolitik«. Saaledes
havde Sysselprovsteme normalt Andel i den kirkelige Strafferets
pleje, og de slesvigske Provster hævdede rent ud, at de habent corrigere usuarios5*, dvs. at vi kan have Grund til at formode, at den
ved de ovennævnte Kirker anerkendte Rentesats har været alminde
lig indenfor de paagældende Sysselprovsters Distrikter.
51. LA. for Fyn, Odense.
52. RA. Landsbykirker, Registrum ecclesie Brecklinck.
53. Om denne Kirkevisitation se Troels Dahlerup i Hardsyssels Aarbog 1960, p.
77 ff.
54. Quellensammlung der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte VI
(1904), p. 126.

62

TROELS DAHLERUP

Fra samme Periode har vi et fremragende Regnskabsmateriale fra
Ribe Ærkedegn, der var Sysselprovst i Ribe Stifts sønderjyske Del
og som saadan reviderede de derværende Kirkers Regnskaber. Følge
lig lod han føre Protokoller til Støtte for sin Revision, af hvilke den
for Lø m. fl. Herreder (1514—43) endnu er i Behold55.
I denne Regnskabsbog er blandt andet anført de sønderjyske
Kirkers utallige udestaaende Fordringer, men kun sjældent disses
Forrentning, naturligvis fordi denne var en Selvfølge og alminde
ligt kendt af alle. Thi 21. September 1518 var Ærkedegnen i
Højer og traf her en aftale med Indbyggerne om Rentesatsen
(= 614 %)56. Gaar vi til det andet Bysamfund i Omraadet, Tønder
Købstad, finder vi dér Kirkens talrige Udlaan opført under følgende
Bemærkning: Item aff huer god mch. ganger 1 god 0 oc aff hwer
wnd mch. ganger en wndh Ø57, dvs. at vi for begge Regnskabsdistrik
tets Byer finder en aftalt, ja næsten forordnet Rente, nemlig »Nor
malrenten« paa 61/4 %• Ved ubetydelige Smalaan kan vi nu og da
træffe en noget højere Rente, for Exempel 4 0 af 3 Mk. (814 %)
eller 7 0 af 5 Mk. (884 %). Derimod synes den flensborgske Femprocentsrente ikke at være trængt ud til Landsbykirkerne. I Regn
skaberne for Bøl Kirke (Angel i Slesvig Stift) anføres saaledes 1550
en Liste paa 42 Debitorer under Overskriften Rente gelt des jares
1 0 van 1 mk., dvs. 614 %58.
Gaar vi til Als, der ganske vist politisk hørte til Hertugdømmet,
men kirkeligt, dvs. »rentejurisdictionelt« laa under Odense Stift,
finder vi i Kirkeregnskaberne her59, at hvor en Rentesats lader sig
beregne, er det næsten uden Undtagelse 614, respektive 6 %.
Asserballe Kirkeregnskab 1547—1691: 1548—71 = 6% % (9 Ex.) og ca. 4%
(1 Ex.). 1596 eet »stort« Laan til 6 %.
Kettinge Kirkeregnskab 1551—1673: 1568 = 6}4 % (1 Ex.).
Tandslet Kirkeregnskab 1550—1691: rig Laanevirksomhed, men kun 1598 anføres
Renten for et »stort« Laan = 6 %.
55.
56.
57.
58.
59.

RA. Hansborgarkivet. Papir D. 40, Pk. IV.
Ib., fol. 102 r.
Ib., fol. 52 r.
H. F. Rørdam, Historiske Samlinger og Studier III (1898), p. 526.
LA., Aabenraa. Bortset fra det ovenanførte Kirkeregnskab for Assens synes de æld
ste fynske Kirkeregnskaber ikke at muliggøre Renteberegninger.
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Ganske vist var Renten i 16. Aarhundrede under visse Omstæn
digheder faldet til 5 % i selve Flensborg By, og vi maa da lede efter
tilsvarende Tendenser i Kongeriget. Der var her næppe mange
Byer, som i økonomisk Virksomhed kunde kappes med Hertugdøm
met Slesvigs største Handelsby, og desværre synes der forbløffende
lidt Materiale af denne Art bevaret fra København. Men det løn
ner sig at kaste et Blik over Sundet og tage Malmö Stadsbok i Be
tragtning60.
Skønt Regnskabet for Stadens Kirke aflagdes for Borgmestre og
Raad, omtales der i Stadsbogens første 25 Aar tilsyneladende ingen
Transaktioner, der indebar Forrentning. Men i Begyndelsen af Juni
1529 fik Malmø Kongens Bekræftelse paa den lokalt gennemførte
kirkelige Reformation, hvad der øjensynligt har givet Magistraten
friere Hænder i sin Forvaltning af Kirkegodset. Den 22. Juni 1529
anføres da i Stadsbogen hele fire Laan i Form af Salg af fast Ejen
dom paa Genkøb, og frem til 1546 findes her blandt talrige forren
tede Laan af Kirkens, Hospitalets og Umyndiges Midler ialt 16 Til
fælde, hvor Renten lader sig beregne, nemlig til 5 %, den for saadanne Laan ogsaa i Flensborg brugelige Rentefod. 1546 optræder
der ganske vist eet eneste 6% %’s Laan61; men fra Stadsbogens sid
ste to Aar (1547—48) har vi atter kun Vidnesbyrd om (6) Laan til
5 %’s Forrentning.
I 1557 kom den anden kgl. Renteforordning, der fastsatte Maximalrenten til 5 %62, maaske et Vidnesbyrd om, at den hidtil kun
i de større Byer raadende Rentesats var ved at gøre sig almindeligt
gældende63. Nu optræder i Assens Kirkes Regnskab, hvor som oven60. Malmö Stadsbok 1503-48, i Malmö Stadsarkiv. Jeg takker Udgiveren Dr. E. Kro
man dels for Tilladelse til at benytte selve Stadsbogen, dels for Laan af Korrek
turexemplar af Udgaven.
61. Et Laan paa 20 Joachimsdaler forrentes med 4 Mk. dansk. Da Daleren utvivl
somt gjaldt 3 Mk., bliver Renten 62/s %.
62. Kolderup-Rosenvinoe, Gamle danske Love IV (1824), p. 250 f.
63. Selv om Forrentningen af Statslaan i nok saa høj Grad afhang af politiske For
hold (Kreditors Tillid til Debitor, evt. Debitors Magtmidler), hvorfor Laan af
saadan Karakter ikke er inddraget i nærværende Undersøgelse, er det værd at
bemærke, at det i Kansler Johan Friis’ »Regeringstid« lykkedes Kronen for sine
i Indlandet optagne Laan at fastholde en beskeden 5 %’s Rente, se Astrid Friis,
‘Kansler Johan Friis’ første Aar’. Scandia VII (1934), p. 172 f.; jfr. Rubow,
op. cit., Tabellen p. 192.
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anført hidtil 614 % havde været eneraadende, i 1558 et Laan til
64

Denne nye Rentesats blev dog aldrig »populær«. Længe inden
en Forordning af 163265 atter legaliserede 6 %, og det strengt taget
kun under visse Forudsætninger, havde man stiltiende opgivet 5 %’s
Renten. Af talrige Exempler fremgaar, at den jævne Befolkning
hang ved de gamle Beregningsmetoder og uanset 1632-Forordningen
i Handel og Vandel fortsat opererede med de traditionelle 614 %,
altsaa en Skilling paa Marken eller i den nye Mønt fire Skilling paa
Daleren66.
Meget tyder saaledes paa, at Danmark rentemæssigt set fulgte
den almindelige nordeuropæiske Udvikling, i hvert Fald i Hoved
trækkene. Der findes Spor af en tidlig 10 %’s Rente; men i Kirke
regnskaberne lige fra Slutningen af 14. Aarhundrede og ind i 16.
Aarhundrede er 6 %’s Niveauet dominerende, i Praxis 614 %, der
paa Grund af sin nære Tilknytning til Møntsystemet var uhyre sim
pel at arbejde med. Utvivlsomt har Kirken i Middelalderen hæv
det sin Straffemyndighed i Aagersager, og paa denne Baggrund maa
det konkluderes, at Christian Ill’s Forordning af 1547 er en Fastslaaen af status quo. Principielt var Aager fortsat strafbart, men af
praktiske Grunde maatte Gejstligheden have en Regel at gaa efter,
og som Maximalrente valgtes da den af Sysselprovsterne, Sognekir
kernes Revisorer, hidtil godkendte Sats.

64. Regnskabet, fol. 19 r.
65. V. A. Secher, Forordninger IV (1897), p. 571 f.
66. Skast Herreds Tingbog 1637 (1956), udg. Poul Rasmussen, 1637: 138, 320 (ter),
326, 350 (bis); Aasum Herreds Tingbog 1640-^48 (1956-61), udg. Aksel E.
Christensen og Troels Dahlerup, 1641: 170, 1642: 50, 1645: 238 (bis).
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Øresundstoldregnskaberne har gennem flere menneskealdre været
anerkendt som en kilde af største betydning for den internationale
handels historie. Erkendelsen af denne betydning har været grund
laget for den monumentale tabeludgave over skibsfart og varetrans
port gennem Sundet. For enhver, der mere indgående vil beskæftige
sig med dette materiale — og det hvad enten dets økonomiske eller
dets politiske aspekter er i forgrunden af den historiske interesse —
rejser sig imidlertid en række problemer af historisk-teknisk og kilde
kritisk natur, hvis løsning ofte synes at være en bydende nødven
dighed for en holdbar udnyttelse af regnskabsmaterialet. Blandt
disse problemer er et af de fornemste at få klarhed over grundlaget
i videste forstand for Øresundstoldens opkrævning, de tilgrundlig
gende retlige principper, deres udformning i bestemmelser til rette
snor både for dem, der skulde opkræve tolden, og dem, der skulde
betale den, toldadministrationens organisation og personel, dens
arbejdsvilkår og praxis, samt de tekniske og merkantile forhold, som
til de forskellige tider har været af betydning derfor, navnlig beskri
velse og identifikation af de klarerede varesorter og de anvendte
mål-, vægt- og møntenheder. Behovet for klarlæggelse af disse for
hold er gentagne gange blevet påpeget. Af Danske historikere har
således Astrid Friis og Aksel E. Christensen udførligt begrundet det
og begge også selv bidraget til at øge vor viden på disse områder1.
1. Astrid Friis, ‘Bemærkninger til Vurdering af Øresundstoldregnskaberne og Principerne for deres Udgivelse’. Hist. Tidsskr. 9. r. IV (1925), pp. 172-8; samme,
‘Sundtoldregnskaberne’. Scandia VIII (1935), pp. 143—6; Aksel E. Christensen,
‘Der handelsgeschichtliche Wert der Sundzollregister. Ein Beitrag zu seiner Beurteilung’. Hansische Geschichtsblätter 59. Jhg. 1934 (1935), spec. pp. 128-9,
140-2; samme, Dutch Trade to the Baltic about 1600 (1941), pp. 49-80, 318-38.
6
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Om andet end prøvegravninger på enkelte lovende punkter af det
store forskningsfelt kan der dog næppe siges at have været tale. For
en mere systematisk undersøgelse og skildring af de herhenhørende
forhold med sigte på den omfattende udredning af Øresundstoldens
historie, som aldrig er blevet foretaget, men som burde være udgangs
punktet for enhver udnyttelse af regnskabsmaterialet, må fortsatte
specialstudier selv af detaljer være af betydning. Det efterfølgende
er et beskedent forsøg til en sådan studie, idet blikket navnlig er
hæftet ved det her som i mange andre historiske sammenhænge van
skelige problem, i hvilken udstrækning påbud og praxis svarer til
hinanden.

Christian 4s og hans samtids syn på Øresundstoldens statsretlige
natur er ikke tvivlsomt. Med ønskelig klarhed findes det udtrykt i
et kgl. missive til rentemestrene 3. december 1638, hvor det hedder,
at tolden i Sundet altid har været kongens håndpenge. Den var altså
en regaleindtægt, der havde sit udspring i hans herredømme over
de nærmeste farvande, hans og kronens strømme. I denne sproglige
udmøntning af det kgl. synspunkt på toldens karakter ligger der
dog ikke blot prægnans, men tillige skarphed. Det ses af den situa
tion, hvoraf udtrykket fødtes, nemlig meningsudvexlingen og den
politiske strid mellem kongen og Rigsrådet, der på denne tid fik
sin bitterhed af den finansielle nød, hvori kongen følte sig stedt
uden at finde nogen tilfredsstillende hjælp af rigernes midler, som
kun Rigsrådet ved skattebevillinger kunde lade flyde rigeligere end
fastlagt inden for den ramme, som lensindtægterne og de andre
sædvanlige visse og uvisse indtægter skulde udfylde. Stillingen mel
lem parterne og kongens fortrydelighed over at se sig sat på smal
kost kommer klart til orde i det citerede missives argumentation og
konklusion. Da rigets daglige indtægt ikke forslog til at dække de
nødvendige og uomgængelige udgifter bl. a. til Holmen, nødtes han
stadig til at dække det manglende ved at gribe til tolden i Sundet;
når Rigsrådet ikke vilde bevilge de fornødne skatter, måtte han
søge at tilvejebringe balance ved at sætte indtægten af kronens len
og andet så meget højere, at de løbende udgifter derved kunde dæk-
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kes, en løsning, der klart nok ramte rigsrådsadelen mere direkte på
dens pengepung end skatterne2.
Men, skatter og lensreform var en trælsere vej at følge end at få
håndpengene til at flyde rigeligere og tilmed til anvendelse efter
kongens hoved uden nærgående kontrol. Politiske og finansielle
motiver stod i farlig samdrægtighed bag Christian 4s gentagne for
højelser af Sundtolden i 1630’rnes sidste år3, der drev den op til de
største højder i dens historie og ud over dens netop da faldende
bæreevne, som bestemtes af den ydre magtkonstellation, der i disse
år udviklede sig til Danmarks ugunst.
Jo mere der krævedes i Øresunds toldkiste gennem forhøjelser
af bestående afgifter, indførelse af nye, særbyrder på enkelte natio
ners skibe og andet sligt, des større blev imidlertid også de krav,
der stilledes til den administration, som skulde omsætte pålæggene
i penge. Ingen vidste dette bedre end Christian 4, der altid med
den største mistænksomhed fulgte sine tolderes og toldskriveres gøren
og laden og jævnlig om deres evner og hæderlighed ytrede en tvivl,
der, som gerningen viser, ikke altid var ubegrundet. Øresundstoldens
stab gik ikke ram forbi, og netop samtidig med at kravene til den
skærpedes under toldforhøjelsernes pres, mærkes en stigende mis
fornøjelse hos kongen med slendrian og upålidelighed. I sommeren
1637 måtte lensmanden på Kronborg Frederik Urne, der havde det
øverste stedlige tilsyn med toldopkrævningen i Sundet, læse hans
klage fra Glückstadt over, at der i en af de poser med toldens mønt,
som toldskriver Laurits Randulf havde bragt, fattedes ikke mindre
end 30 daler i 3OO4. Som nytårshilsen modtog samme lensmand et
kgl. håndbrev med en række nye exempler på, hvorledes »wrigtigheden med tellen och pengene tager dageligen till«5. Hvad tillid
2. Kancelliets Brevbøger 1637-1639 (1944), p. 561; jfr. J. A. Friderigia, Dan
marks ydre politiske Historie I (1876), pp. 4-15, II (1881), pp. 185-8.
3. Jeg kan ikke ganske slutte mig til Fridericia, op. cit. II, p. 185, og C. O. BøggildAndersen, Hannibal Se hested I (1946), p. 34, der finder motiverne til Chr. 4s
toldpolitik i Sundet alene i finansielle eller monarkiske og juridiske hensyn, men
ikke i politiske. Der er dog ikke her anledning til at gå nærmere ind på dette
problem. At finansielle hensyn ikke mindst i 1630’rne vejede tungt, er evident.
4. Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve, udg. v. G. F. Bricka og J. A.
Fridericia, IV (1882), pp. 151-2.
5. Ibidem, p. 168.
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kongen havde til den siden Willum Mortensen (Rosenvinge)s død i
1637 eneste øresundstolder, den tidligere renteskriver Herman Holsteins pålidelighed lader et brev til rentemestrene fra begyndelsen
af 1639 forstå; omslagsforvalteren havde blandt de 99.000 daler, han
af toldkisten i Helsingør havde fået med til Kiel, fundet »en hab
unde daler«, som rentemestrene nu skulde se nærmere på og præ
sentere for tolderen til ombytning med andre og bedre, men nogle
kobberdaler skulde de beholde, »ty ellers stycker hand dem dog
yblandt dy penge igen, som hand leffuerer y kammerid, naar hand
seer syn leiilighed dertyll«6. Endelig sammenfattede han situationen,
da han i foråret 1639 selv var nået til Kronborg, i følgende suk til
rentemestrene: »Heer wyl werre en anden tolier, om ded skall gaa
rett tyli. Denne er dem megiid for sleett, ysønderlighed mens tolien
aff alle paa en maaner skall oppeberris«7.
Tålmodigheden var bristet, og længe varede det ikke for kongen
eller dem, der havde hans øre, at finde den nye mand, som skulde
bringe orden i forholdene og føre den kgl. toldpolitik igennem i
det daglige på toldboden i Helsingør. Den 15. marts 1639 kunde
kongen meddele Frederik Urne, at Goddert Braem havde gjort sin
ed som tolder sammen med Herman Holstein, og at toldkisten der
for skulde tømmes, så man kunde begynde på bar bund og Goddert
Braem vide, hvad der gik ind og ud8.
Kongens nye mand på toldboden var vist nok af en noget anden
støbning end de fleste af de hidtidige toldere. Det dominerende træk
hos ham er vel egentlig ikke hans eget, men familiens. Ingen kunde
bemærke sig hans udnævnelse uden at tænke på, at Københavns
første magnat, Johan Braem, kongens købmand frem for nogen,
Hamborgeren med den kometagtige bane og de fortrinlige forbin
delser, nu havde sin broder siddende på nøglestillingen i Sundet som
vogter af bl. a. de exorbitante særafgifter, som der skumledes om,
at han til egen profit stod bag9. Hos Nederlænderne havde navnet
6.
7.
8.
9.

Kong C hr. d. Fj. egenh. Breve IV, p. 209-10.
Ibidem, p. 215.
Ibidem, p. 221.
Sune Dalgård, ‘Salpetertolden af 1638-39 og den private spekulationshandel bag
den’. Hist. Tidsskr. 11. r. V (1954), pp. 331-43; jfr. samme, Dansk-Norsk Hval
fangst 1615-1660 (1962), pp. 98-100, 128-31, 228-31, 377-8.
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ingen god klang og allerede derfor næppe heller i de dele af rigs
råds- og embedsadelen, der så med uro på den navnlig af toldpoli
tikken forårsagede skærpelse af forholdet til Generalstaterne.
Det nye makkerpar på toldboden har øjensynlig vakt større tillid
hos kongen og været i stand til med kraft at få hans intentioner i
retning af en konsekvent gennemførelse af den skærpede toldpolitik
omsat i praxis. Gryntene i brevene tager af, om end lensmanden på
Kronborg i januar 1640 fik en ny hoben daler, som ikke havde kun
net passere ved omslaget i Kiel, og som tolderne derfor skulde tage
til sig igen10. Større var misfornøjelsen vist hos de fremmede skip
pere og deres principaler, hvis vrede over toldforhøj eiserne fandt
sine nærmeste ofre i embedsmændene på toldboden i Helsingør.
Stolede Christian 4 på, at alt på toldboden nu var bragt i en bedre
gænge, skulde han dog snart blive grundig rystet i denne tro. Her
for sørgede et par begivenheder, der allerede hver for sig kunde
være ubehagelige nok, men som dog navnlig fik vægt ved deres sam
tidighed og ved under de jævnsides løbende retslige undersøgelser,
de fremkaldte, at supplere hinanden i at afdække en række tvivl
somme eller mislige forhold, der havde indsneget sig ved klarerin
gen. De måtte skabe et indtryk af udbredte brøst og af en alminde
lig slaphed i toldkorpsets daglige virke ved navnlig at afsløre en
kløft mellem de kgl. påbud herom og deres efterlevelse.
Torsdagen den 26. november 1640 indbragte byfogeden i Hel
singør efter ordre af slotsherren Frederik Urne for rådstueretten
i Helsingør en sag mod toldskriver ved Øresunds toldbod Laurits
Randulf11, mod hvem tolderne Herman Holstein og Goddert Braem
havde indgivet en beskyldning for at have gjort falske pas og omgå
edes kongens told uærlig. I de følgende tre måneder, indtil borg
mestre og råd den 25. februar 1641 afsagde deres dom, verserede
10. Kong C hr. d. Fj. egenh. Breve IV, pp. 295-6.
11. Laurits Nielsen Ran(d)ulf(f) (Randuld) var renteskriver fra 1626 og tilsyns
mand ved kgl. majestæts lysthave og Rosenborg fra 1631 (Meddelelser jra Rente
kammer arc hiv et 1872, udg. af Joh. Grundtvig, p. 171; RA. Da. Kane. B 160,
10. okt. 1631). Han var toldskriver i Helsingør fra 1636. Om hans slægtsforhold
se Personalhist. Tidsskr. (1. r.) II (1881), p. 315, 13. r. II (1953), p. 222-3.
Han var utvivlsomt broder til sognepræsten i Roskilde Enevold Nielsen Randulf
(Dansk biografisk Lexikon, udg. af G. F. Bricka, XIII (1899), pp. 395-6) jfr.
skiftet efter L. R. i Helsingør byfogedarkiv (LA Kbh.).
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sagen i en række retsmøder med en mængde skriftlige og mundtlige
indlæg, af hvilke partsindlæggene som sædvanlig kun er kort omtalt,
medens den mundtlige og skriftlige vidneførsel er fyldigt refereret
eller ord til andet indført i rådstuebogen12. Knibe udenom kunde
rådstueretten ikke, da kongen gav den ordre til at fælde dom i
sagen og endda åbenbart følte sig ganske sikker på udfaldet, efter
som han samtidig tilskrev Fr. Urne om Randulfs »gode gierninger«
og gav ham befaling til, når dommen var faldet »och dend fiine
mand er uell streckt till att erfare uiidere om hans dont«, da uden
forhaling at lade ham hænge uden for byen13.
Sagens fakta synes i korthed at have været følgende. Den 31. okto
ber 1640 ankom to skippere fra Terschelling, brødrene Claus og
Sibbe Joris, med deres skibe til Sundet. Claus havde efter ordre
indkøbt noget speceri for Randulf, og da han desårsag opsøgte
denne, fik han tilbud om at blive klareret strax ved at afregne med
ham og betale tolden i hans hus. Både Claus og Sibbe tog mod til
budet og fik efter at have betalt deres rosenobler, guldgylden og
over 300 rdl., som Randulf sagde at ville levere videre til toldboden,
udstedt deres pas, som toldskriveren den 2. november selv gav til
visitøren Hans Piper. Da Claus senere kom til toldboden, spurgte
Goddert Braem ham, om han ikke ønskede at blive klareret. Da
han svarede, at det allerede var sket, og at han havde betalt tolden
til Laurits Randulf, replicerede tolderen: »Dat kunde nicht gahn«.
Om aftenen den 2. november lod tolderne sende bud til visitøren
efter de to pas, og da Randulf næste morgen søgte at få dem tilbage
og fik dette at vide, blev han efter Pipers udsagn »nogit slem derwid
och gich bort«. Han opsøgte derpå Claus Joris i hans Logi og gav
ham pengene tilbage med besked om, at han selv måtte betale dem
på toldboden, hvad skipperen og hans broder da også gjorde14. Her12. LA Kbh. Helsingør rådstuearkiv. Helsingørs rådstuebog 1639-42, fols. 54-77.
13. Kong C hr. d. Fj. egenh. Breve IV, pp. 427-8.
14. LA Kbh. Helsingørs rådstuebog 1639—42, fols. 54-5, unumm. fol. lige efter 55, 77.
— I toldbogen er under 3. nov. og med bemærkning i margen: »Laurids Ranulfs
schippere som hand forsaa sig med« indført to skippere fra Terschelling, men
med navnene Claus Jarrisen og Gerit Sibolds (nr. 340 og 341 bl. ballast skibe) og
med et betydelig mindre toidbeløb end det, Claes Jorisz i retten opgav at have
betalt til Randulff (RA. Øresundstoldrgsk. 1640 Indtægt C, fol. 67v).
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efter gik sagen over på det retslige plan med en skriftlig anmeldelse
af 18. november fra tolderne til Fr. Urne, forelæggelse af anmel
delsen for kongen og dennes sarkastisk-forbitrede instrux om sagens
forfølgelse. Den syntes at kunne rulle gennem retsmaskineriet som
en gemen tyverisag, om end af de usædvanligere og fornemmere,
med udsigt til den af kongen ventede dom til galge og gren. Helt
så ligetil skulde det dog ikke gå.
Grunden hertil lå i Laurits Randulfs forsvar, der afslørede en
række artige forhold ved Øresundstoldens administration. Frem
dragningen af disse forhold måtte i den aktuelle sammenhæng have
virkninger, der gik videre end til selve den konkrete sag. For efter
verdenen er de fremkomne oplysninger velkomne som en af de
sjældne kilder, der giver indblik i toldklareringens virkelige praxis
til korrektiv af den i forordningsmaterialet forudsatte. Oplysnin
gerne fremkom ved, at Randulf til sit forsvar lod samtlige sine 5
toldskriverkolleger, hver med deres tjener eller skriverdreng, samt
toldbodsvenden indstævne for at aflægge vidnesbyrd til besvarelse
af en række spørgsmål om toldklareringen, som han havde sam
menfattet i et skriftligt indlæg i 14 punkter. Formålet hermed var
antagelig at bevise, at hans klarering af de to skippere fra Terschelling havde været om ikke i overensstemmelse med toldordinansen
og kongens instruxer for tolderne og toldskriverne så dog i overens
stemmelse eller analogi med en praxis, som tolderne selv havde ind
ført, eller i hvert fald ikke var mere graverende end den.
De skriftlige svar på de 14 punkter viser, selv om de synes præget
af nogen fællesredaktion og forsøg på at sno sig uden om de ube
hageligste enkeltheder, tydeligt afstanden mellem bestemmelserne
om klareringen og den daglige praxis. Nogen enkelt og samlet codex
af retsregler specifikke for Øresundstolden og for dens personales
virksomhed fandtes vist ikke. De gældende regler var tværtimod
spredte, til dels uspecifikke og gennemgående præget af nogen
uklarhed og hemmelighedsfuldhed, i hvert fald underkastet den
usikkerhed, at kongen selv når som helst mundtligt eller skriftligt
kunde ændre eller supplere dem. Om hovedgrundlaget på denne
tid synes der dog ikke at råde tvivl. Det bestod først og fremmest
af kongens »memorial« til tolderne og toldskriverne af 9. juni 1628,
der var en instrux eller en række »toldpunkter« for deres virksom-

72

SUNE DALGÅRD

hed. Den var utrykt15. Dernæst var den almindelige trykte toldordinans af 12. januar 1632 om rigernes toldvæsen16 til en vis grad gyldig
også for Øresundstolden, nemlig for så vidt den fastlagde mere
generelle regler for regnskabsføring og klarering m. m. Endelig var
naturligvis de forskellige, indtil denne tid utrykte ruller for Sund
toldens opkrævning af de enkelte nationer udgangspunktet for
selve toldberegningen.
Dette var grundlaget, men det var altid underkastet det forbehold,
»saauit hanns May: naadigst iche selff det haffuer foranderit«17,
hvad han eller hans stedfortrædere på særlige punkter faktisk synes
at have gjort. F. ex. havde kongen ved et egenhændigt brev til rente
mestrene den 9. juni 1633 givet besked om personaleomordning på
toldboden, hvorefter der fremtidig skulde være 6 toldskrivere, som
to og to skulde holde bog sammen et år ad gangen18. Men også
mundtligt var retningslinier fastlagt. Et blik bag om forordningstexterne til sådanne mundtlige påbud giver toldskriver Jørgen Beiers
oplysninger til svar på Randulfs spørgsmål om, hvilke bestemmelser
personalet i praxis havde rettet sig efter, og om man havde brugt
andet end cifre til angivelse af talstørrelser i toldsedler og -bøger.
Toldordinansen af 1632 fastsatte herom udtrykkelig, at alle talstør
relser skulde skrives helt ud med bogstaver19. Beier oplyste, at kon
gen og kansleren i 1628 på toldboden havde givet toldere og told
skrivere skriftlig ordinans og memorial — vel den af 9. juni — at
rette sig efter. Ved skrivelse af 21. februar 1632 havde statholderen
Frants Rantzau imidlertid sendt dem den nye trykte toldordinans
til rettesnor, »nemlig i di pungter, som formelder om tholdbøgger
och tholdkister, tholdseddeler och anndere poster mere, huilche eder
med fordeligst schall thilschiches«. Strax derefter blev både tolderne
og toldskriverne kaldt fra Helsingør til København, hvor de i råd
stuen af kansleren og statholderen i 4—5 rigsråders nærværelse fik
besked om, i hvilket omfang de skulde rette sig efter den trykte
15. Orig. i RA. Øresunds Toldkammer. Diverse dokumenter indtil 1660; trykt i
Secher, Forordninger IV (1897), pp. 416—8.
16. Ibidem, pp. 555-64.
17. LA Kbh. Helsingørs rådstuebog 1639-42, fol. 63v.
18. Kong C hr. d. Fj. egenh. Breve III (1878-80), p. 128.
19. Jfr. art. 8-9: Secher, Forordninger IV, pp. 560-1.
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toldordinans. Samtidig blev det bevilget »Ko: Ma: thil gaffnn och
søefartenn thil beførdring, at wi motte udi tholdseddeleme inndføre warene med siffer aff dennd aarsag, at ded iche anderledis kunde
schie, for dend store mangfoldigheds af warene, her udi giennem
Sundet padtzerer om aaret, ellers toeg ded for møgen thied bort,
Ko: Ma: thil største schade«20.
Hovedkravet til toldbehandlingen, opstillet i instruxens 1. art.,
var, at tolden ikke måtte oppebæres andre steder end på toldboden
og det i alle toldernes og toldskrivemes nærværelse. Dog måtte efter
nølere, som hastede efter hovedflådens konvoj, undtagelsesvis uden
for åbningstiden fortoldes i den øverste tolders hus af en eller to
af toldskriverne, og toldbeløbet skulde da strax morgenen efter brin
ges til toldboden og nedlægges i toldkisten21. Af svarene på Randulfs
14 spørgsmål fremgik det imidlertid klart, at denne undtagelses
bestemmelse var fortolket væsentlig videre. I praxis henviste tol
derne nemlig sådanne hasteexpeditioner til toldskrivemes boliger,
hvor disse så regnede med skipperne og noterede resultatet på løst
papir til indførsel den følgende dag i toldbogen, som lå på den låste
toldbod. Når toldskriveren ikke kunde huske det sidste nummer i
bogen, anførtes nummeret på skipperens regning på slump, så at
den og toldseddelen fik et andet nummer end den endelige indfør
sel i toldbøgerne. Det var vel rigtigt, hvad toldskriverne i deres vid
nesbyrd ivrigt fremhævede, at der ikke herved unddroges kongen
det mindste i tolden, men fremgangsmåden var ikke desto mindre
næppe i synderlig god overensstemmelse med det ønske om orden
og kontrol, som må have ligget bag nummereringen. Toldskriveren
førte regningen på skipperens seddel og sendte den til en af tolderne,
hos hvem skipperen derpå erlagde tolden, normalt uden at nogen
toldskriver var tilstede. Dette harmonerede jo aldeles ikke med
regelen om, at tolden skulde oppebæres i alles eller i hvert fald een
eller to toldskriveres tilstedeværelse, men endnu tvivlsommere var
dog hjemmelen for det sidste led i sådanne extraordinære expeditio
ner, nemlig forseglingen af passet eller toldseddelen, der dannede
grundlaget for visitørernes arbejde. Regelen var, at begge tolderne
20. LA Kbh. Helsingørs rådstuebog 1639-42, fols. 63v-64r.
21. Secher, Forordninger IV, p. 416.
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og derefter alle toldskriverne skulde sætte deres segl under en told
seddel, inden den afgaves fra toldboden. Da toldskrivemes signeter
»aff arilds thid« havde ligget på toldboden sammen med toldbøgeme,
for at en evt. fraværendes kunde bruges af de øvrige, voldte en sådan
procedure naturligvis store kvaler. I Willum Mortensens tid som
tolder (1633—37) havde det åbenbart i sådanne tilfælde været det
sædvanlige, at toldbodsvenden gik rundt til samtlige skrivere — for
modentlig efter at have hentet deres signeter på toldboden — og lod
dem forsegle. I Herman Holsteins og Goddert Braems tid var det
imidlertid blevet skik, at tolderne lod deres egne drenge eller told
bodsvenden åbne toldboden og dér uden toldskrivernes nærværelse
bruge disses signeter til pasudfærdigelserne. Også i det daglige arbejde
på toldboden tog man åbenbart, tvunget af arbejdspresset, noget
uformelt på forseglingen, idet toldskriverne, når store flåder på 100
skibe eller mere skulde klareres, hvilket i alt krævede 800 eller flere
forseglinger, lod deres tjenere bruge signeterne enten ved skrivernes
eller ved tjenernes egne borde22.
Fremdragelsen af alle disse afvigelser fra den nøje efterlevelse af
bestemmelserne om klareringen gavnede kun lidet Laurits Randulf,
som måtte sande, at fals slår sin egen herre på hals. Vel slap han for
— som kongen havde ønsket det — at blive dømt som tyv til galge
og gren, men borgmestre og råd fandt, at han havde forset sig mod
toldpunkteme ved Øresunds toldbod og mod den trykte toldordinans som en falskner og meneder. Da hverken loven, recessen, told
punkteme eller toldordinansen angav straffen herfor, befriede magi
straten sig for at udmåle denne ved at henskyde sagen til hans til
børlige dommer. Med sin særegne nådeløse sarkasme gav Christian 4
22. Randulfs 14 spørgsmål med toldskrivernes og deres drenges samt toldbodsven
dens skriftlige erklæringer afgivet i retsmøde 14. jan. 1641: LA Kbh. Helsingørs
rådstuebog 1639-42, fols. 58v—71v. — Når Aksel E. Christensen, Dutch Trade to
the Balticj p. 336, i forb. m. spørgsmålet om uærlighed hos toldpersonalet skriver:
“Except in the case of Peder Hansen in 1548 we have no positive information of
bribery and embezzlement on a larger scale. The circumstantial administration
and the demand for the whole staff of officials to be present at each clearance
and together to issue the cockets was a fairly good control difficult to evade”, sy
nes den anvendte argumentation, i hvert fald for så vidt angår de her behandlede
år og navnlig de extraordinære klareringer, at måtte påvirkes noget af de her
fremdragne oplysninger.
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lensmanden, der allerede nogle dage inden dommens afsigelse havde
underrettet kongen om, hvordan den omtrent vilde falde ud, føl
gende ordre i stedet for den tidligere om hængning: »naer hand
er dømtt till een falskner, da skalltt du lade hugge hoffuedett aff
hannom. Kommer hand saa igien, da kand du lade henge hannom«23.
Det slår dog næppe fejl, at de 14 punkter og de svar, de havde
fremkaldt, betød en ubehagelig afsløring for kongen og hans højeste
embedsmænd af misforhold, der i sidste ende måtte falde tilbage
på tolderne som de øverste ansvarlige for Øresundstoldens daglige
administration. Disse afsløringer kunde i sig selv være graverende
nok, men farligst for tolderne blev de ved sammenfaldet med en
anden kedelig sag, som måtte stille dem eller i hvert fald Herman
Holstein i et dårligt lys og kunde vække mistanke om en mere ud
bredt korruption blandt toldbodens folk. Denne sags omstændig
heder var følgende.
I november 164024 ankom skipper Hans Hupper af Lübeck med
sit skib på 140 læster fra Danzig til Sundet på vej til Dover. På told
boden traf han — som hverken kunde læse, skrive eller regne — Her
man Holsteins dreng, til hvem han afleverede sin seddel, der trods
bestemmelsen i kgl. åbent brev af 21. august 163525 ikke synes at
have været affattet på Dansk, men på Tysk eller Nederlandsk. Den
lød på 135 læster rug, Engelsk gods, til en værdi af 4.000 rdl. samt
6 læster rug og 100 sten fjer som føringsgods26. Drengen bad ham
komme igen en time senere, så skulde passet være færdigt. Ved til
bagekomsten betalte han tolden til Goddert Braem, der blot spurgte
om skibets størrelse, som Hupper angav til 140 læster. Da det viste
sig, at der i seddelen kun stod 110 læster, måtte Herman Holsteins
dreng rette både tallet på seddelen og beløbet i passet. Efter at skip23. Kong C hr. d. Fj. egenh. Breve V (1883-5), pp. 23-4.
24. Datoen synes noget tvivlsom. Skipperen angav selv at være ankommet 6. nov. og
strax at have fortoldet; tolderne angav, at fortoldningen var sket 12. nov., mens
visitøren først opgav 18., senere 12. nov., med hvilken dato også toldseddelen synes
at have været dateret (RA. Rettertinget. Herredagsdombog 1641, fols. 478v,
479v, 482r, 494v, 496r). I toldbogen er Hupper indført under 12. nov. (RA. Øresundstoldrgsk. 1640 Indtægt C, fol. 308r). I en udat. erklæring fra visitørerne om
sagen angives datoen 10. nov. (RA. Da. Kane. B 160, 10. nov. 1640).
25. Secher, Forordninger IV, p. 646.
26. RA. Herredagsdombog 1641, fols. 479v, 483r.

76

SUNE DALGÅRD

peren var gået bort og havde talt sine resterende penge, så han, at
han havde flere tilovers, end der skulde være, og gik tilbage til told
boden. På vejen mødte han begge visitøreme, som havde hans pas,
der kun lød på 111 læster rug i stedet for de 141. Tolderne sendte
bud til visitøreme for at få passet tilbage, men fik afslag, da passet
var udfærdiget behørigt og skipperen efter reglerne kun kunde
fortolde een gang27, hvorefter visitørerne arresterede skibet og lod
det føre til København, hvor udlosning og eftermåling afslørede,
at der foruden det på toldseddelen anførte var 30 læster mg, 3 skip
pund fjer, 5 tdr. beg og 8 skok knapholt. Efter skipperens frem
stilling havde han derpå fået besøg af Herman Holsteins dreng (der
synes at have udgivet sig for dennes søn), som havde tilbudt ham
en større sum penge for at tie stille. Skipperen afviste blankt dette
og gik til Herman Holstein selv, for hvem han klagede sin nød, til
syneladende dog uden at opnå nogen klaring. Den næste morgen
var drengen stukket af, og Holstein måtte, trængt af skipperen, ind
rømme, at der var raderet i hans seddel, som havde dannet grund
laget for toldbetalingen og udfærdigelsen af passet. Om de små
mængder af andre ufortoldede varer forklarede skipperen, at de
dels var føringsgods, som mandskabet ikke havde underrettet ham
om, dels forsyninger til skibets behov28.
Visitørerne indbragte sagen for Admiralitetsretten i København
til konfiskation af de i passet manglende vareposter. Denne søhan
delsret var etableret i 1639, åbenbart netop med henblik på behand
lingen af sager af denne art29. I dette af sammensætning temmelig
heterogene retskollegium exploderede alt sagens sprængstof med et
sådant knald, at det forårsagede også visse politiske rystelser. Ret
tens to adelige medlemmer, lensmanden i København Niels Trolle
og rentemester Melchior Oldeland, og de fire borgerlige handels27. Jfr. visitørinstruxerne i bestallinger 28. okt. 1630, 16. marts 1639, 28. maj 1639:
Kane. Brevb. 1630-1632 (1932), pp. 265-6; ibid. 1637-1639 (1944), pp. 700-2,
819.
28. RA. Herredagsdombog 1641, fols. 477 ff. I den raderede seddel stod 105 læster
rug til 3100 rdl. (Ibid., fol. 483r). I toldbogen angives ladningen til 108 læster
rug til en værdi af 3300 rdl. (RA. Øresundstoldrgsk. 1640 Indtægt G, fol. 308r).
29. Kjøbenhavns Diplomatarium, udg. af O. Nielsen, V (1882), p. 215; Kane.
Brevb. 1637-1639, pp. 755, 761.
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og søkyndige medlemmer, borgmestre i København Jacob Mikkel
sen og Hans Nickelsen og borgere sammesteds Johan Braem og Flo
ris Reinertsen, var af helt modstridende anskuelser i sagen, og da
det ikke var udtrykkelig fastsat, hvordan der i et sådant tilfælde
skulde forholdes, afsagde hver part sin dom, de to adelige herrer i
hovedsagen om frifindelse af skipperen og tiltale mod toldofficereme
i Helsingør for at have klareret efter den groft makulerede seddel,
de borgerlige kommissarier derimod om konfiskation af de i told
seddelen unævnte varepartier30.
Denne pinlige situation fik kongen til at tage affære. I januar
1641 indkaldte han alle admiralitetskommissarierne samt øresunds
tolderne til sit vinterkvarter på Koldinghus for at holde forhør i
sagen31. Selve retstvisten fandt dog først sin afgørelse ved Herredagen
i København i efteråret 1641. De borgerlige dommere havde navn
lig grundet deres dom på, at det var »fast wtroligt«, at tolderens
dreng skulde have begået falskneriet uden efter aftale med skippe
ren, idet denne var den eneste, der kunde have økonomisk vinding
af bedrageriet og belønne ham for hans andel deri, og desuden havde
de lagt skipperen til last, at han havde ladet sig expedere af en dreng,
som ingen myndighed havde. Ved forhøret i Kolding havde de
skarpt klaget over, at de to adelige ikke havde villet bøje sig for
majoriteten, men havde afgivet deres egen dom. De fik nu ved rettertinget et svar af en skarphed, der måske genspejler betænkelig
heden og mishaget i adelskredse mod den kgl. toldpolitik og de noget
omtvistelige retsmetoder, som syntes at skulle ledsage dens udførelse.
Den påståede majoritet, påviste de spydigt, existerede kun i kraft af
to dommere, som efter »all welbestelte rett« på forhånd burde have
veget deres sæde som inhabile, nemlig Johan Braem, der var broder
til den ene tolder, og Jacob Mikkelsen, som ved familiebånd og på
anden måde var nært knyttet til brødrene Braem. De borgerlige
dommere havde ikke dømt efter »acta et probata«, men »denn fat
tige wannkunndige och vdlenndische hielpeløs till schaede och dennd
inndlandische beslegtede besuogrede och rige till behielpinng«, idet
de havde udlagt alt til det værste for skipperen og dømt på mistanke
30. RA. Herredagsdombog 1641, fols. 478-86.
31. Kane. Brevb. 1640-1641 (1950), p. 348.
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og formodninger i stedet for på beviste gerninger. Heroverfor stil
lede de skipperens eget initiativ til strax at rette den skete fejl
tagelse og navnlig toldernes ansvar for de grove overtrædelser af de
gældende regler for klareringen, som faktisk var afsløret. Det at der
var fortoldet på grundlag af en makuleret seddel, forfalsket af en
tolders egen tjener, måtte i sig selv fri skipperen for tiltale og vende
den mod toldofficererne, som ifølge deres instrux’s 5. artikel dels
skulde kontrollere toldsedlerne, dels skulde stå til ansvar for udfær
digelserne, hvad enten de selv eller deres tjenere havde skrevet dem.
Dette måtte også tage grunden væk under anken over, at skipperen
havde anmeldt sig til en underordnet dreng, idet toldofficereme
ved at godtage det pas, drengen havde skrevet, havde billiget frem
gangsmåden, der i øvrigt var den normale, eftersom næsten alle
skippernes sedler først blev givet til drengene til udskrivelse af told
sedler. Hvis dette var imod reglerne, faldt det alene tilbage på told
officererne selv, som da var des højere straf skyldige. Endelig anførte
de adelige herrer imod toldofficerernes praxis også, at de mod toldordinansens bestemmelser havde tilladt, at toldseddelen var skrevet
med cifre i stedet for med bogstaver, hvilket de mente havde forår
saget hele miseren. Deres konklusion var, at konfiskationsdommen
mod skipperen ikke kunde være faldet, »saa frembt partischhed iche
haffde fannget saa dybe røder«, og de fik medhold af deres stands
fæller, idet rettertinget frikendte skipperen og bestemte, at tolderne
og en af toldskriverne, fordi de havde klareret efter en makuleret
seddel, skulde stå kgl. majestæt til rette herfor og erstatte skipperen
hans skade og omkostninger32.
Forvirrende i Hupper-sagen virkede det antagelig, at det var van
skeligt at se noget motiv til drengens falskneri. De fire borgerlige
dommere kunde kun finde det i en aftale mellem ham og skippe
ren og dømte på denne mistanke. Aksel E. Christensen, som i sit
store værk om den Nederlandske Østersø-handel nævner sagen, synes
nærmest at hælde til samme anskuelse33. Hermed rimer skipperens
optræden dog slet ikke, og desuden var drengens medvirken til en
sådan besvigelse vel egentlig ganske unødvendig, da skipperen jo
32. RA. Herredagsdombog 1641, fols. 486v-497v.
33. Aksel E. Christensen, Dutch Trade to the Baltic3 p. 330.
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blot selv kunde have skåret mængdeangivelserne i sin seddel ned.
Gådefuldt er forholdet under alle omstændigheder, men andre mu
ligheder lader sig dog skimte. Teoretisk kan således en sammenrot
ning mellem visitørerne og drengen ikke afvises, idet visitørerne fik
1/5 af det konfiskerede prisegods som dueør34 og følgelig var interes
serede i, at der var besvigelser at afsløre. Efter hele sammenhængen
forekommer en sådan forklaring dog mindre sandsynlig. Et holdbart
motiv synes overhovedet vanskelig at kunne findes i forholdet mel
lem toldpersonalet og skipperen. Spørgsmålet bliver da, om det kan
findes ved inddragning af en tredie part. Det kunde det måske ved
en kombination af de to her omtalte retssager. Den anklagede told
skriver Laurits Randulf havde en naturlig interesse i, at hans egne
ulovligheder ledsagedes af andre på toldboden og eventuelt lod sig
bortforklare ved hjælp af dem. Hans forsvar mod falsknerianklagen
synes at være mundet ud i en påstand om, at de to af ham udstedte
pas virkelig havde været ægte og båret også toldernes segl, og at de
andre segl, som var fundet på dem i stedet for toldernes, kunde være
trykt ovenpå af en af drengene35. For denne påstand var den ene
drengs forsvinden efter en grov forfalskning en oplagt støtte, for
hvilken drengen nok kunde have fortjent sin »recompens« af Ran
dulf eller hans forsvar. Om andet end påvisning af en interesse,
hvori et motiv kan findes, kan der dog ikke være tale.
Efter afholdelsen af det til 25. januar 1641 fastsatte forhør på
Koldinghus må begge sagernes baggrund i forholdene omkring told
boden i Helsingør have ligget klar for kongen og kansleren. Kongen
var øjensynlig på forhånd meget opbragt på tolderne. Den 5. januar
truedes Holstein med selv at skulle stå kongen til rette i den und
vegne tjeners sted, hvis han ikke skaffede denne til veje36. Ugen
efter hed det til Ulfeldt: »Worris tollere y Helssinør och andenstedtz mager ded, Gud skee loff, saa, at man kan spørre heer tyl dem.
Gud giiffue, huorledis ded uyl løbe aff y lengden«37, og den 23.
januar skrev han om dem: »Myg siinis, at dy erliige fuele gør ded,
34.
35.
36.
37.

Se note 27.
LA Kbh. Helsingørs rådstuebog 1639-42, fol. 77r.
Kong Chr. d. Fj. egenh. Breve V, p. 6.
Ibid., p. 8.
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dy uyl, och inted ded, dy bør. Ded skal nu uel finde siig, mens tyuen
dii trettis. Ded uar stor siind och skaam andid, end at dy io skulle
fa derris fortiendte løn«38. Om alle enkeltheder i besvarelsen af Randulfs 14 punkter er nået igennem til de højeste steder, er vel tvivl
somt, men det må dog formodes, at hovedpunkterne i det fremkomne
ikke har kunnet holdes skjult. Herpå tyder kongens barske opsum
mering af mødets resultat i et brev til Ulfeldt den 2. februar: »Tol
ierne fyck her en god correx, som dy ret uel fortiendt haffde, ty dy
haffde siett inted rettid dem epther tolordinandtzen, huorudoffuer
conclusionen faldt, at nar dy kam sa ygen, da skal dy uden dom
straffis pa lyffuid«39. I samme retning tyder de forholdsregler, som
i den nærmest følgende tid blev truffet for Øresundstoldens ved
kommende, idet de klart sigtede til at råde bod på de mest iøjne
faldende af misforholdene.
Der handledes hurtigt. Allerede den 26. januar udgik et åbent brev,
som rettede sig mod to af de i de verserende retssager stærkest om
stridte forhold; det påbødes, at fremtidig alle skippere, som passe
rede Sundet, i deres sedler skulde angive skibets drægtighed og lad
ningens størrelse med bogstaver i stedet for med cifre, og at tolder
nes og toldskrivernes tjenere ikke måtte befatte sig med sedlerne,
førend de var overgivet til tolderne af skipperne selv40. Samme dag
gik der til tolderne i Øresund et missive, som skulde tage grunden
bort under de afslørede uregelmæssigheder ved toldsedlernes udste
delse, navnlig deres besegling, som utvivlsomt må være forekommet
lidet betryggende efter det hidtidige system, hvor toldskrivernes sig
neter på rad og række lå til brug uden deres vidende; fremtidig
skulde tolderne anvende et kgl. segl i stedet for deres egne og told
skrivernes, og desuden skulde de selv og de to toldskrivere, som
havde regnet med skipperen, egenhændigt underskrive pas eller
toldseddel41. Det særlige segl fik Corfits Ulfeldt dagen efter ordre
til at lade fremstille som et lille segl med 3 hjerter og 9 løver i42.
Lensmanden på Kronborg fik ordre til hemmeligt at tale med den
38.
39.
40.
41.
42.

Kong C hr. d. Fj. egenh. Breve V, p. 10.
Ibid.,p. 15.
Secher, Forordninger V (1903), pp. 77-8.
Kane. Brevb. 1640-1641, p. 365.
Ibidem.
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Hollandske resident om at få Herman Holsteins dreng, som men
tes at være rømt til Holland, arresteret og sendt til Danmark; åben
bart ønskede kongen baggrunden for hans falskneri nærmere under
søgt43. Endelig ledsagedes alle disse specielle ordrer den 27. januar
af en nyudfærdigelse af 1628-instruxen for tolderne og toldskriveme
i Helsingør. Den overtog alle de hidtidige bestemmelser, men ind
arbejdede de nu udsendte specialordrer og enkelte andre tilføjelser.
I en ny art. 2 indsattes ordren om underskrivelsen og forseglingen
af toldpassene, og det tilføjedes, at når en skipper undtagelsesvis
fik lov at betale sin told i den øverste tolders hus, skulde de to told
skrivere ikke underskrive, medmindre de også var til stede ved
betalingen af pengene. Også dette må opfattes som en reaktion mod
de hidtidige pro-forma forseglinger. I en ny artikel forbødes det
videre at lade toldernes drenge skrive toldsedler, hvilket alene sorte
rede under toldskriveme. Endelig burde ingen være i tvivl om ud
færdigelsens karakter af en alvorlig indskærpelse efter at have læst
den tilføjede afsluttende salut: »Hvorefter vore toldere och toldskrifvere under lifsstraf och det uden nogen forgaaende domb och proces
uden af os sielf til forhør sig hafver at rette och forholde«44. Hoved
hensigten med alle de nye bestemmelser fra disse dage synes klart
at have været at trække skellet mellem kasserer- og bogholder
funktionerne stærkere op og mellem de to personalegrupper at gen
skabe den gensidige kontrol, som man hidtil havde sat sin lid til,
men som efter de fremkomne oplysninger måtte forekomme delvis
illusorisk.
Splittelsen af Admiralitetsretten i to krigende dele fandt først
sin afslutning efter dommen i Hupper-sagen ved et kompromis, der
ikke kunde opfattes som en klar sejr for nogen af parterne, idet det
vel bestemtes, at alene majoriteten skulde give dom beskreven, men
samtidig udtrykkelig understregedes, at medlemmer, »som i nogen
sag kand eller bør at eragtis villig, interesseret, eller parterne udi
blod eller svogerskab forvant eller tilgethan«, skulde vige deres sæde
i sådanne sager45.
43. Kane. Brevb. 1640-1641, p. 365.
44. Secher, Forordninger V, pp. 78-80.
45. Ibidem, p. 91.
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Oprydningen på toldboden i Helsingør var dog ikke afsluttet
med bygen af kgl. ordrer og indskærpelser. Kun i egentligste for
stand blev Laurits Randulfs hoved ene om at rulle. I mere civiliseret
form fulgtes det snart af begge tolderes og hans toldskrivermakkers.
Efter mødet i Kolding kan tolderne næppe have været i tvivl om
kongens mishag med dem. Den 22. marts var deres tid ude. Kongen
befalede da, at de skulde aflevere toldkistens indhold og tage kvittance derpå, så de strax kunde afløses af to andre46, nemlig tolderen
i København Jonas Heinemark, der var en svigersøn af den tidligere
øresundstolder Willum Mortensen (Rosenvinge)47, og renteskriver
Mads Mortensen, som måske også hørte til den med Øresundstol
den så nært forbundne familie Rosenvinge48. Goddert Braem opret
holdt åbenbart fiktionen om en retræte med manér; i ligprædike
nen over ham fremhæves, at han underdanigst selv ansøgte kongen
om sin afsked og fik den bevilget49. Herman Holstein havde ikke
råd til at skjule sin ulykke, men bønfaldt kongen om i det mindste
frihed for borgerlig skat og tynge, nu da han efter 22 år i kongens
brød »vformodende fra min tieniste effter e: k: m: naadigste willie
aff tholdboen wdi Øresund ehr bleffuen endleddigett«. Han måtte
dog »conteniere« den forurettede skipper med 400 rdl., før han fik
kgl. majestæts nådigste brev50. For Goddert Braems vedkommende
blev stillingen som øresundstolder således kun et kort intermezzo,
og familien fik ikke held til at konsolidere sig på denne ikke uvig
tige position. For Holstein kom makkerskabet med Braem kun til
at betyde en kort udsættelse af den skæbne, som kongens unådige
ytringer om ham allerede tidligere havde ladet ane.
Øresunds toldbod lå i disse år, vel mere end nogensinde, i Europas
politiske søgelys. Nederlænderne var i alle ordets betydninger de
mest interesserede i omskiftelserne inden for dens vægge. De her
skildrede begivenheder findes genspejlet i indberetninger til Haag
fra Generalstaternes resident i Helsingør Carel van Cracauw. Flere
gange i disse måneder nævner han uroen omkring toldboden. Sta46.
47.
48.
49.
50.

Kong Chr. d. Fj. egenh. Breve V, p. 35.
Ibidem III, p. 86, V, p. 35; Personalhist. Tidsskr. 11. r. V (1944), pp. 204-21.
Hist. Tidsskr. 5. r. I (1879), p. 685; Kong Chr. d. Fj. egenh. Breve V, p. 35.
Daniel Pfeiff, Dreyfacher Gewissens-Trost (1655), fol. H3r.
RA. Da. Kane. B. 160, 1641 før 29. okt.; Kane.Brevb. 1642-1643 (1957), p. 174.
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dig er det dog, som naturligt, deres relation til behandlingen af de
Nederlandske skippere, der træder frem i hans bedømmelse og hyp
pigt således, at han deri ser eller ønsker at få set årsagen til indgre
bene fra regeringsside. Den 15. december 1640 og 16. februar 1641
omtalte han klager fra skippere over behandlingen i Sundet og sine
egne forhandlinger i København for at bedre forholdene. Den 16.
marts henviste han til sine tidligere bemærkninger om de overgreb
og misbrug, som havde indsneget sig på toldboden i kongens lange
fravær, og sine bestræbelser for at bedre forholdene for Nederlæn
derne. Han anså det åbenbart for et resultat heraf, at kongen nu
havde gjort »groote reformatie« på toldboden og ladet en toldskri
vers hoved rulle51. Den 6. april (27. marts gi. stil) indberettede han
på ny om den store reformation på toldboden og kunde nu tilføje,
at kongen i den forløbne uge havde kasseret begge tolderne og sat
to andre gode folk i stedet. Årsagen var, at tolderne havde behand
let skipperne så dårligt, hvorfor man turde håbe, at det fremtidig
vilde gå bedre52. Denne vurdering var dog nok mest udslag af ønske
tænkning fra residentens side og mangel på kendskab til detaljerne
bag begivenhederne. Christian 4s vurdering af Van Cracauw var
ikke synderlig positiv, »en gal hollender« kalder han ham engang53.
Om de forhandlinger i København, residenten hentyder til, bemær
ker kongen i et brev til Ulfeldt: »Residentens Crachaus discurs kom
mer mig inted vnderlig for, ty ieg kender den dannemandtz maner
wel«54. Dannemand betød i Christian 4s stil sjælden noget godt.
Der er da næppe grund til at lægge nogen dybere politisk hen
sigt i »reformationen« på Øresunds toldbod i begyndelsen af 1641.
Ganske vist stræbte man mod en afspænding af det politiske forhold
til Generalstateme, men den søgtes fremmet ved ærkebiskop Frede
riks mægling, der førte til de Dansk-Nederlandske forhandlinger i
sommeren 1641, og i selve toldbehandlingen ved at imødekomme de
gamle ønsker om øresundstoldrullens trykning, så de fremmede skip51. Algemeen RA Haag. Staten Generaal 5905. Jeg takker lederen af arkivets 1. afd.
Drs. N. M. Japikse for velvilligst at have meddelt mig texterne til de citerede
passager.
52. Afskrift af indberetningen i RA Stockholm. Extranea: Holland vol. 44 a.
53. Kong Chr. d. Fj. egenh. Breve IV, p. 308.
54. Ibidem V, p. 23.
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pere og købmænd vidste, hvad de havde at rette sig efter, og idelige
ændringer af satserne vanskeliggjordes55. Årsagen til ændringen og
indskærpelsen af bestemmelserne for klareringen i Sundet og til
personaleudskiftningen må søges i de her behandlede retssagers
afsløring af en lang række afvigelser fra de fastsatte regler, som grad
vis havde indsneget sig i det daglige arbejde. At disse kunde være
til skade og uret for den søfarende mand, har vel spillet ind, men
den afgørende grund til det kgl. indgreb var snarere, at de til dels
havde gjort den indbyrdes kontrol mellem toldofficererne illusorisk
og derved skabt større muligheder for, at kongen blev besveget for
sin told i Sundet, håndpengene og et af de skønneste zirater i hans
krone.

55. Fridericia, op. cit. II, pp. 238-40, 268-78; Secher, Forordninger V, pp. 54-5,
67-75, 81-2; Kong Chr. d. Fj. egenh. Breve IV, pp. 422-3, 432-3, V, pp. 2-4,
9-10, 14-9.
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I kredsen af borgerlige omkring Christian II har Tile Petersen
fra Flensborg hidtil indtaget en så beskeden plads, at det rimeligvis
er de færreste, der har så meget som hæftet sig ved hans navn. I de
fleste fremstillinger af Danmarks historie er han ladet uomtalt; kun
hos Erik Arup træder han et øjeblik frem på Danmarkshistoriens
blade, og det skyldes alene den aldrig svigtende opmærksomhed,
som Arup i hele sit værk har vist de Island vedrørende spørgsmål1.
De følgende sider skal heller ikke være et forsøg på at drage Tile
Petersen frem i første række blandt Christian II.s borgerlige med
arbejdere. Han tåler ikke sammenligning med en Hans Mikkelsen,
en Jørgen Kock. Men han tør dog nok stilles ved siden af en loyal
borgerlig støtte for den kongelige magtpolitik som Hans Tolder i
Ålborg, og den personlige uforfærdethed, der præger hans indsats,
må have fået selv adelsmanden Søren Norby til at nikke anerken
dende.
Mere end dette betyder dog et andet moment. Tydeligere end
nogen af sine mere fremragende standsfæller træder Tile Petersen
frem som købmanden, der samtidig med at varetage statens interes
ser forstår at tilgodese sine højst egne. Hans virksomhed i det 16.
århundredes første årtier er en tidlig parallel til, hvad en storkøb
mand som Henrik Müller udrettede i Christian IV.s og Frederik III.s
regeringstid. Han er om ikke Danmarkshistoriens første krigsleve
randør, så dog den første, der tegner sig tydeligt for os.
Om Tile Petersens oprindelse er intet oplyst, men det er muligt
at danne sig et indtryk af hans milieu. Han hørte hjemme i en by,
1. Erik Arup, Danmarks Historie II (1932), p. 425. Som det vil fremgå af det følgen
de, kan jeg dog ikke tilslutte mig Arups fremstilling på dette sted.
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der i national henseende var mere blandet end nogen anden i det
danske monarki. Dansk, tysk og frisisk indgik i Flensborg en uløse
lig forbindelse, hvad personnavnene i de bevarede medlemsforteg
nelser fra byens mange gilder er et talende vidnesbyrd om. Dog var
denne nationale blanding i hovedsagen et resultat af bevægelser,
som havde fundet sted i det 14. og første halvdel af det 15. århun
drede. I årtierne omkring 1500 synes ingen større indvandring at
have fundet sted sydfra, og både inden for byens styrelse og erhvervs
liv var de ledende personer vistnok indfødte flensborgere2. Rime
ligvis gjaldt det samme Tile Petersen. I hvert fald placerer hans
navn ham i Flensborgs dansk-frisiske befolkningsgruppe.
De sproglige forhold i Flensborg var ikke mindre komplicerede
end de nationale, men opdelingslinjerne var andre. Allerede før
1400 var nedertysk blevet byens officielle sprog, og nedertysk var
også dagligt omgangssprog i de toneangivende kredse; men almue
sproget var dansk som hele oplandets sprog, og for byens købmænd
og håndværkere må det have været en nødvendighed at tale begge
dele. At Tile Petersen var tvesproget, viser bevarede breve fra hans
hånd, men hans dansk er ganske vist ikke fri for at bære præg af
den sønderjysk-nedertyske sprogforbistring, som kendetegnede det
mål, der hørtes i Flensborgs gader, og som Christiem Pedersen tænkte
på, da han på reformationstiden karakteriserede sproget i dårligt
oversatte bøger som »Flensborgis danske« — »thi man taler der dan
ske och tydske til hobe.«3
Erhvervsmæssigt må Flensborg sættes i klasse med kongerigets
førende handelsbyer, Malmø, København, Odense og Ribe, og det
2. Troels Fink, ‘Flensborgs borgerskab i det 15. århundrede’. Til Knud Fabricius
13. August 1945, p. 24. Vigtigst er påvisningen af de tyske navnes aftagende
betydning i Vor Frue Købmandsgildes medlemslister. Ganske vist antager Erich
Hoffmann, at der i begyndelsen af det 16. århundrede var tale om en stærkere
tysk indvandring til Flensborg (Die Herkunft des Bürgertums in den Stadten des
Herzogtums Schleswig. Quellen und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins. Bd. 27 (Neumünster 1953), p. 124), men bevis herfor savnes. Først efter
århundredets midte prægedes billedet af en ny indvandringsbølge sydfra. Jvf.
Age Bonde og Johan Hvidtfeldt i Flensborg Bys Historie I (1953), pp. 92-95
og 190.
3. Vilhelm la Gour og Johanne Skovgaard i Sønderjyllands Historie II (1937-39),
pp. 300 f. og 468-70; Karl Bock i Flensborg Bys Historie I, pp. 100-104.
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var for Flensborgkøbmændene som for deres kongerigske kolleger
forsyningen af oplandet og opkøbet af dettes landbrugsprodukter,
der var grundstammen i omsætningen. Flensborg var i denne hen
seende gunstigt stillet. Byens opland omfattede hele det store Flens
borg amt, hvor borgerne i 1491 havde fået eneret på al handel, og
hertil kom, at kong Hans samme år havde givet beboerne på Als
og i Sundeved befaling til »efter gammel sædvane« at sælge deres
kom og andre varer på markedet i Flensborg og ikke føre det ud
af landet. Det havde amtmanden på Sønderborg måttet finde sig i.
Christian II genindskærpede 1521 flensborgemes monopol på han
del i byens omegn og forbød den konkurrence, som »præster, degne,
skrivere eller slige andre ulovlige købmænd« påførte dem. Alt i alt
må det således siges, at Flensborg tidligt høstede fordel af, at den
ved delingen i 1490 var blevet en kongelig by4.
Det store og velstillede opland gav basis for en betydelig fjern
handel, og Flensborgs naturgivne betingelser herfor var de bedste.
Beliggende ved bunden af den åbne Flensborg Fjord vendte byen
ansigtet mod øst og havde naturlige handelspartnere i Østersøens
store havnebyer; men nok så meget betød det sikkert, at Flensborg
lå, hvor den jyske halvøs to hovedhandels veje til lands krydsede hin
anden: den nord-syd gående oksevej og transitvejen Husum—Flens
borg, der i årtierne omkring 1500 synes at have spillet en ikke ringe
rolle for byens vareforsyning.
Kun om handelen ad den første af disse veje er vi dog nærmere
underrettet, takket være de bevarede regnskaber fra toldstedet ved
Gottorp, som navnlig giver mulighed for at bestemme omfanget af
den vigtige eksport af øksne og heste fra kongeriget og Slesvig. Det
ældste bevarede Gottorp-toldregnskab, som omfatter året 1485 og
udmærker sig frem for de følgende regnskaber ved med stor konse
kvens at give oplysning om købmændenes hjemsted, viser os, at flens
borgerne på dette tidspunkt spillede en aldeles dominerende rolle
inden for denne eksport. Ingen kongerigsk by kunne blot tilnærmel4. Diplomatarium Flensborgense 3 udg. af H. G. P. Sejdelin, I (1865), p. 691 f.; II
(1873), p. 148 f. Derimod er det tvivlsomt, om flensborgenserne allerede i begyn
delsen af det 16. årh. har nydt den fra Frederik II.s tid kendte ligestilling med
kongerigets indbyggere ved alle danske toldsteder og strømme; se Johanne Skovgaard i Flensborg Bys Historie I, p. 66.
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sesvis måle sig med Flensborg. Af de godt 13.000 øksne, der i 1485
noteredes af Gottorptolderen, tegnede Flensborgkøbmændene sig
for omtrent 2.700 eller godt 20 %5.
Det er også som deltager i øksne- og hesteeksporten vi først møder
Tile Petersen i aktivitet; dog holdt han sig i det 10. århundredes
første årti endnu på et beskedent plan. I 1501 udførte han 101 øksne
og 21 heste, i 1508 93 øksne og 15 heste over Gottorp. Da hans navn
også træffes i toldregnskabeme fra Plön (1503: 150 øksne, 1506:
48 øksne), tør man gå ud fra, at hans eksport bl. a. har haft Lübeck
som mål6.
I 1510 er billedet imidlertid totalt forandret. I dette år noteres
Tile Petersen af Gottorptolderen for 709 øksne og 47 heste, det
følgende år endog for 1294 øksne samt 8 heste. En eksport af sådant
omfang var næppe tidligere set. Kun undtagelsesvis havde en enkelt
købmand — og da i reglen en flensborger — i de foregående år dre
vet det til at udføre mere end 500 øksne, Jeppe Tegelgarde således
i 1485, Mikkel Risenberg i 1498 og rådmand Morten Risenberg i
1501. Tile Petersen havde nu aldeles distanceret disse velbjergede
medborgere, der sikkert må betragtes som nogle af Flensborgs mest
fremstående købmænd i årene omkring 1500.
Om baggrunden for denne vældige udvidelse af Tile Petersens
eksportforretning kan der ikke være tvivl. Det var krigen mellem
Danmark og Lübeck, som gav netop Flensborgkøbmændene særlig
gunstige muligheder. I november 1509 var såvel den kongelige som
hertugelige del af hertugdømmerne blevet erklæret for neutral, og
kong Hans havde givet tilladelse til, at sædvanlig handel med hansestaden kunne fortsættes uden hindring. Lübecks formelle krigser
klæring i april 1510 medførte ingen principiel ændring i dette for
hold, men flensborgerne måtte dog herefter som de kongerigske
5. Gottorp-toldregnskabet 2.12.1484-1.12.1485 er udgivet af Caroline Emilie An
dersen i Danske Magazin 6. r. VI (1933), pp. 329-76. De øvrige regnskaber fra
Hans’ og Christian II.s regeringstid findes i RA. Hertug Frederiks arkiv og om
fatter årene 1491, sidste halvdel af 1497, 1498, 1501, 1508, 1510, 1511 og
1519. De er alle benyttet af Lothar Schwetlik i Der Gottorp passierende hansisch-dänische Handel und seine Trager 1484-1519 (duplikeret dissertation, Kiel
1954).
6. L. Schwetlik, op. cit., p. 143.
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købmænd affinde sig med, at udførselsbevillingeme fra kongeriget
blev belagt med den klausul, at de eksporterede varer — og det gjaldt
ikke mindst øksne — skulle sendes »vestværts og forvaret, at det ikke
kommer min herres og rigens fjender til gode«, som det hed i en af
bevillingerne7.
For Tile Petersen har denne indskrænkning i handelsfriheden
dog åbenbart ikke voldt væsentligt afbræk. Højst sandsynligt har
netop krigsforholdene efter 1510 medvirket til at give hans forret
ning den vesteuropæiske orientering, som senere var karakteristisk
for den, og han forstod at udnytte konjunkturerne. I februar 1511
fik han tilladelse til at indføre harnisker, krudt og bøsser i konge
riget og til gengæld få leveret korn og anden fetalje, huder, skind
og talg, som han måtte udføre til Flensborg, »dog så, at det kom
mer ikke min herres fjender til gode; det haver han sagt min herre
selv til.« I oktober s. å. fik han yderligere bevilling på at udføre
»her af riget og vestværts« korn, flæsk og anden fetalje, »og ska]
indføre igen i riget humle, salt, klæde og anden vare, som her behov
gøres; og haver tilsagt min herre at stande til rette, om det kommer
min herres fjender til gode, som han udfører.« Vi forstår, at Tile
Petersen stod i personlig forbindelse med kongen selv8.
Hele denne foretagsomhed krævede naturligvis kapital. Det må
formodes, at Tile Petersen har kunnet udnytte en vidtstrakt udenog indenlandsk kredit, men han ses også at have gjort sig anstren
gelser for at indkræve tilgodehavender hos hertug Frederiks under
såtter og fik i august 1511 udvirket et brev fra hertugen, hvori denne
pålagde sine fogeder samt borgmestre og rådmænd i stædeme at stå
ham bi i så henseende9.
At Tile Petersen under disse omstændigheder havde svært ved at
afse penge til at opfylde egne gældsforpligtelser, kan ikke undre. I
1511 afkøbte han Gregers Mikkelsen, borger i Ribe, 50 par øksne
7. Danske Magazin 4. r. II (1873), p. 286; jvf. Vilh. la Cour i Sønderjyllands
Historie II, p. 210 f., og Johanne Skovgaard i Flensborg Bys Historie I, p. lllf.
8. Dipl. Flensb. II, pp. 53 og 66. I dronning Christines regnskaber optræder Tile Pe
tersen s. å. som leverandør af to friserheste »til min unge herres behov«. Dron
ning Christines Hof holdningsregnskaber, udg. af William Christensen (1904),
p. 383.
9. Dipi. Flensb. II, p. 63.
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for 5 gylden -¿- 1 ort pr. par og forpligtede sig til at betale beløbet
med halvdelen til Martini og halvdelen til Jul, men begge terminer
gik hen, uden at Gregers Mikkelsen så nogen penge, og alt hvad han
kunne opnå var, at Tile i juni 1512 fornyede sin obligation og over
for rådet i Flensborg forpligtede sig til at betale gælden til nye be
stemte terminer, hvoraf den seneste var Riber marked (Vor Frue
dag i høsten, 8. september).
Tile Petersen indfandt sig også trofast i Ribe til Vor Frue marked,
men sikkert nok mere drevet af udsigten til at gøre nye forretnin
ger på dette store købestævne end af ønsket om at opfylde sin gælds
forpligtelse. Gregers Mikkelsen fik 10. september en ny obligation
at lægge ved siden af de to tidligere, men havde dog nu i to omgange
fået udbetalt i alt 56 gylden. Nye betalingsterminer fastsattes til
Jacobi (25. juli) og det følgende Riber marked.
Sagens sidste aktstykke stammer imidlertid fra et betydeligt senere
tidspunkt, nemlig fra den 26. december 1520, da Gregers Mikkelsen
befuldmægtigede Lambert Andersen til at indkræve de penge hos
Tile Petersen, »som dette håndskrift viser« — d. v. s. gældsbeviset
af september 1512. Alene den kendsgerning, at alle disse aktstykker
er bevaret, er tilstrækkeligt bevis for, at det ikke lykkedes Lambert
Andersen at gennemføre sin vanskelige opgave10. Alt i alt giver de
et ganske talende vidnesbyrd om Tile Petersens forretningsmetoder,
og at den energiske forretningsmand gennem årene 1505—14 var
part i diverse flensborgske retssager vedrørende jord, penge og inju
rier, afrunder smukt det billede af Tile Petersens personlighed, som
så småt begynder at tegne sig11.
En mand af denne støbning var som skabt til at gøre karriere
under Christian II, men i de første år efter tronskiftet haves dog
kun få oplysninger om Tiles virksomhed. Han omtales i overens
komsten mellem Christian II og de vendiske stæder den 26. juli 1513
i anledning af et mellemværende med en lybsk købmand, og under
forhandlingerne mellem kongen og Lübecks udsendinge i Sønder
borg i august 1516 nævnes han som en af de flensborgske købmænd,
der havde været udsat for overgreb fra lybsk side. Hansebyens udlig10. Dipl. Flensb. II, pp. 70, 82, 84 og 145 f.
11. Ibid.> pp. 8 f., 11 ff. og 17.
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gere havde kapret tre skuder fra ham mellem Als og Ærø, og Tile
beregnede tabet til 1030 mark12.
I november 1516 omtales Tile Petersen imidlertid som foged i
Bramstedt, den vigtigste station på oksevejen mellem Rendsborg og
overfartsstederne ved Elben13. Han var altså nu trådt i kongens tje
neste som embedsmand, og det følgende år blev en ny og ulige mere
vidtspændende opgave ham betroet. Christian II udnævnte ham til
hirdstyrer og høvedsmand over hele Island.
I denne egenskab optræder Tile Petersen i de følgende år som
underskriver af vigtige dokumenter, udstedt på Altinget; 1. juli 1518
således af en erklæring vedrørende Vigfús Erlendsson og dennes virk
somhed som lovmand, 30. juni 1519 af Altingets brev til Christian II
om valget af ViÖey-abbeden Ögmundr Pålsson til biskop i Skålholt14.
Det sidste brev er skrevet på nedertysk og da rimeligvis formuleret
af hirdstyreren personlig. Men Tile Petersens øvrige optræden på
Islands ærværdige Alting i årene 1517—19 skulle ikke just tjene til
at gøre ham afholdt på øen.
Den første sommer blev en sagesløs lovrettemand mishandlet af
hirdstyrerens folk uden at få mulighed for at forsvare sig for ret
ten; anden sommer blev en lovrettemand grebet og sat i jern af Tile
Petersen uden anden grund, end at han havde oplæst en lovligt
afsagt dom; og tredje sommer fandt et stormfuldt opgør sted mellem
hirdstyreren og selve abbed ögmundr, der havde dristet sig til at
udtale, at Tile Petersen handlede mod Set. Olafs lov, og at det ikke
var kongens vilje, at hans skatland skulle regeres således. Tile blev
så rasende, at han »løb op med daggert og stiksværd« for at slå abbe
den ihjel, men Vigfús lovmand holdt ham tilbage15.
Som leder af den nationale islandske modstand mod de »uden
landske fogeder«s regimente fremstår nu ved siden af ögmundr
Pålsson og Vigfús Erlendsson den tidligere hirdstyrer Hannes Egger tsson. Han modarbejdede åbenbart Tile Petersen i en sådan grad, at
12.
13.
14.
15.

Hanserecesse 3. Abt. VI (Leipzig 1899), pp. 457 og 809.
Ibid., p. 821.
Diplomatarium Islandicum VIII (Reykjavik 1906-13), pp. 668 og 694.
Fire navngivne mænds vidnesbyrdbrev af 25. juli 1519, Dipl. Isl. VIII, p. 711;
tilsvarende udateret vidnesbyrd, udstedt af lovmand Vigfús Erlendsson og fire
andre, ibid., p. 740.
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denne fandt det fornødent at klage til København. I hvert fald til
skrev dronning Elisabeth, som efter kongens afrejse til Sverige fore
stod regeringen, den 4. maj 1520 Hannes Eggertsson et strengt for
manende brev, hvori hun bebrejdede ham hans optræden over for
hendes kære og tro mand, Tile Petersen, og stævnede ham til sam
men med denne at møde for kongens domstol omkring Martini, for
at deres mellemværende kunne blive afgjort16.
Hannes Eggertsson har næppe følt sig alt for vel til mode ved at
læse dette brev, der måtte gøre det aldeles klart, at den danske hird
styrer stadig havde sin regering i ryggen. Han foretrak at søge forlig
med Tile Petersen, og ved to Hamburgskipperes mægling lykkedes
det også på Altinget den 29. juni 1520 at få et sådant i stand, hvor
efter al uoverensstemmelse mellem de to herrer skulle være bilagt17.
Også mellem Ögmundr Pålsson og hirdstyreren synes det ved denne
tid at være kommet til en forståelse — ViÖey-abbeden havde sin sær
lige grund til at ønske et godt forhold til den verdslige øvrighed
bevaret, thi hans valg til biskop i Skålholt var endnu ikke blevet
bekræftet af Christian II. I et brev til kongen af 13. august 1520,
hvori abbed Ögmundr bringer dette emne på bane, meddeler han,
at Tile Petersen nu har lovet at respektere Set. Olafs lov og Islands
lovmænd, såfremt det er kongens hensigt, at han skal fortsætte i sit
embede fremover, og Tile Petersen er selv sammen med Vigfús
Erlendsson og en engelsk købmand medbesegler af brevet18.
Men til de samme dage, hvor Ögmundr Pålsson tilskrev sin konge
dette brev, må vistnok et andet aktstykke henføres, hvori han og
Vigfús Erlendsson tilsagde hinanden støtte både indenlands og uden
lands, ikke mindst for det tilfælde, at Ögmundr blev biskop i Skål
holt og Vigfús kongelig foged på Island19. Og den 14. juli 1520 havde
tretten fremstående bønder fra Sydlandet tilstillet Christian II en
varm anbefalingsskrivelse for Vigfús Erlendsson, klaget over de uden16. Dipl. Isi. XVI: 5 (Reykjavik 1957), p. 513 f. Brevet er kun kendt i uddrag, bl. a.
i Finni Johannæi Historia Ecclesiastica Islandiæ II (1774), p. 255, hvor datoen
meddeles.
17. Officiel bekræftelse af forliget, udstedt af borgmestre og rådmænd i Hamburg
15. februar 1521, trykt i Dipl. Isl. VIII, p. 773 ff.
18. Ibid., p. 743 f.
19. Ibid., p. 742.
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landske ombudsmænds vanstyre i de foregående tre år og indtræn
gende bedt kongen opfylde det i Gamli sáttmáli indeholdte løfte
om, at Island skulle have indfødte hirdstyrere, som kunne holde
landet ved lov og ret20. Det var åbenbart islændingenes faste forsæt
at få Tile Petersen erstattet som hirdstyrer med Vigfús Erlendsson.
Hvad resultatet blev, fremgår af et på ubehjælpsomt dansk affat
tet brev, som Tile Petersen den 27. marts 1521 tilskrev Christian II
fra Flensborg21. Indledningsvis meddeler Tile, at det er lykkedes
ham at få frigivet 20 stykker engelsk klæde af et parti, som var ble
vet beslaglagt i Hamburg, og at han har sendt det til København.
Dernæst beklager han, at det ikke er lykkedes ham at træffe kongen,
men han ser sig nu ikke i stand til at begive sig til denne i Ålborg,
da han skal afrejse til Island 8 dage efter Påske. I de følgende linjer
er det imidlertid en vred og forurettet mand, der taler. Tile har
fået at vide, at Sigbrit har givet Vigfús Erlendsson segl og brev på
Island, og at denne har videreforpagtet det til nogle hamburgere,
der oven i købet er de samme, som har arresteret kongens klæde i
Hamburg og gjort Tile Petersen selv stor fortræd. Tile frygter, at
den ret, som Christian II har givet ham på Island, nu vil blive kræn
ket. Vigfús Erlendsson er en gammel og syg mand, der dårligt vil
være i stand til at aflægge ordentlig regnskab; Tile skal gerne påtage
sig at kræve ham for en gammel restance til kongen, som han anslår
til over 100 gylden, men til gengæld ønsker han kongens beskyttelse
over for hamburgerne og forbud mod, at disse optræder som fogeder
på Island. Han slutter sit brev med en indstændig anmodning til
kongen om ikke at lytte til Hannes Eggertssons beskyldninger mod
ham.
Ikke mindst den åbenhed, hvormed Tile Petersen vover at kriti
sere Sigbrits dispositioner, er et talende vidnesbyrd om, at han sta
dig mente at befinde sig i Christian II.s højeste gunst, og brevet viser
os da også Flensborgkøbmanden i ivrig forretningsaktivitet til kon
gens og eget bedste. Christian II har givet ham segl og brev på
overskatten af Island og Færøerne (30 læster fisk), hvorfor han skal
købe hvidt engelsk klæde til kongen, men nok så interessant er det,
20. Dipl. Isl. VIII, p. 738 f.
21. Dipl. Flensb. II, p. 1047 ff.
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at Tile lover at gøre sit bedste for at fremskaffe et skib med jern
og kobber fra England. Som i 1511 har han i 1521 været engageret
i krigsleverancer.
Hvad Tile Petersen fik ud af sine islandske planer i 1521, mel
der kilderne intet om, men at han havde lidt et politisk nederlag,
kan ikke være tvivlsomt. Det var åbenbart lykkedes Hannes Eggertsson at vinde gehør hos regeringen, da han og Tile som befalet i dron
ning Elisabeths brev indfandt sig i Danmark i efteråret 1520. Tile
Petersen havde måttet opgive sit høje embede på Island, og det blev
uden betydning for ham, at Vigfús Erlendsson døde allerede i for
året 152122; thi 6. oktober s. å. udnævnte Christian II Hannes
Eggertsson til hirdstyrer23.
Det er da også udelukkende i kongeriget og hertugdømmerne, vi
i tiden fra efteråret 1520 til foråret 1523 møder Tile Petersen, men
her til gengæld i alsidig og betroet virksomhed. Allerede i efteråret
1520 synes han påny at have fungeret som foged i Bramstedt24 — og
det var rimeligvis denne hans genopdukken i hertugdømmerne, der
i december s. å. tændte nyt men forfængeligt håb hos Gregers Mik
kelsen i Ribe om endelig at få sit tilgodehavende fra 1511 inddre
vet. I oktober 1521 medvirker Tile ved kontrollen af udgående
skibe fra Falsterbo, i november s. å. optræder han som kongens be
fuldmægtigede i Flensborg, og i januar 1522 er han informator for
kongens herold, ligeledes i sin hjemby25.
Tile Petersens medborgere, der aldrig havde betroet ham noget
magistratsembede, måtte nu også bekvemme sig til at vise den ind
flydelsesrige mand skyldig ære. Hidtil havde han kun været med
lem af Laurentiusgildet, der vistnok fortrinsvis rekrutteredes fra
borgerskabets jævnere lag, men den 20. juli 1522 blev han sammen
med sin hustru, Katarina, optaget i Flensborgs fornemste gilde, den
gejstligt-aristokratisk prægede Kalende, der havde repræsentanter
for byens førende slægter og adskillige adelige som medlemmer26.
22.
23.
24.
25.
26.

Dipl. Isl. VIII, p. 794.
Ibid., p. 830 f.
Hanserecesse 3. Abt. VII (Leipzig 1905), p. 573.
Dipl. Flensb. II, pp. 22, 152 og 943 f.
Ibid. I, pp. 80 og 91; om gilderne i Flensborg se Johanne Skovgaard i Flensborg
Bys Historie I, pp. 74-85.
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Så fulgte imidlertid i foråret 1523 katastrofen for Christian II.s
regering. Flensborg by bevarede til det sidste loyaliteten mod sin
konge; endnu den 19. marts, samme dag som Mogens Gøye sendte
denne sit opsigelsesbrev og elleve dage efter, at hertug Frederiks
tropper var marcheret forbi byen mod nord, bevidnede borgmestre
og råd i et brev — på dansk — Christian II deres troskab og tilbød
at »stå hos Eders Nåde med liv og gods efter al vor formue«. Men
brevets bøn om hjælp var forgæves, og den 1. april meddelte amt
manden på Flensborghus, Ditlev Brockdorff, kongen, at både Flens
borg by og len nu havde overgivet sig. Selv holdt amtmanden stand
endnu et par uger, men efter at Christian II den 13. april havde
forladt landet, opgav også han videre forsvar27.
Af et brev, som Ditlev Brockdorff i september 1523 tilskrev Chri
stian II, fremgår det, at Tile Petersen endnu i de kritiske dage, da
efterretningerne om hertug Frederiks krigsforberedelser nåede frem
til Flensborghus, havde fungeret som sendebud fra amtmanden til
kongen, men 4. april var Tile dog parat til at underkaste sig den
nye magthaver. Gennem mellemmænd anmodede han nu Frederik I
om tilladelse til at vende tilbage til Flensborg og erklærede sig vil
lig til som sine medborgere at gå kongen til hånde28.
Tile Petersen kom imidlertid ikke til at ende sit liv som Frede
rik I.s tro borger i Flensborg. Kun et øjeblik synes han at have vaklet. Da han næste gang, i maj, nævnes i kilderne, er han atter i Chri
stian II.s tjeneste — og atter på Island.
Hans genopdukken her i foråret 1523 gik som ventelig ikke stille
af. Sammen med sine mænd gik Tile Petersen straks til angreb på
kongsgården BessastaSir, plyndrede den, brød kirken op og bemæg
tigede sig, hvad dér var forvaret af guld, sølv, vadmel og »andre
penge«, uden at gøre forskel på kongens skat og privat ejendom.
Han satte sig også i besiddelse af breve og regnskaber, og hirdstyre
ren Hannes Eggertsson tog han til fange, bandt ham som en tyv og
holdt ham fængslet i fjorten dage.
Det var som Christian II.s udsending Tile Petersen fór således
frem, men denne omstændighed var i islændingenes øjne ikke til27. Vilh. la Cour i Sønderjyllands Historie II, pp. 225-32.
28. Dipi. Flensb. II, pp. 175 f. og 180.
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strækkeligt til at retfærdiggøre hans optræden. En tylvterdomstol,
som blev nedsat af bisp Ögmundr og lovmanden for Syd- og Østlan
det for at undersøge sagen, kom 28. maj til det resultat, at Hannes
Eggertssons hirdstyrerbrev var fuldgyldigt, og at Tile Petersen, trods
de breve han kunne fremlægge, skulle være pligtig til at levere alt,
hvad han havde bemægtiget sig, tilbage29.
Med denne milde dom ønskede islændingene dog forståeligt nok
ikke at lade Tile Petersen slippe. Den 1. juni dømte en ny tylvter
dom ham til at være fuld ransmand og ubodemand, og det pålagdes
hirdstyreren at straffe ham efter loven30. En mere kærkommen op
gave kunne Hannes Eggertsson næppe have fået; det må have været
med dyb tilfredsstillelse, hirdstyreren i efteråret 1523 så sin gamle
fjendes hoved rulle for bøddelens sværd.
Derimod lå der ikke i de islandske domme over Tile Petersen
en afstandtagen fra Christian II.s regering som sådan. Det var til
Christian II og ikke til Frederik I, bisp Ögmundr i juli 1523 sendte
meddelelse om Tiles optræden og om den dom, der var blevet afsagt
over ham, og betegnende nok lagde biskoppen stor vægt på at frem
stille Hannes Eggertsson som Christian II.s trofaste tjener og frem
hæve den omsorgsfuldhed, hvormed han havde røgtet sit embede
som hirdstyrer i de forløbne år31. Åbenbart var det ikke uden bekym
ring, man på Island imødeså Christian II.s reaktion på efterretnin
gen om den skæbne, der var blevet kongens kære og tro mand til del.
Kan opgøret mellem Tile Petersen og Hannes Eggertsson således
næppe føjes ind som et led i den kæde af dramatiske begivenheder,
der ledsagede det danske regeringsskifte i 1523, afspejler det til gen
gæld tydeligt nok et andet modsætningsforhold, som spillede en vig
tig rolle i denne tids islandske historie. Konkurrencen mellem
hanseatiske og engelske købmænd på Island og de omgivende have
var i disse år så skarp, at den nærmede sig handelskrig, og i denne
kamp havde Tile Petersen — i bedste overensstemmelse både med
sin regerings politik over for Hansebyeme og med sine egne forret
ningsinteresser — fra første færd taget parti for englænderne. Han29. Dipl. Isl. IX (Reykjavik 1909), p. 139 f.
30. Ibid., p. 140 ff.
31. Ibid., p. 163 ff.
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nes Eggertsson støttede derimod de tyske købmænd, og da han i
efteråret 1523 gjorde det af med Tile Petersen, synes det at være
sket med aktiv hjælp fra deres side32.
Tile Petersens hele virksomhed på Island i årene 1517—1523 må
derfor også ses i sammenhæng med forhandlinger, som i de samme
år blev ført mellem Christian II og Henrik VIII om en pantsættelse
af øen til den engelske konge33. I foråret 1518 var Hans Holm sendt
som gesandt til London for at undersøge mulighederne herfor, men
et tilfredsstillende resultat havde ikke kunnet opnås, og herefter
synes sagen for en tid at være stillet i bero. Efter Christian II.s for
drivelse fik den imidlertid fornyet aktualitet. Den landflygtige konge
måtte prøve enhver mulighed for at skaffe sig politisk og økonomisk
støtte, og i juli 1523 rejste han selv til England for at forhandle
med Henrik VIII og kardinal Wolsey.
Den opgave, Christian II havde stillet Tile Petersen på Island,
var da uden tvivl i 1523 så vel som i 1517 at bane vej for disse pla
ners praktiske gennemførelse ved at favorisere englænderne på de
hanseatiske købmænds bekostning, og kongen kunne næppe have
fundet en mand, der mere helhjertet ville hellige sig dette arbejde.
Kongens skipper, Laurids Brun, misforstod ganske situationen, når
han i et brev af 23. marts 1521 beskyldte Tile for at ville forråde
Island til englænderne34.
Efterretningen om Tile Petersens henrettelse i efteråret 1523
synes da også at have fået afgørende betydning for den engelske rege
rings overvejelser. Den 12. december 1523 meddelte Christian II.s
kansler, Klaus Pedersen, sin konge, at Hans herold, som netop var
32. Finni Johannæi Historia Ecclesiastica Islandiæ II, p. 256. Her og i andre ældre
islandske værker (se Dipl. Isl. XVI:5, p. 521) henføres Tile Petersens henret
telse til 1524. Det urigtige heri har dog allerede C. F. Allen bemærket (Breve
og Aktstykker til Oplysning af Christiern den Andens og Frederik den Førstes
Historie I (1854), p. 122 n. 2).
33. Se herom G. F. Allen, De tre nordiske Rigers Historie 1497—1536 11:1 (1865),
p. 502 f., og IV:2 (1870), pp. 109-15; Jon Stefansson, ‘Tilraunir Danakonunga
til aÖ selja Island’. Timar it hins islenzka bókmentafélags 19. árg. (Reykjavik
1898), pp. 110-19; Björn Porsteinsson, ‘Henry VIII and Iceland’. Saga-Book
of the Viking Society for Northern Research, University College, London, vol.
XV, parts 1-2 (1957-59), pp. 77-80.
34. G. F. Allen, Breve og Aktstykker, p. 123 noten.
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vendt tilbage fra England, havde udtalt, at Henrik VIII havde mistet
enhver interesse for det islandske spørgsmål, efter at det var blevet
bekendt, hvorledes islændingene »havde faret om med Tile Peter
sen og andre, som Eders Nåde tilhørte.« Og da Christian II i april
1524 ønskede at vende tilbage til sagen, svarede hans kansler, at det
efter hans opfattelse ville være frugtesløst at søge forhandlingerne
med England genoptaget35. Planerne om at afhænde Island var fal
det til jorden med Tile Petersens hoved. Hans og hans tilhængeres
nederlag havde gjort det klart for englænderne, at det ville være
forbundet med alt for stor risiko at støtte Christian II.s sag.

35. G. F. Allen, Breve og Aktstykker, pp. 122, 201 og 218.

»A er jyde, før end a er dansk«.

Knud Kristensen
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Da Anders Sørensen Vedel 1591 udgav sine folkeviser, føjede han
følgende kommentar til den første Marsk Stig vise1: »Men dette er
fornemeligen at mercke/ at Herr Marsk Stig/ icke wbesindeligen
griber ind paa sin Herre og Konning/ men drager selff til Skander
borg oc steffner hannem vdi gode Mends offueruærelse/ oc siden
paa almindelige Landsting til Viborg redeligen hannem vndsiger2.«
Tidens anden store historiker, Arild Huitfeldt, så anderledes på
denne tradition og imødegik klart Vedel: »Der sigis oc/ at Marsk
Stig skal haffue vndsagt Kongen offentlig/ først til Skanderborg/
siden til Viborg/ men det holder jeg kun for Snack/ thi der om intet
findis vdj Historien/ kun i en Vise3.«
Forskellen på Huitfeldts og Vedels syn på kongemordet i Finderup er i det hele taget bemærkelsesværdig. Vedels sympati er gan
ske på marskens side. Også i indledningerne til de følgende Marsk
Stig viser understreger han, at marsken »redeligen oc obenbarligen«4,
ja endog »lowligen«5, havde undsagt kong Erik. I overskriften til
den anden vise redegøres kort for marsk Stigs situation: Kongen
»haffde voldtagen hans Husfrue/ oc derfaare opsagde hanem all
1. It Hundrede vduaalde Danske Viser, p. S.vi-T. Jfr. Danmarks gamle Folkeviser
111(1862), pp. 364-367: L.
2. Viser, p. S.vi.
3. En kaart Chronologia, forfølge oc continvatz, Paa huis som her vdi Danmarck
skeed og bedreffuen er/ fran Canuto VI. och det Aar 1182. O c indtil det Olden
borgske Stamme vidtager 1448. Som er 266 Aars Historier. I. Part (1600),
p. 373.
4. Viser, p. T.
5. Op. cit., p. T.iij.
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Huldskaff oc Mandskaff«6. Vedel uddyber sin opfattelse i den tredje
indledning, hvor det7 bl. a. hedder: »Mand meener at Ranild Jons
søn Frue Ingeborgs Syster Søn / skulde forraad Kong Erick. Huilcket
vel mueligt er. Thi det vden tuil haffuer fortrydt den gantske Slect/
oc de derfaare haffue besoret sig til sammen baade Suogerskaff oc
Maueskaff/ oc heffnd denne spottelige Gierning paa Koning Erick.
Som dog ellers for sin haardhed vaar ilde lid baade aff den geistlig
oc verdslig Stat. Thi hand holt seldsom Huss i sin tid/ oc lydde
ingen gode raad. Huorfaare hand haffuer faaet Gleppings tilnaffn/
icke aff Klipping/ som mange her til dags haffue vrangeligen ment/
men fordi hand vaar Glepsker/ det er rasinde oc affsindige/ oc foer
ilde aff sted vdi alle sin raad oc dad«.
Huitfeldt er langt mere overbærende i sin karakteristik af kong
Erik, men til gengæld kritisk over for hans angribere: »Denne Konge
tilleggis aff de Geistlige atskillige Laster/ Wkyskhed/ Wskickelighed/ Arforstand7a/ Wduelighed/ men maa skee meere aff Had oc
Affuind/ for den Trætte skyld hand førde med dennem/ end aff
Sandhed/ Dog er vel troligt/ det hannem nogen Laster oc Brøst
haffue paahengd/ aff Menniskelig skrøbelighed/ Fordi wi erre kun
Menniske/ icke Engle«8.
Det er ganske ejendommeligt således med få års mellemrum at
blive stillet over for en vidt forskellig bedømmelse af baggrunden
for kongemordet. Der er jo i begge tilfælde tale om et defensorat,
henholdsvis for kongen (Huitfeldt) og for marsken (Vedel), og dette
er så meget mere påfaldende, som den omstridte vise ved sin om
tale af Skanderborg, Frederik II.s jyske residens, og landstinget i
Viborg må have virket ret aktuel i datiden. Af de to uenige histori
kere var den ene Danmarks riges kansler og den anden en (ganske
vist luthersk) gejstlig, altså en af dem, der ifølge Huitfeldt skal
have fordømt kongen som følge af hans holdning over for kirken.
Der er imidlertid næppe tvivl om, at Vedel i sin samtid havde me
ningsfæller inden for højadelen. Dette fremgår indirekte af hans
introduktion af Stig Andersen: »Oc fordi hand vaar Rigens Marsk/
da kaldtis hand Marsk Stig/ eller Herr Marsk Stig Anderssøn. Liger6. Viserj p. T. Her tales altså ikke om undsigelse.
7. Op. cit., p. T.iij. 7a. Danmarckis Rigis Krønicke I (1652), p. 258: »wforstand«.
8. Chronologia, pp. 288—289.
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uis som mand nu vilde sige paa denne dag/ om den Velbyrdige
herre, Peder Gyldenstiern/ Herr Marsk Peder Gyldenstiem.-------Hans Affkom haffuer været aff de Huider/ oc den gamle Skialm
Huides affkomst/ som menis at haffue førd en huid Stierne/ som de
Gyldenstierner nu føre en gul Stierne9.« Det er vel utænkeligt, at
Vedel kan have skrevet således uden at have vidst, at Peder Gyl
denstierne til Tim var stolt af at høre til marsk Stigs efterfølgere
og af ligheden mellem våbenskjoldene. Den samtidige jyske rigsråd,
Bjørn Andersen (Bjørn), understregede den i slægten bestående tra
dition, at han i 10. led nedstammede fra marsk Stig Andersen d.y.
(død 1369), idet han lod dennes lig, der oprindelig havde hvilet i Essenbæk kloster, føre til familiebegravelsen i Ørsted kirke ved fæd
renegården Stenalt10; Bjørn Andersen nævnes iøvrigt af Vedel som
hjemmel for folkelige overleveringer11. Svend Grundtvig hentede til
bd. III af Danmarks gamle Folkeviser12 den lange vise A fra et jysk
adelshåndskrift, nedskrevet i tiden 1548—8313, medens den konge
venlige vise F14 stammer fra det såkaldte Svaning-håndskrift.
Det synes hævet over enhver tvivl, at i alt fald visse jyske adels
kredse i 16. århundrede med stolthed har peget på marsk Stig som
et symbol på adelens og sikkert især den jyske adels selvhævdelse,
medens en så fremtrædende repræsentant for den unge Christian
IV.s regeringskreds som Arild Huitfeldt til (Lillø og) Oddersbjerg
måtte indtage en anden holdning15. Efter Grevefejden var den

9. Viser, pp. S. v-vi.
10. Danske Magazin III (1747), pp. 196-197. If. Danske Magazin I (1745), p.
207, skal Bjørn Andersen selv være begravet i Værum kirke; men denne opfat
telse skyldes delvis en mistydning af Marmora Danica II (1741), p. 171, hvilket
i betragtning af Langebeks overlegne holdning over for Pontoppidan ved denne
tid egentlig er ganske pikant. Om Stig Andersens gravsted se endvidere Marmo
ra Danica II, p. 170, samt Chr. Axel Jensen, Danske adelige Gravsten fra
Sengotikens og Renaissancens Tid. Textbind II (1953), p. 269: nr. 659.
11. Danmarks gamle Folkeviser VI (1895-98), p. 8.
12. Pp. 349-355.
13. H. Grüner Nielsen i Danske Studier 1923, pp. 156 & 158.
14. Danmarks gamle Folkeviser III, p. 360.
15. Hertil kommer givetvis, at den i retlig bevisførelse trænede Huitfeldt naturlig
vis måtte se på kilderne med ganske andre øjne end Vedel og nogle af dennes
adelige meningsfæller; det bør dog ikke overses, at en mand som Bjørn Ander
sen, der også havde store processuelle og administrative forudsætninger, åben-
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østdanske adel med noget besvær blevet forsonet med den nye kon
geslægt, og Huitfeldt skildrer begivenhederne omkring dynastiskif
tet med fuldstændig loyalitet over for denne. Dette forhold kan
dog ikke helt tilsløre, hvor langt store dele af Sjællands og Skånes
adel fulgte Christiern II og grev Christoffer. Selv Mogens Gøye
til Krænkerup og adskillige andre hovedgårde rundt om i riget var
ikke i stand til at forlige modsætningerne mellem den østdanske
adels relativt positive og den jyske adels overvejende negative ind
stilling over for borgerkongedømmet og dets politik, hvortil natur
ligvis bidrog den forvirring, kirkekampen fremkaldte. På denne bag
grund skal det nu forsøges at tegne et billede af den jyske højadels
politiske placering i århundredets sidste halvdel, til hvilket formål
det antagelig vil være rigtigst først og fremmest at foretage en ana
lyse af rigets højeste stillinger og disses besættelse.
De enkelte rigsembeders faglige ressort er grundigt behandlet af
såvel William Christensen16 som Poul Johs. Jørgensen17 og har i
denne forbindelse kun indirekte betydning. Af overordentlig stor
interesse for nærværende undersøgelse er derimod marskens i J. A.
Fridericia’s afhandling ‘Nogle Bemærkninger om Rigsmarskerne
og Rigsmarskembedet, især under Christian IV’18 fastslåede rolle
som adelens talsmand over for kongen; jeg skal senere vende tilbage
hertil.
I den følgende gennemgang tages der hensyn til rentemestre, samt
til regeringsråder og statholdere. For de to sidste kategorier gælder
det, at stillingernes indehavere ligesom rigsembedsmændene i ret
stor almindelighed repræsenterede kongen og/eller riget. Regerings
råder og statholdere fungerede kun, når kongen (var mindreårig
eller) opholdt sig andetsteds, henholdsvis uden for riget og uden
for landskabet. Henrik Rantzau, statholderen i Hertugdømmerne,
kaldtes på latin betegnende nok vicarius regis eller prorex. Om
bart har omfattet folkeviserne med betydelig interesse. Om Huitfeldts stilling og
indflydelse i årene efter regeringens omdannelse og Christian IV.s kroning se
Astrid Friis, ‘Nogle Betragtninger over Arild Huitfeldt og Danmarks Riges
Krønike’. Til Knud Fabricius 13. August 1945 (1945), pp. 73-75.
16. Dansk Statsforvaltning i det 15. Aarhundrede (1903), pp. 23—167.
17. Dansk Retshistorie, 2. udg. (1947), pp. 338—346.
18. Hist. Tidsskr. 4. r. III (1872-73), pp. 578-609, især fra p. 592. Se også Poul
Johs. Jørgensen, op. cit., p. 341.
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kring 1570 mærkes der en tendens til at inddele hele riget i stab
holderskaber med den hensigt at øge muligheden for effektiv kon
takt med de lokale myndigheder. Foruden Henrik Rantzau (fra
1556) og de nedenfor nævnte statholdere i København (med Sjæl
land og oftest Skåne) og Nørrejylland må omtales lensmændene på
Akershus, der fra 1572 kaldes statholdere i Norge. Et kongebrev af
27. juli 1568 (jfr. 12. juli s.å.} til stiftslensmændene Otte Krumpen
(Hald), Folmer Rosenkrantz (Aarhusgaard), Axel Viffert (Riberhus) og Erik Podebusk (Aalborghus) giver indblik i det jyske stat
holderembedes karakter. Det hedder her, at da det går meget lang
somt med skatteopkrævning og andre offentlige funktioner, skal stat
holderen Holger Rosenkrantz have opsyn dermed; de pågældende
lensmænd skal være Holger Rosenkrantz lydige og strax udføre
kongens eller hans befalinger. Sådanne forholdsregler, der bringer
den tidligere forekomst af en særlig jysk rentemester i erindring,
var naturligvis ikke alene en gevinst for centralstyrelsen, men tjente
tillige til at fremme provinsialismen — jfr. den af Astrid Friis skil
drede administration af skatteprovenuer ved en eller to rigsråder
i de to hovedområder, Jylland og Østdanmark19. Der er for Holger
Rosenkrantz’ vedkommende den samme affinitet mellem det jyske
statholderembede og marskstillingen, som i Østdanmark kendes mel
lem Københavns (i et enkelt tilfælde Skånes) statholder og rigshof
mesteren.
En betragtning af rigsembederne i relation til landene i det dan
ske rige er (bortset naturligvis fra gældkeren) hidtil ikke forsøgt.
Dog har Poul Colding konstateret, at rigshofmesterstillingen i Fre
derik II.s første år først og fremmest gjorde sin indehaver, fynboen
Ejler Hardenberg, der havde tilgiftet sig det jyske Mattrup, til
statholder i Skåne20, medens Mogens Gyldenstierne til Stjerneholm i
19. ‘Rigsrådet og Statsfinanserne i Christian III.s Regeringstid’. Hist. Tidsskr. 10. r.
VI (1942-44), fra p. 61. Om den middelalderlige gældker og dennes tilknytning
til Skåne se sidst Herluf Nielsen i Kulturhistorisk leksikon for nordisk middel
alder V (1960), cc. 673-675.
20. Studier i Danmarks politiske Historie i Slutningen af Christian III.s og Begyn
delsen af Frederik II.s Tid (1939), p. 129. Ved enkelte lejligheder bemyndige
des hofmesteren direkte til at overtage den nævnte, mere begrænsede opgave.
Ejler Hardenberg nævnes i kancelliprotokollen som rigshofmester allerede 2. au
gust 1559 (Kane. Brevb. Jfr. Colding, Op. cit., p. 72 n. 3), medens håndfæstnin-
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Skåne var statholder i København med Sjælland og Smålandene og
marsken Otte Krumpen til Trudsholm repræsenterede kongen i
Nørrejylland21. Et stærkt fynsk indslag i rigsstyrelsen var endelig
kongens kansler Johan Friis til Hesselager22.
Denne fordeling, der for så vidt lod den sjællandske adel ude af be
tragtning23, er sandsynligvis begrundet i Gøyekredsens strid med
Peder Oxe til Gisselfeld og dennes fald 1557—5824. Få år efter kon

21.
22.

23.

24.

gen først blev underskrevet 12. august; kroningen fandt sted 20. august. Det
kan imidlertid være på sin plads at minde om, at brevene ofte indførtes i pro
tokollerne længe efter deres udstedelse, hvorfor man ikke altid kan regne med, at
deres titler er korrekte på den angivne dato. Ejler Hardenberg omtales i herre
dagsdombogen (RA) som menig rigsråd endnu Skt. Laurentii aften (9. august),
og først mandag efter Skt. Laurentii dag (14. august) rykker han som »Vor
hofmester« frem i spidsen af rådet (i selve håndfæstningen er udnævnelsen dog
en kendsgerning). Der kan, mener jeg, på denne baggrund ikke herske tvivl
om, at den pågældende embedsbesættelse stod i så nøje forbindelse med det po
litiske forlig, håndfæstningen beseglede, at enhver antydning af, at tidspunktet
for Ejler Hardenbergs avancement kunne give et fingerpeg om kongens person
lige interesse i, at valget faldt netop på ham, må bortfalde.
Golding, Op. cit., pp. 127-29.
Fyns i økonomisk og andre henseender fremtrædende stilling i 16. århundrede og
ikke mindst dets første halvdel har sikkert medvirket til, at så mange fynboer
i dette sekel gør sig gældende på de forskelligste områder. I flæng kan nævnes
Oluf Bager, Johan Friis, Joachim Rønnov, Hans Svaning og Hans Tavsen. Det
er vel heller ikke tilfældigt, at kongeslægten (Hans, Christiern II) en overgang
indretter en ny gravplads i Odense. Astrid Friis skriver: »Det var aabenbart
ikke værst at være Fynbo i Johan Friis’ kanslertid; thi ogsaa Jørgen Henningsen
Quizows (t 1544) efterfølger som rigens kansler Anthonius Bryske, der siden
1536 havde gjort hurtig karriere (c. 1536 kancellisekretær, faa aar senere bjerg
høvedsmand og forlenet med Skien len), var Fynbo. Af andre Fynboer, der
gjorde karriere under Johan Friis’ kanslertid, kan nævnes Kristoffer Valkendorf
og rentemester Eskil Okse, der ved sin ejendom Løgismose var knyttet til Fyen.
og som begyndte sin karriere som Johan Friis’ page« (‘Kansler Johan Friis’ før
ste Aar’. Scandia VI (1933), pp. 250-251).
Johan Friis ejede på Sjælland Hagestedgaard og Borreby. Indehaverne af embe
det som admiral, der endnu på denne tid ikke var et rigsembede, var efter Chri
stoffer Trondsen til Sem Herluf Trolle til Hillerødsholm og senere Skovkloster
(Herlufsholm) 1559-62, der desuden et års tid i begyndelsen af 60’erne fungerede
som statholder i København, Jacob Brockenhuus til Nakkebølle 1562-63, Peder
Skram til Urup 1563-64, Herluf Trolle igen 1564—65(f), Otte Rud til Møgelkær
og Sæbygaard 1565(f), Hans Lauritsen Baden 1565-66(f), Evert Bild til Ravnholt 1566-67 (f) og endelig Peder Munk til Estvadgaard fra 1567.
Se bl. a. Golding, Op. cit., cap. I; Astrid Friis, ‘Rigsraadet og Statsfinanserne
i Christian III.s Regeringstid’. Hist. Tidsskr. 10. r. VI, pp. 88—121.
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geskiftet styrkede Fyn yderligere sin stilling ved udnævnelsen af
Frants Brockenhuus til Egeskov til rigsmarsk et par år før Otte
Krumpens død 1569, medens den hjemvendte Peder Oxe blev først
statholder i København og hurtigt derefter rigshofmester. Skåne
mistede sin repræsentant blandt rigsembedsmændene, hvilket i reali
teten vil sige, at Peder Oxe administrerede begge de østdanske lands
dele, hvorimod Jylland fik en regulær statholder, Holger Rosenkrantz til Boller; marskstillingen blev efter Frants Brockenhuus’ død
i Halmstad 14. november 1569 foreløbig ikke besat. De tre udnæv
nelsers kronologi er denne: Peder Oxe statholder i februar og rigs
hofmester i august 1567, Frants Brockenhuus marsk senest 17.
august 1567 og Holger Rosenkrantz statholder 9. december 1567.
Tendensen er således tydelig: Regeringen fik et stærkt ødansk præg,
som holdt sig endnu et par år efter fredsslutningen 1570.
5. december 1570 døde kansler Johan Friis, og dermed blev spørgs
målet om hans efterfølger brændende. Resultatet kunne ikke på
forhånd siges at være givet. Den afdøde kansler havde sat stor pris
på sekretær Niels Kaas til Taarupgaard og bl.a. betroet ham ledel
sen af den del af kancelliet, der 1563 blev tilbage i København,
medens Johan Friis selv og øverstesekretæren Hans Skovgaard fulgte
kongen i felten. At Johan Friis betragtede Niels Kaas som en nær
ven, fremgår bl.a. af, at han på dødslejet fandt ham den nærmeste
til at forfatte gravskriften over sig25. Som bekendt blev der imidler
tid ikke taget meget hensyn til Johan Friis’ ønsker, da han først var
død, og har han haft planer om, at Niels Kaas skulle afløse ham,
blev de i alt fald ikke realiseret lige med det samme.
Ganske vist er det en stående oplysning i vore biografiske lexica
og i fremstillinger af tidens historie26, at Niels Kaas aflagde kanslered
1571 og dermed konstitueredes i embedet. Denne opfattelse støtter
sig på Ejler Brockenhuus’ ikke meget senere kalenderoptegnelser,
hvor det hedder: »Anno 1571 sor Niels Kaas Kong Frederich then
2. Cantzeler Eed27.« I Magazin til den Danske Adels Historie I
25. Anders Sørensen Vedels ligprædiken over Johan Friis (tr. 1571), p. D.ijv.
26. Bl.a. omtaler Erik Arup i sin Danmarks historie II (1932), p. 589, at Niels
Kaas »siden Johan Friis død i 1570 5. decbr. havde været konstitueret som
kansler«.
27. Samlinger til Fyens Historie og Topographie VI (1873), p. 322.
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(1824), p. 93, der gengiver en omtrent samtidig, men ikke videre
god, afskrift af kalenderoptegnelserne28, opgives det oven i købet,
at edsaflæggelsen fandt sted 1. januar 1571. Datoen 1. januar må
nu under alle omstændigheder være forkert, idet Niels Kaas på rej
sen fra forhandlingerne i Stettin først traf kong Frederik efter nyt
år29. Heller ikke oplysningen om årstallet virker imidlertid over
bevisende. Niels Kaas kaldtes i 1571 og 1572 stadig slet og ret
sekretær30, medens Hans Skovgaard fortsat var øverstesekretær, og
Niels Kaas udfoldede da heller ikke i disse år nogen virksomhed,
der forudsatte, at han var konstitueret som kansler. Dalum kloster,
der formodentlig har været Johan Friis’ kanslerlen, forlenedes 27.
september 1571 (med Odense Skt. Knuds kloster) til Jacob Ulfeld
til Kogsbølle, og først 20. august 1573 blev Skt. Knuds kloster givet
til Niels Kaas, hvorefter det betragtedes som kanslerlen. Såfremt
konstitutionen havde været en realitet, kunne man med nogen ret
have ventet at finde den omtalt i ligprædikenen over Niels Kaas; men
dette er ikke tilfældet31. Hertil kommer imidlertid, at kalender
optegnelserne i et andet lignende tilfælde vitterligt meddeler et
urigtigt årstal, nemlig med følgende notat: »Anno 1576 sor Peder
Gyldenstierne Marsk Ed32.« Her er vi i den heldige situation be
stemt at kunne verificere: I Rigens dombog litr. E (RA) nævnes
Peder Gyldenstierne 15. juni 1575 (den dag, Peder Oxe optræder
sidste gang)« på sin gamle plads uden marsktitel; men 18. juni er
han rykket op lige efter kansler Niels Kaas og betitles dertil marsk.
Ejler Brockenhuus’ upålidelighed er her klar nok, og dette i for
bindelse med de ovenfor fremdragne forhold bevirker, at jeg mener
at måtte se bort fra den gængse opfattelse, at Niels Kaas har aflagt
kanslered 1571.
28. Ny kgl. Saml. 1278b 4<o, p. P.
29. Peder Resen, Kong Fredericks den Andens Krønicke (1680), p. 256. DanmarkNorges Traktater 1523-1750 udg. af L. Laursen II (1912), p. 232.
30. Kane. Brevb. 28. januar og 19. marts 1571 (21. august 1571 er der ladt plads
åben til titlen); Danmark-Norges Traktater II, p. 298: 28. april 1572.
31. Tværtimod hedder det udtrykkelig: »Oc fordi salig Johan Friis døde Aar 1570
. ., oc ingen Cantzeler vaar paa Tredie Aar, .. bleff hand (□: Niels Kaas) tilskickit aff Salig Kongelige Maiest: Aar 1573. den 17. Maij, vdj den Herredag vdj
Randers at vere Cantzeler« (Peder Vinstrup, Ligpredicken .. (1594), p.A.vm).
32. Samlinger VI, p. 327.
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Der var en anden kancelliembedsmand, der kunne synes mindst
lige så kvalificeret, nemlig Hans Skovgaard, der ganske vist ikke som
Niels Kaas havde haft diplomatiske opgaver, men som til gengæld
havde været ansat i Danske kancelli helt fra 1549, fra 1559 som
øverstesekretær; han havde adskilligt flere forleninger end Niels
Kaas. Hans Skovgaard, der egentlig tilhørte den jyske adel, skrev sig
fra ca. 1570 til Gundestrup (Vrams Gunnarstorp) ved Helsingborg
og samlede efterhånden sine væsentligste godsinteresser i Skåne.
Hans udsendelse efter Peder Oxes død for at bevise dennes landsfor
ræderi kunne tyde på, at han ikke har stået sig alt for godt med rigs
hofmesteren, og det passer godt hermed, at han en måned efter hans
død fik sit første hovedlen, Helsingborg, som han synes at have op
nået ret pludseligt. I de følgende år fik han langt flere hverv i sta
tens tjeneste end i Peder Oxes levetid — f.ex. blev han, som det ne
denfor skal omtales, 1579 en kort tid regeringsråd og må derfor have
haft et vist format. Da afgørelsen var truffet og Niels Kaas 17. maj
1573 udnævnt til kansler, trak Hans Skovgaard sig i november s.å.
ud af kancellitjenesten.

Kort tid efter, at Johan Friis havde fået en efterfølger, blev to
andre høje embeder besat, idet Holger Rosenkrantz blev marsk i
efteråret 1573 og Christoffer Valckendorff rentemester fra nytår
1574. Den sidstnævnte afløste Otte Brockenhuus til Vollerslev, hvis
renteskriver Peder Hansen samtidig trak sig tilbage, medens marsk
stillingen havde stået ubesat siden 1569.
Erik Arup har33 formodet, at udnævnelserne (til kansler og marsk)
viser Peder Oxes vilje til at holde rigsembederne besat. Tidligere
har A. Heise34 antydet, at rigshofmesterens indflydelse muligvis har
været i dalen. Arups standpunkt synes for så vidt berettiget, som
Peder Oxe vistnok til sin død var Danmarks ledende politiske skik
kelse, og hvad angår Christoffer Valckendorff til Glorup (som dog
altså ikke fik noget rigsembede), må det erkendes, at han var gan
ske indstillet på som rentemester at fortsætte Peder Oxes linje,
endda med stærkere borgervenlige tendenser. Derimod er det min33. Danmarkshistorie II, p. 589.
34. ‘Bidrag til Familien Rosenkrantz’ Historie i det 16. Aarhundredes sidste Halv
del’. Hist. Tidsskr. 5. r. V (1885), pp. 409-410; her omtales især finansstyrelsen.
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dre sikkert, at rigshofmesteren har ønsket udnævnt en ny kansler
og marsk. Der er nemlig flere tegn til, at året 1573 har været
ret markant i politisk henseende; et alternativ begyndte at tage
form.
Niels Kaas’ samarbejde med Peder Oxe synes at være forløbet
ganske uden gnidninger. Den nye kansler havde en højt udviklet
forhandlingsevne og nærede som rigshofmesteren ønske om at frem
me forvaltningens effektivitet. Alligevel tør det antages, at han som
jysk adelsmand repræsenterede synspunkter, der ikke ganske har
monerede med regeringens hidtidige politik. Vanskeligere er det at
klarlægge Holger Rosenkrantz’ holdning.
Som tidligere (p. 102) bemærket lægger jeg megen vægt på det af
J. A. Fridericia fremlagte materiale til belysning af rigsmarskembe
det under Christian IV. Dokumentationen af, at adelen under Fre
derik II.s søn og efterfølger betragtede marsken som sin særlige re
præsentant over for kongen (og undertiden over for rådet), kan
meget vel være vejledende også for den periode, vi her beskæftiger
os med, og det er i denne forbindelse ikke uinteressant at iagttage,
at de skiftende rigsmarsker oftest er jyske adelsmænd, medens de
tilsvarende rigshofmestre lige så tit er fra rigets østlige del35.
Stillingen som adelens talsmand, der på Christian IV.s tid ikke
sjældent gav marsken status som adelig oppositionsleder, i alt fald
i forholdet til kongen, virker noget fremmedartet i forhold til den
karakteristik af Holger Rosenkrantz, der er velkendt fra Heises36
og Coldings37 fremstillinger. Det er her blevet kraftigt pointeret, at
Otte Rosenkrantz’ sønner og da især den ældste, Holger, var stærkt
knyttet til kongeslægten, og denne opfattelse er veldokumenteret.
Et højdepunkt i Holger Rosenkrantz’ liv var utvivlsomt 2. septem
ber 1571, da en af hans sønner døbtes på hans lensslot Skanderborg
af biskop Laurits Bertelsen i overværelse af 66 herremænd, 38 fruer,
28 enkefruer og 7 jomfruer; barnet fik i dåben navnet Frederik efter
kongen, der selv havde indfundet sig fra Sjælland til højtiden. Dette
vidnesbyrd om kongelig nåde kan suppleres med adskillige andre;
men den kendsgerning bør ikke derfor overses, at Holger Rosen35. Jeg holder mig her stadig til Frederik II.s tidsalder, samt 1590’erne.
36. Hist. Tidsskr. 5. r. VI (1886-87), pp. 24-25 etc.
37. Studier, pp. 138-139.
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krantz var adelspolitiker, ikke alene kongelig råd. 1562 fik han
sammen med den daværende marsk Otte Krumpen og Erik Krabbe
til Bustrup den opgave på den jyske adels vegne at fremføre sådanne
ønsker over for kongen38, at de kun kan betegnes som oppositionelle,
og ganske kort tid efter skal han i et udenrigspolitisk spørgsmål
være gået imod kongen, der støttedes af Johan Friis og Herluf Trol
le39. Når Holger Rosenkrantz 21. juli 1572 sammen med Peder Oxe
ledsagede dronningen under kroningen, indicerer dette en position,
som en statholderstilling alene umuligt har kunnet give; uanset, at
han endnu ikke var udnævnt til rigsmarsk, trådte han som den
jyske adels leder frem på lige fod med den sjællandske rigshofme
ster.
I 1573, da Holger Rosenkrantz kom til at beklæde det embede,
der svarede til hans autoritet, var hans forhold til Frederik II for
øvrigt igen en overgang mindre godt. Fra sidst på året 1572 boede
kongen i længere tid på Skanderborg, og der er herunder sandsyn
ligvis kommet en kurre på tråden. 27. marts 1573 forlenedes slottet
pludselig til Claus Glambek til Rask, der havde været slotsfoged
under Holger Rosenkrantz. Heise, der iøvrigt ikke omtaler nogen
uoverensstemmelse i denne forbindelse, har sikkert ret i, at den ny
gifte konge behøvede mere plads40. Skanderborg kunne ikke rumme
to så store husholdninger og to så høje herrer, og den mere beskedne
Claus Glambek passede nok kong Frederik bedre. Allerede 8. april
beordredes Claus Glambek til at sende alle de gamle klæder, dyner,
sengeklæder og lagener, som fandtes på Skanderborg, til Randers
som gave til de fattige i byens hospital41. Dette viser, at kongeparret
har stillet krav om bedre udstyr, og hertil kom hoffets byggefore
tagender42. Alle de nævnte forholdsregler var dikterede af kongens
ønske om at skabe et jysk Frederiksborg eller Antvorskov; han op
holdt sig fra nu af mere i Jylland end tidligere. Holger Rosenkrantz
38. Se de note 67 anførte steder.
39. Colding, Op. cit., pp. 139, 403-407. Colding, ‘Holger Rosenkrantz’. Dansk
biografisk Leksikon XX (1941), p. 78. Rygtet gik, at kongen havde stukket
Holger Rosenkrantz ihjel med sin kårde. Episoden og baggrunden derfor er des
værre ikke tilfredsstillende belyst.
40. Hist. Tidsskr. 5. r. VI, pp. 55-56.
41. Kane. Brevb.
42. Kane. Brevb. 24. februar 1573.
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og fru Karen Gyldenstierne måtte da i hast fortrække til forargelse
for Pernille Oxe, der selv stod i begreb med at miste Korsør; hun
skriver til Birgitte Gøye: »Som meg tykes, dae er det en vnderlyg
uerden. Holger Rosenkrans er nu af med Skanderborg. Kaeren dro
der fra y fredags med alt hyndes tyngest, men Holger blef end nu
en dag eller to der, sa syger myn kaerl. Gud help uel, skal mand
sa fløtte y vdtyd(!)43.«
Kongen og Holger Rosenkrantz havde imidlertid også et andet
mellemværende. 23. august 1573 skulle hertugen af Preussen gif
tes, og 24. april udstedtes der indbydelse til kong Frederik med
gemalinde. Da kongeparret ikke selv havde lyst til at begive sig ud
på rejsen, fik ved brev af 19. juni Holger Rosenkrantz og Jacob
Ulfeld ordre til at repræsentere kongen ved den nævnte lejlighed;
de skulle derfor staffere sig med klæder etc. og møde i København
en måned før brylluppet — det var altså meningen, at de skulle rejse
ad søvejen. Nu betragtedes Østersøen ved sensommertid som et ret
uroligt farvand, og Holger Rosenkrantz modtog, som det ses af det
følgende, sin kommission med blandede følelser. Imidlertid skred
rejseforberedelseme hurtigt frem. 28. juni bifaldt kongen Peder
Oxes foranstaltninger for at gøre skibene parate; desuden bestiltes
som bryllupsgave en guldkæde med kongens kontrafej. Dagen efter,
29. juni, var Holger Rosenkrantz blevet så urolig, at han skrev til
Niels Kaas for at minde ham om, at han nylig på Boller havde lovet
sin vært at søge udvirket, at rejsen måtte foregå til lands; hvis Hol
ger Rosenkrantz helt kunne slippe for at tage af sted, var han villig
til at betale kongen 500 dir., »dog Hans Mayst. ther hos well were
meg enn nodig here«; han tilbød også Niels Kaas »Slig ethers vmage
ath fortiene«44. Så usikker følte nu den mand sig, som kong Frede
rik 30. september 1563 over for kurfyrst August havde kaldt »mynt
truwesten dynner, den ich håbe alhyr«45. 19. juli sendtes der Peder
Oxe bekræftelse på, at Christoffer von Dohna, som det åbenbart
før var blevet meddelt, skulle overtage opgaven; der skulle derfor
strax udrustes et skib, som kunne føre ham til Königsberg. Hvor43. Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gjøe .. . udg. ved Gustav Ludvig Wad
II (1893), pp. 241-242.
44. RA. Danske kancelli. Indkomne breve.
45. Golding, Op. cit., p. 489.
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vidt Holger Rosenkrantz og Jacob Ulfeld rejste over land, forelig
ger der intet om; det sandsynligste er, at de har fået lov til helt at
slippe46.
Tidspunktet for Holger Rosenkrantz’ udnævnelse til marsk kan
desværre ikke fastslås nøjagtigt. 11. august 1573 omtales han sidste
gang som statholder i Nørrejylland47 og 3. november s.å. første gang
som rigens marsk48. Den direkte foranledning til marskembedets
besættelse kan være den, at man i efteråret 1573 som følge af den
urolige internationale situation så sig nødsaget til at indkalde nogle
adelsryttere49; disse tropper havde altid haft marsken som en slags
tillidsmand, som skulle hindre misbrug af dem; indkaldelsen havde
navnlig ramt den jyske adel. Det er let forståeligt, at Holger Rosen
krantz, hvis forhold til kongen den sidste tid ikke havde været det
bedste, tøvede med at overtage en stilling, der næsten med sikker
hed kunne siges at ville medføre gnidninger50. Så meget synes sik
kert, at oprykningen fra statholder til marsk ikke fra kongens side
kan være ment som en cadeau til en tro tjener, og der er vel heller
ikke videre grund til med Arup at tro på Peder Oxes vilje til at
holde marskembedet besat, da det vitterligt havde været vakant nogle
år. På den anden side fremgår det af det foregående, at Holger
Rosenkrantz var en forhandlingsvenlig natur ligesom Niels Kaas.
Man kan, mener jeg, være nogenlunde sikker på, at Peder Oxe
har været indstillet på længst muligt at slippe for en rigsmarsk og
— hvad der er langt mere opsigtsvækkende — tillige for en kansler;
men da hofmesteren ikke mere kunne monopolisere regeringsmagten,
havde han det held, at der stod folk rede, som viste forståelse for
hans politik, omend der var visse ting, de ønskede ændret.
46. Brevet om sendeisen af von Dohna synes udstedt i Holger Rosenkrantz’ nær
værelse, idet denne samme dag (19. juli) på Silkeborg, hvor kongen opholdt
sig, fik kvittans for indtægt og udgift af Skanderborg len indtil 1. maj, hvilket
i sig selv tyder på et forlig. 30. august udfærdigedes en ordre til Jacob Ulfeld
om at møde hos kongen 4. september for sammen med Jørgen Rosenkrantz at
modtage instrux og kreditiv med henblik på en sendefærd til den svenske konge.
47. Kane. Brevb.
48. RA. Rigens dombog 1570-76.
49. Kane. Brevb. 20. august 1573.
50. Laurits Bertelsen, Vnderuisning om de tuende slags Opstandelser! . . . vdi Erlig
oc Velbyrdig!salige Holger RosenkrantzisfDanmarckis Rigis Marskis Begraffuelse
(1576), pp. F.ij-F.iij.
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Fra midten af 1570erne mærkes imidlertid en kraftigere selvhæv
dende strømning inden for den jyske adel, og dette forhold træ
der klart frem ved besættelsen af rigsembederne. 1575 døde såvel
Holger Rosenkrantz som Peder Oxe, henholdsvis 4. marts og 24.
oktober. Den naturlige arvtager til rigsmarskembedet ville, såfremt
man ønskede at fortsætte den hidtidige linje, være den afdødes bro
der, Jørgen Rosenkrantz til Rosenholm og Skaføgaard; men valget
faldt på Peder Gyldenstierne til Tim, søn af Christiern II.s bitre
modstander, Knud Gyldenstierne. Den nye marsk var barndoms
bekendt af Frederik II, og hans bramfri optræden synes til en vis
grad at have tiltalt kongen; men det er meget tydeligt, at hans op
fattelse af en lensmands pligter stod i skarp modsætning til den,
Peder Oxe og Christoffer Valckendorff forfægtede. Og nu svække
des lensreformens forkæmpere i rigsstyret. Christoffer Valckendorff
blev ganske vist Peder Oxes efterfølger som rigshofmester, men
først 1596; dog fungerede han i den mellemliggende tid ved flere
lejligheder som statholder i København. Medens hofmesterembe
det, der i Peder Oxes tid havde været snævert knyttet til den sjæl
landske centraladministration, således i over 20 år var ubesat, op
rettedes 1576 et nyt rigsembede, stillingen som rigsadmiral, hvilket
var et indgreb i Christoffer Valckendorffs »civile Overledelse«51 af
Holmen og flåden. Den første rigsadmiral blev Peder Munk til Estvadgaard52, en jysk adelsmand, der ligesom Peder Gyldenstierne
så skævt til administrationen i København.
Noget brud kom det dog ikke til i Frederik II.s levetid; men efter
kongens død 4. april 1588 viste det sig, at det gærede under den

51. Arthur G. Hassø, ‘Christoffer Valkendorf’. Dansk biografisk Leksikon XXV
(1943), p. 65.
52. Allerede 12. januar 1574, nogle dage efter Valckendorffs tiltræden som rente
mester, forlenedes Peder Munk med Stege len mod til gengæld som øversteadmiral at bo og være til stede i København og have dagligt opsyn med kon
gens skibe, skibsredskaber og skibsfolk og med den skriver, som kongen ville hol
de på Holmen til at føre registre over det, som brugtes til orlogsskibene (Kane.
Brevb.). At Peder Oxe og Christoffer Valckendorff ikke kunne være tilfredse
med de beføjelser, der hermed tildeltes Peder Munk, turde være indlysende, og
når sidstnævnte 1576 blev rigsembedsmand, medens Christoffer Valckendorffs
position ikke blev tilsvarende forbedret, må også dette delvis ses i lyset af den
mangeårige kompetencestrid mellem de to mænd.
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tilsyneladende så rolige overflade. Jacob Ulfeld-affæren, der både
da og senere vakte betydelig opsigt, havde ikke så store perspektiver
og bundede mere i personlige omstændigheder, omend også disse
kan have været mere intrikate, end det fremgår af Troels-Lunds
skildring53. Ganske anderledes principielle var de politiske bryd
ninger, der prægede regeringsrådernes styre under Christian IV.s
mindreårighed. Allerede 22. maj 1576 var Niels Kaas og Peder
Munk blevet udnævnt til regeringsråder under en af Frederik II.s
udenlandsrejser, og 28. juli 1579 var Niels Kaas, Peder Munk og
Christoffer Valckendorff beskikket i et lignende tilfælde, som vikar
for Niels Kaas desuden (30. juli) Hans Skovgaard54. 15. april 1588
udpegedes ved en rigsrådserklæring fire regeringsråder, nemlig Niels
Kaas, Peder Munk, Jørgen Rosenkrantz og Christoffer Valcken
dorff55, altså ikke færre end tre jyder over for Christoffer Val
ckendorff. Dennes stilling svækkedes hurtigt. 1. juli 1589 måtte han
træde tilbage som rentemester og (efter et par retlige angreb, der
iblandt et fra Peder Munks side) i sommeren 1590 tillige som rege
ringsråd56; i den sidste funktion afløstes han af skåningen Hak Ulfstand til Hikkebjerg, der samtidig efterfulgte den tyske Henrik Ra
mel som prinsens hofmester.
Selv inden for det rekonstruerede regeringsråd viste det sig imid
lertid ikke muligt at opretholde enigheden. Det kom 1593 til et
brud, der skulle vise sig lige så skæbnesvangert for den jyske adels
magtstilling, som Oxemes fald 1557—58 havde været for den sjæl
landske adels position. Niels Kaas og Jørgen Rosenkrantz kunne ikke
følge deres vest- og nordjyske kolleger i deres reaktionære synspunk
ter. For Niels Kaas var de personlige godsejerinteresser ikke afgø
rende, og en østjysk herremand som Jørgen Rosenkrantz kunne i
meget anerkende betydningen af en effektiv lenspolitik; ingen af
dem ønskede en tilbagevenden til forholdene før 1536. Tværtimod
53. ‘Jacob Ulfelds Sendefærd til Rusland’. Historiske Fortællinger I (1910), pp.
147-152.
54. Kane, Brevb.
55. Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kri
stian IV.s Tid udg. ved Kr. Erslev I (1883-85), pp. 8-12.
56. 1592 fik Christoffer Valckendorff som trøst det vigtige Helsingborg len, hvis
indehaver tidligere (på kong Hans’ tid) havde båret den fornemme gældkertiteL
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fandt de det nødvendigt på herredagen i juni 1593 at gennemføre
en omtaxering af lenene, »hvorved Afgifterne gennemgående blev
ikke lidt højere end før« (Kr. Erslev). Det er karakteristisk, at Peder
Munk og Hak Ulfstand på samme herredag trådte tilbage som re
geringsråder. Da Peder Gyldenstierne — ligeledes 1593 — opgav rigs
marskstillingen, var den jyske adel så splittet, at dette rigsembede
der næsten kunne betragtes som et jysk prærogativ, gik over til Hak
Ulfstand, som dog allerede døde 10. november 1594. Det er mere
betegnende end overraskende, at de to 1593 nyudnævnte regerings
medlemmer blev en østdansk rigsråd, samt en af østdansk afstam
ning, nemlig Sten Brahe til Knudstrup og Manderup Parsberg til
Sandbygaard57. 29. juni 1594 døde Niels Kaas og 9. april 1596 Jørgen
Rosenkrantz. 1595—96 genoptoges Christoffer Valckendorff i rege
ringsrådet, og heroverfor betød det lidet, at også Jacob Seefeld til
Visborg, der hørte til Jørgen Rosenkrantz’ kreds, 1595 blev regerings
råd58. Alt pegede mod et fuldstændigt systemskifte, og det kom på
herredagen i juni 1596, et par måneder før underskrivelsen af Chri
stian IV.s håndfæstning. Nu blev endelig Christoffer Valckendorff
rigshofmester, medens kanslerembedet tilfaldt Christian Friis til
Borreby. Den jyske adel, der så sig stillet over for en ny periode med
kraftigt centraliserende politik, båret af kongen og den ødanske adel,
samlede sig om Peder Munk som rigsmarsk.
Med den problemstilling (kongemagt contra adelsvælde), der
har kendetegnet den hidtidige forskning, har det været anset for
givet, at vakancer i rigsembederne måtte være begrundede i kon
gens ulyst til at få sin magt beskåret. Naturligvis er det rigtigt, at
kongen kunne lægge sit lod i vægtskålen og også gjorde det; men
han måtte stadig i meget høj grad tage hensyn til den øjeblikkelige
balance mellem de forskellige adelsgrupper, og disses indbyrdes riv
ninger kan meget vel have været medvirkende til, at bestemmelsen
om obligatorisk besættelse af hofmester-, kansler- og marskstillin57. Den sidstnævnte skrev sig efter moderens død 1591 til det jyske Hagsholm.
58. Under omtalen af regeringsrådets sammensætning 1588-96 er der (med en en
kelt undtagelse: Christoffer Valckendorff 1595) ikke taget hensyn til, at for
skellige rigsråder fra tid til anden vikarierede i de egentlige regeringsråders
fravær; således lå Arild Huitfeldt flere gange i regeringen.
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gerne indsattes i håndfæstningerne — det kunne i princippet ikke
betragtes som ideelt, at kongen regerede med en eller to rigsembedsmænd og derved med eller mod sin vilje favoriserede en enkelt
adelsfraktion eller en enkelt landsdel, og som det ses af det foregå
ende, var dette det virkelige problem i Frederik II.s tid.
Til yderligere belysning af den politiske udvikling har jeg fore
taget en analyse af rigsrådets sammensætning i perioden 1559—96,
idet hensigten naturligvis har været at give et indtryk af medlem
mernes lokale tilhørsforhold. Hovedhensynet er ikke taget til de
pågældende slægters oprindelse, men til rigsrådemes aktuelle gods
besiddelse59; dog er der her gjort en undtagelse for de tyske råders
vedkommende.
Det er ikke muligt på dette sted at give en detailleret redegørelse;
men jeg kan60 oplyse, at man i august 1559 blandt 23 rigsråder fin
der 7 jyder, 4 fynboer, 5 sjællændere61 og 5 skåninger, medens 2 ikke
lader sig rubricere. I november 1573 bestod rådet kun af 18 mand;
men alligevel var antallet af jyder nu steget til 9 mod kun 2 fynboer,
3 sjællændere, 3 skåninger og 1, hvis egentlige hjemegn ikke så let
kan fastslås. I november 1581 var medlemstallet igen oppe paa 23,
men med 11 jyder, 2 fynboer, 2 sjællændere, 3 skåninger, 3 tyskere,
samt yderligere 262. Af et rigsråd på 1962 i maj—juni 1589 lader 17
sig stedfæste, nemlig 8 jyder, 2 fynboer, 1 sjællænder, 4 skåninger
og 2 tyskere, medens i august 1596 kun 7 af 21 var jyder, men 3 fyn
boer, 3 sjællændere, 2 skåninger, 3 tyskere og 3 mindre lokalbundne,
idet deres gods var spredt over flere landsdele62.
59. I de fleste tilfælde var rigsrådernes godsejerinteresser og lensmandsinteresser
knyttede til samme egn. At de pågældende undertiden har haft en mindre del
af deres besiddelser liggende i andre landsdele, har jeg set bort fra.
60. Systematisk benyttede er Rigens dombog 1570-76 og herredagsdombøgerne, RA.
Hertil kommer rigsrådsfortegnelser i håndfæstninger, recesser etc. Daniel Rogers
omtaler i et brev af 24. juli 1588, at der egentlig skulle være 24 rigsråder, men
at der i øjeblikket kun var 20 (Calendar of state papers. Foreign series of the
reign of Elizabeth . . . XXII (1936), p. 77).
61. Adelen i Smålandene (Lolland og Falster) havde på Frederik II.s tid mere
kontakt med Sjælland end med Fyn, og der er ved rubriceringen taget hensyn
hertil; forholdet har meget ringe betydning.
62. Heriblandt Manderup Parsberg, af sjællandsk rod, men med både sjællandske
og jyske godser. Jørgen Skram til Tjele er ikke medtaget 1589, da han tilsyne
ladende ikke har fungeret som rigsråd dette år.
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Den jyske overrepræsentation i rigsrådet, som er mest udpræget
for 1570’ernes og 1580’ernes vedkommende, må have været en
meget betydningsfuld faktor i disse årtiers politiske liv. Det er let
forståeligt, at valget af rigsmarsken som regel faldt på en jyde, idet
man må antage, at rigsrådet, som det oftest var tilfældet i 17. århun
drede63, i væsentlig grad var medbestemmende ved besættelsen af
denne høje post64, og det kan heller ikke overraske, at den østdan
ske indflydelse i mange andre henseender var i defensiven. I virke
ligheden er billedet endnu grellere, end det fremgår af de nævnte
tal, idet det er hævet over enhver tvivl, at de tyske rådsmedlemmer
følte sig stærkt knyttet til deres jyske kolleger og måske især til
Jørgen Rosenkrantz og Niels Kaas. En vigtig forudsætning for dette
venlige forhold har det været, at indvandrede tyskere ikke kvanti
tativt spillede nogen stor rolle som indehavere af jyske len, hvor
imod der i slutningen af Frederik II.s tid sad tyske lensmænd på
en række af Sjællands hovedslotte.
En række fremtrædende sjællandske adelsmænd blev holdt uden
for rigsrådet, f. ex. Lave Beck til Førslevgaard, Herluf Skave til
Eskilstrup og ikke mindst Mogens Gøyes søn, Christoffer Gøye til
Gunderslevholm, der endda ejede flere jyske hovedgårde. Det var
begrænset, hvilke muligheder sådanne mænd havde for at gøre sig
gældende i rigets almindelige politik. Herredagene havde efter Fre
derik I.s tid udviklet sig i retning af en slags ordinære rigsrådsmøder,
og rigets menige adel samledes i århundredets sidste halvdel mest i
anledning af store begivenheder inden for kongehuset, kroninger,
kongebegravelser etc. Rostj enes te taxa tioner og -mønstringer foregik
landsdel for landsdel eller stift for stift; også landstingsmødeme
omfattede naturligvis kun adelen i en enkelt provins.
Den jyske adel havde her den fordel, at den ikke alene var meget
talstærk, men tillige ved siden af den fynske den mest velorganise-

63. Se note 18.
64. Den i titlerne angivne forskel på Danmarks riges marsk, Vor og rigens hof
mester og Vor kansler (se f. ex. håndfæstningerne 1559 og 1596) er ganske vist
historisk begrundet, men har dog heller ikke været blottet for realitetsindhold;
jeg tænker her på forholdet til kongen og rådet. For rigsmarskens vedkommende
kan der henvises til det note 50 anførte sted.
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rede i kongeriget. »I Løbet af det 16. Aarhundrede blev Viborg et
Magtens Sæde for Adelen, en Samlingsplads, hvor Standen ved fæl
les Aftaler udbyggede og sikrede sin juridiske, politiske og økono
miske Position«65. Et afgørende skridt i denne retning var udstedel
sen af Frederik I.s håndfæstning 26. marts 1523 ved hyldingen i
Viborg, næsten ordret svarende til den endelige håndfæstning date
ret Roskilde 3. august 1523. Herved havde Viborg landsting med
eet slag tilbageerobret den politiske position, det engang havde
haft, men som efter 1170 i nogen grad var gået tabt. Ganske
overordentlig vigtig er tillige den jyske adels overenskomst af 29.
maj 1552 om hvert år at mødes i Viborg Trinitatis søndag66. 117
jyske adelsmænd (lensmænd og godsejere), heriblandt også nogle,
hvis hovedbesiddelser lå i andre landsdele, forpligtede sig herved
på egne, samt på arvingers og efterkommeres, vegne til at samles som
anført, hvor landsdommerne tilsagde dem det, »och der wdj thou
eller threj samfelde dage, efftersom behoff giøris, thilstede att bliffue
och befJøge lanndmoede, och huer aff sinn formoffue thilhielpe, for
jenne och fordragge, enthenn thill minde eller rett, huis wenigh^i/z
och thrette, som lenn^mend och adell her vdj lanndett boe, emellum
er«. Den, som udeblev uden lovligt forfald, skulle bøde en god
tønde jysk mjød og 20 mk. til landsdommerne, hvem ordningens
gennemførelse altså i det hele taget påhvilede. Det er sandsynligt,
at disse årsmøder ikke var nogen nyskabelse; f. eks. er Christian III.s
og hans dronnings revers i anledning af sønnens hylding i Viborg
1542 udstedt Trinitatis søndag. Møderne flyttedes snart til Skt.
Mauritii dag, 22. september, således i året 156267. 22. november
1576 skænkede kongen »vore kiere tro undersotte, menige adel och
ridderskabit udi vort land Jutland« bispegården i Viborg til dom
hus og andet brug, idet de ellers ikke havde noget passende sted at
holde landsting, »och de kunne udi forsamblis, nar nogit vichtigt

65. Hugo Matthiessen, Snapstinget (1946), p. 14.
66. Karen Krabbes kopibog (GI.kgl. Saml.844 i fol.), pp. 231r-233r. Se også Supple
ment til [Niels Krag - Steph. J. Stephanius,] Kong Christian den Tredies Historie
(1779), pp. 113-115.
67. Karen Krabbes kopibog, p. 141r. Supplement til Kong Christian den Tredies
Historie, p. 110, har 1552.
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eller synderligt forefalder och orsagen gifvis, at de skulle til sam
men komme«68.
På disse landemoder fastlagdes den jyske adels politik, og her fik
adelens repræsentanter mandater til konge og rigsråd; der kendes
et exempel fra året 156269. Det var fristende nu at give udførlig
redegørelse for de jyske synspunkter og for de enkelte rigsråders
holdning, for så vidt den er kendt; men jeg skal indskrænke mig
til at trække nogle hovedlinjer op.
I udenrigspolitisk henseende er det ret klart, at de jyske råder
gik ind for et godt forhold til de nordtyske stater og stæder; man
ønskede hverken militære indfald eller afbrydelser af de økonomiske
forbindelser (øxneruten). Af lignende grunde lagde man i Skåne
oftest vægt på et tåleligt naboskab med Sverige, medens den ødanske adel i højere grad husede tilbøjeligheder til expansion, såvel
over landegrænserne som i Østersøen. De samme tendenser kan
iagttages i Unionstiden, samt i tidligere århundreder.
Den danske stats mest presserende interne problem på Frederik
II.s tid var, en tid måske bortset fra krigsgælden, af forsyningsmæs
sig karakter, dette trods kirkegodsets inddragelse under kronen og
trods lensreformen. Under Syvårskrigen tog man helt extraordinære
skridt for at imødegå behovet70, og da freden kom, var dækningen
af det ordinære forbrug i Øresundsområdet med dets forholdsvis
store byer samt med flåden og hovedparten af administrationen en
68. Corpus constitutionum Danice . .. udg. ved V. A. Secher II (1889—90), p. 43.
Da prins Christian 16. juni 1584 blev hyldet i Viborg, gav dette anledning til
store festligheder; samme dag var kongen vært for rådet og dagen efter for
hele adelen, hvorpå adelen til gengæld indbød kongen. Opførelsen af Hierony
mus Justesen Ranchs skuespil »Kong Salomons Hylding« bidrog til at kaste
glans over begivenheden. Også efter hyldingerne i Odense (27. juni) og Lund
(20. juli) afholdtes der selskaber, hvorimod der var mærkværdig stille omkring
hyldingen i Ringsted 8. juli (‘Kong Frederik II’s Kalenderoptegnelser for Aare
ne 1583, 1584 og 1587’, udg. af Otto Carøe. Hist. Tidsskr. 4. r. III (1872-73),
pp. 562-564); her drog man hurtigt hver til sit (se foruden kalenderoptegnel
serne skildringen hos Arthur G. Hassø, Bidrag til Ringsted Købstads Historie
indtil Aar 1600 (1922), p. 302, der bl. a. bygger på Roskilde-synodalierne:
»Hine singuli in sua se contulerunt loca<).
69. Se de note 67 anførte steder.
70. Se f.ex. Sjællands Stifts Landebog 1567, udg. af Udvalget for udgivelse af kilder
til landbefolkningens historie ved Svend Gissel (1956), p. X.
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på længere sigt fuldt så vanskelig opgave, især når også hoffet op
holdt sig i nærheden. Fra de jyske slotte måtte der jævnlig sendes
proviant til København71. Det kunne synes nærliggende for en
Peder Oxe under disse forhold at opfylde kravene ved en fortsæt
telse af lensreformen; men som påvist af Kr. Erslev72 dalede regn
skabslenenes herredstal under Frederik II, medens der omvendt
kom flere afgiftslen, en udvikling, der igen vendte i 1590’erne73.
Erslev antager, at også afgiftslenene kunne være fordelagtige for
kronen, hvilket dog næppe har været regelen, i hvert fald ikke på
det forsyningsmæssige område. Derimod er det en kendsgerning,
at kronen i Frederik II.s tid forbedrede sin position betydeligt ved
mageskifter og ved nedlæggelse af mindre len74. Det var nøje over
vejet, når man i årene 1573—78 hovedsagelig bestræbte sig for at
erhverve nyt krongods på Sjælland75; men allerede før påbegyndel
sen af de store mageskifter var en anden vigtig beslutning taget:
29. marts 1571 skrev kongen til Birgitte Gøye, at han så sig nød
saget til at indløse Ring kloster fra hende, fordi han p. gr. a. sine
økonomiske vanskeligheder efter krigen måtte opholde sig mere

71. Hvorvidt Peder Oxe har søgt at udnytte denne situation til at gøre hovedstaden
til stapelplads for kronens kornexport (der fandt vitterlig export sted fra byen!),
kunne fortjene en nøjere undersøgelse. Såfremt sådanne planer har existeret, blev
de imidlertid bremset 1573. If. rentemesterregnskabet 1573 p. 213, blev der dette
år nyopført fire kornhuse af træ fra Gotland i Aarhus, Aalborg, Hobro og Snoghøj. Disse huse, der for Aarhus’ og Aalborgs vedkommende synes at have været
færdige hhv. 26. august og 14. september, skulle ikke rumme korn til Køben
havn. 7. november 1573 solgtes med virkning for fire år de overskydende land
brugsprodukter fra Skanderborg, Silkeborg, Kalø og Dronningborg, samt Næs
byhoved og Odensegaard, til købmænd i Odense (først og fremmest Oluf Ba
ger), Flensborg og Randers. Den bedste kommentar hertil leverer kongen i et
brev af 1. april 1574; Claus Glambek på Skanderborg havde bedt om en af
gørelse, idet han både havde fået ordre fra hofmesteren til at lade nogle læster
korn bage i kavringbrød til Københavns slots behov og en kongelig skrivelse, at
kongen havde solgt alt det korn, som kunne undværes fra Skanderborg til Oluf
Bager — kongens svar gik ud på, at Oluf Bager skulle have kornet (Kane.
Brevb.).
72. Konge og Lensmand i det sextende Aarhundrede (1879), pp. 168-169.
73. Op. cit., pp. 185-186.
74. Op. cit., pp. 171-176.
75. 22. juli 1574 udtalte kongen (Kane. Brevb.), at han ikke ville modtage gods
andre steder end på Sjælland og Møn.
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end tidligere i Nørrejylland og havde bestemt sig for Skanderborg76.
Det ligner mere en tanke end et tilfælde, når Bjørn Andersen, der
i de sidste krigsår med store beføjelser og megen energi havde søgt
at rette den fortvivlede proviantsituation op, 1572 ombyttede sine
sjællandske len med Aarhusgaard (senere Aalborghus) og 1573 til
mageskiftede sig Vitskøl kloster mod at afhænde sine sjællandske
besiddelser. I Jylland blev han en af de mest benyttede besigtigelsesmænd — også efter 1578, da kronen opgav at samle mere gods på
Sjælland og i stedet tog energisk fat i Jylland. Godshandeleme og
hoffets flytning, som dog ikke gennemførtes helt, må betragtes som
et forsøg på at udligne behovet uden at føre lensreformen til bunds,
og måske tør man bag dette kompromis ane en jysk uvilje mod
reformen. Det tyder i denne retning, at Niels Kaas — iøvrigt Bjørn
Andersens slægtning og ven — efter Peder Oxes død i langt højere
grad end Christoffer Valckendorff var den drivende kraft bag mage
skifterne77.
Da Frederik II var død og adelen samledes i Roskilde til begra
velsen, kom det frem, at den førte exklusive lenspolitik ikke havde
lige så stor tilslutning i lavadelen som i højadelen. Den menige adel,
deriblandt også jyske herremænd, klagede over, at så mange len var
lagt sammen, og ytrede tillige utilfredshed med de udenlandske
lensmænd. På begge punkter måtte rigsrådet svare imødekommen
de78, og der fandt virkelig også ændringer sted79. Det kan være van
skeligt at afgøre, hvorvidt Christoffer Valckendorffs afgang som
rentemester har nogen forbindelse med disse forhold, bl. a. fordi
hans holdning til stridsspørgsmålene ikke er klarlagt. Sikkert er det,
at Valckendorff i mange år havde været en »skarp og ivrig Revisor«
over for lensmændene, og det »uden Persons Anseelse«80; bl. a. var
76. Kane. Brevb.
77. Jeg er her uenig med Arthur G. Hassø, Rigshofmester Kristoffer Valkendorf til
Glorup . . . (1933), p. 97, og skal ved lejlighed søge at dokumentere min op
fattelse.
78. Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kri
stian IV’s Tid, udg. ved Kr. Erslev, I (1883-85), pp. 20-25. Rigsrådet indrøm
mede, at de, der havde tjent kongen, burde forfremmes med len og andet.
79. Forskellige tyske lensmænd blev afskediget eller forflyttet (bort fra Sjælland),
og visse delinger fandt sted (i Jylland).
80. Arthur G. Hassø, op. cit., p. 89.
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det gået ud over Peder Gyldenstierne. Om Peder Munks følelser
kan der ikke herske tvivl, og selv for Niels Kaas kunne det knibe
at nå til enighed med rentemesteren, bl. a. om Østersø- og Nord
havsspørgsmål81. Rentemesterstillingen82 blev overdraget til en af
Niels Kaas’ kancellisekretærer, Enevold Kruse til Hjermeslevgaard,
hvis navn naturligvis ikke findes under adelens artikler af 6. juni
1588. Ironisk nok tog lensreformen netop i Enevold Kruses tid fart
igen.

Også inden for retsvæsen og kancelliadministration mærkes
den jyske blæst i 1580’erne. Rigskanslerembedet beklædtes efter
Axel Urnes fratræden 1570 af mænd fra Sjællandske og Skånske
lovs område, Ejler Grubbe til Lystrup og Arild Huitfeldt til Odders
bjerg; men alligevel var det netop nu, at Jyske lov blev almindelig
anerkendt som den vigtigste af landskabslovene med gyldighed over
hele Danmark. Så sent som under Christian III var Erik Krabbe til
det jyske Bustrup og det sjællandske Aastrup med kongelig tilskyn
delse gået i gang med udarbejdelsen af en fællesdansk lovbog. Om
kring 1590 havde Jyske lov imidlertid sejret83; Niels Kaas besørgede
en udgave af den, Jørgen Rosenkrantz hævdede dens prioritet, og også
Arild Huitfeldt gik klart ind for den, selv efter systemskiftet 1596.
Fra Danske kancellis virksomhedsfelt lader der sig ligeledes frem
drage exempler, af større og mindre vægt, på jysk indflydelse. Til
denne bidrog naturligvis, at kancelliet ligesom hoffet ofte opholdt
sig på Skanderborg, hvor også mange af rigets arkivalier blev opbe
varet; dette gjaldt således mageskiftepapirerne. Kancelliets daglige
leder, øverstesekretæren, var fra 1580, da Hans Skovgaards afløser
Arild Huitfeldt trådte tilbage, en jysk herremand, nemlig til 1589
81. Christoffer Valckendorffs maritime politik synes i høj grad bestemt af det kø
benhavnske borgerskabs interesser; han blev ved flere lejligheder bremset af
Niels Kaas, når han ønskede at bruge magt.
82. Allerede i Valckendorffs funktionstid omtales lejlighedsvis andre rentemestre,
som dog ikke synes at have haft nogen synderlig betydning. Til de hos Hassø,
p. 83, nævnte kan føjes Anders Dresselberg.
83. Poul Johs. Jørgensen, ‘Nogle Træk af Jyske Lovs Historie i Tiden efter 1241
indtil Danske Lov’. Med Lov skal Land bygges, udg. af Juristforbundet under
Redaktion af Erik Reitzel-Nielsen (1941), pp. 60-61. Den af Niels Kaas revi
derede text blev udgivet 1590; samme år udgav Arild Huitfeldt Anders Sunesens
parafrase over Skånske lov.
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Absalon Juul til Mejlgaard, søn af den jyske landsdommer Axel
Juul til Villestrup, og 1589—95 Christen Hoick til Højgaard84; også
her indtrådte der en ændring 1595 ved udnævnelsen af Sivert Grubbe
til Hofdal i Skåne.
Arild Huitfeldt, der stod Christoffer Valckendorff personligt nær,
men som unægtelig var en mindre robust type, har efter alt at dømme
følt det som en befrielse ikke længere at skulle udføre daglig »hof
tjeneste«. Han koncentrerede sig i stedet om sine historiske studier,
og da 1595 hans time kom, viste det sig, at han havde nyttet årene
bedre end de to jyske historiegrafer Anders Sørensen fra Vejle og
Niels Krag fra Ribe: Han blev færdig!

84. 1572, i den kanslerløse tid, blev der, antagelig på Peder Oxes foranledning, gen
nemført den reform, at protokollerne over de udstedte breve i modsætning til
tidligere deltes i rækker efter de fem »lande«: Sjælland og Møn, 2. Skåne, Hal
land, Blekinge, Lister, Gotland og Bornholm, 3. Smålandene (Lolland og Falster
med tilliggende øer), Fyn og Langeland, 4. Jylland og 5. Norge, Island og Fær
øerne. De sjællandske rækker blev de vigtigste; i dem indførtes breve, der angik
riget som helhed eller dog flere »lande«. Når en sådan ordning fik lov til at
fæstne sig, må dette tilskrives Arild Huitfeldt, idet han som øverstesekretær for
delte sagerne til de forskellige sekretærer.
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KIRSTEN GLAMANN

Oprettelsen af det første danske kommercekollegium i 1670 (1668)
var et led i den reorganisation af forvaltningen, som føltes nødven
dig i årene efter enevældens indførelse. »Kommerce«-sager var —
sammen med navigationssager — i 1655 blevet underlagt det nyop
rettede admiralitetskollegium, skønt dette ved starten egentlig kun
havde eet handelskyndigt medlem1. Med et selvstændigt kommercekollegiums indretning blev specialiseringen i administrationen ført
et skridt videre. Kollegiet var oprindelig blot en rådgivende for
samling, men fik senere tillagt udøvende og dømmende myndighed;
desuden forsøgte det at drive erhvervsvirksomhed. Dets administra
tive funktioner kom hovedsagelig til at omfatte skibsmålingsvæse
net og tilsynet med manufakturerne og mønten, hvortil kom over
vågeisen af anlægget af Nyhavn og Nytorv, samt i nogle år udlej
ningen af Børsens boder2, medens dets domsvirksomhed indskræn
kede sig til enkelte konfiskationsspørgsmål i forbindelse med manu
fakturerne. Fra 1681 knyttedes til kommercekollegiet den såkaldte
politikommission, hvis opgave det var at udarbejde en politilov.
Kollegiets virksomhed ophørte i 1691.
Udenlandske kommerceinstitutioner. Det var på mode at op
rette kommercekollegier i det 17. århundredes Europa, og man
ge så dagens lys førend det danske. Fra Frankrig kendes de før
ste forsøg. Henrik IV etablerede en kommercekommission i 1601,
og siden prøvede Richelieu på at udskille handels- og erhvervsan1. Knud Fabricius, ‘Kollegiestyrets Gennembrud og Sejr 1660-1680’ i Den danske
Centraladministration, red. af Aage Saghs (Kbh. 1921), p. 151.
2. RA. Rentekammeret. Reviderede Regnskaber. Regnskaber for Børsen, Kommerce
kollegiet og Anlægget af Nyhavn 1677-85.
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liggender fra »Conseil de Finance« (1626), men dog uden større held;
et mere levedygtigt og effektivt instrument indrettedes af Colbert i
1664 (—1676). I England kan man pege på det af Cranfield i 1622
nedsatte handelsudvalg bestående af købmænd og embedsmænd;
det var udsprunget af den kommission, som »Privy Council« nogle
år i forvejen havde oprettet for at afhjælpe krisen i den engelske
klædehandel, men det nye handelsudvalg beskæftigede sig også med
andre handels- og erhvervsanliggender. Et svensk kommercekollegium kendes fra 1637; men først det Axel Oxenstierna oprettede
i 1651 fik større betydning. I Østrig-Ungam var kameralisten og
merkantilisten J. J. Becher blevet opfordret til at fremkomme med
et projekt til indretning af et kommercekollegium i Wien, og en
instruks for et sådant udgik i 1666. Byerne Augsburg, Hamburg,
Amsterdam, Venedig, Køln, Berlin, Kønigsberg og Kolberg etable
rede ligeledes i midten af det 17. årh. kommerceinstitutioner. Ham
burgs og Venedigs kommerceråd må dog snarere betegnes som han
delspolitiske repræsentationer (handelskamre) end som statslige orga
ner.

Tilblivelse og organisation. Allerede ved enevældens indførelse
i Danmark havde oprettelsen af et kommercekollegium været på
tænkt, men som så mange andre ønskede omdannelser og nyskabel
ser måtte ogeså etableringen af dette kollegium vente til landets fi
nansielle tilstand var blevet bedre. I året 1668 blev tanken imid
lertid ført ud i livet; kollegiet nævnes f. eks. i udenlandske gesand
ters indberetninger. Det havde til huse i en ejendom nordøst for
Holmens Kirke; Simon de Petkum var kollegiets præsident og Mel
chior Røtlin dets sekretær. Hverken instruks eller protokoller har
det efterladt sig, men om dets virksomhed vidner først og fremmest
en række betænkninger i statskollegiet, af hvilke den ældste går til
bage til den 8. marts 1669.
1668-kollegiet var tænkt som både en rådgivende institution og
et industri- og handelsforetagende. Salget af Dansborg, det danske
faktori på Malabarkysten i Indien, og den sideløbende forhandling
om oprettelsen af Nordkompagniet var dets første sager3. Senere fik
3. Knud Fabrigius, ‘Colbert og Danmark. Et studie over Oprettelsen af det franske
Nordkompagni’, Hist. Tidsskr. 8 r. IV, p. 67 f.
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det forelagt spørgsmål om manufakturvæsenets forbedring, om mønt
væsenet, om tobaksforpagtningen i Norge og om indskrænkning af
udlændinges handel i Norge til visse tider eller måneder af året.
Kollegiet ønskede at overtage salthandelen, hvad der dog ikke lyk
kedes for det, eftersom kongen sanktionerede oprettelsen af et nyt
saltkompagni, hvis indtægter skulle komme flåden til gode. End
videre havde kollegiet planer om at drive et klædemanufaktur og
måske andre manufakturer4.
Særlig omfattende har 1668-kollegiets virksomhed næppe været.
Allerede den 10. december 1668 skriver den svenske gesandt: »Med
det her oprettede Commercie Collegium staaer alt endnu i en saadan confusion og uvished, at det neppe vil udrette noget til at bringe
handlen heri landet i den flor, som man havde ventet.« Den 9. sep
tember 1669 fortæller han, at »Commercie Collegiet ligger i fuld
kommen uvirksomhed5.« Retfærdigvis må det tilføjes, at kollegiet
arbejdede endnu i oktober-november 1669. Nogen kongelig beslut
ning om dets ophævelse kendes ikke. Det synes ganske stille at være
gledet over i ubemærkethed. En memorial fra 4 københavnske bor
gere af 16. april 1670 bekræfter måske allerbedst, at kollegiet ikke
har været kendt i videre kredse, thi det foreslås heri, at man opret
ter — et kommercekollegium 6. Om grundene til kollegiets fallit kan
kun gisnes. Måske svaret indeholdes i en engelsk diplomats spådom
fra 8. december 1668, at kollegiet ikke ville evne at udrette noget
på grund af manglende økonomiske forudsætninger7. Da skatkammerkollegiet i juli 1670 fik en ny instruks, henlagdes en del af 1668kollegiets naturlige forretningsområde under det.
Allerede i september 1670 genskabtes imidlertid kommercekollegiet. Hvad der gav stødet hertil er atter svært at sige, da ingen for4. J. Lindbæk (ed.), Aktstykker og Oplysninger til Statskollegiets Historie 16601676 (Kbh. 1903-04) I, 8/3, 22/3, 24/5, 20/9, 13/10, 15/11 1669 og 3/1 1670;
se endvidere P. W. Becker (ed.), Samlinger til Danmarks Historie under Kong
Frederik den Tredies Regiering af udenlandske Archiver (Kbh. 1847) II, p. 239
og 242; jfr. Carl Christiansen, Bidrag til dansk Statshusholdnings Historie un
der de to første Enevoldskonger (Kbh. 1908, 1922) I, p. 117 f.
5. P. W. Becker, op. cit. II, p. 242 og 264.
6. RA. Indlæg, dateret 13. april 1670, til Sjæll. Tegn. 16. april 1670 nr. 233; af
trykt hos J. Lindbæk, op. cit. II, p. 33.
7. P. W. Becker, op. cit. II, p. 415.
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handlingsreferater derom er bevaret, men sandsynligvis har den
foran omtalte memorial fra de 4 københavnske borgere betydet en
impuls. Borgernes andragende blev taget op til drøftelse i statskolle
giet den 13. september 1670, og den 22. september udstedtes instruk
sen.
Denne var affattet i 10 paragraffer. Kollegiet skulle bestå af en
præsident, en vicepræsident og 6 eventuelt flere assessorer, som skulle
være kyndige »udi kiøbmandskab« og bo i København, samt af en
sekretær. Præsidenten skulle sammenkalde de deputerede til møde
hver mandag, og der skulle føres protokol over rådslagninger og
beslutninger. De betænkninger, som man var enedes om, skulle
oversendes til kongen, når alle havde underskrevet dem, og kolle
giet fik foretræde for kongen hver fredag sammen med admiralite
tet, da de to regeringsorganer havde mange fælles interesser og anlig
gender. Efter disse praktiske regler fulgte en gennemgang af kolle
giets virkekreds. Det skulle søge at få oprettet manufakturer, der
kunne udnytte landets egne råvarer, ophjælpe den uden- og inden
landske handel, efterse at der ikke eksisterede unødvendige mono
poler, undersøge købstædemes forhold, holde sig underrettet om
nabolandenes handelspolitik og ved et sådant kendskab for frem
tiden forhindre ufordelagtige handelstraktater; endvidere skulle det
i samråd med skatkammerkollegiet sørge for møntens godhed, til
stadighed have tolden og forøgelsen af kongens indtægter i tankerne
og overveje forbedringer inden for land- og skovbrug. Endelig slut
ter instruksen af med at give kollegiet ret til at drøfte og rådgive i
alle sager, som det selv mente faldt ind under dets virksomhed8. Det
var en kort, men alligevel vid instruks. Den var bygget op ligesom
de andre kollegiers instrukser, om end man i dens kortfattethed
aner en usikkerhed med hensyn til, hvilken og hvor stor en plads
dette rådgivende organ egentlig skulle indtage. Praksis viste, at kolle
giet i de flest tilfælde selv måtte tage initiativet til konsolideringen
af sin stilling og overhovedet hævde sin medbestemmelsesret over
for de andre rådgivende myndigheder. Forfatteren til instruksen var
Peder Schumacher.
8. RA. D. Kane. Instruktionsbog I, fol. 39 f.; aftrykt i Aarsberetninger fra det kgl.
Geheimearchiv, udg. af C. F. Wegener og A. D. Jørgensen (1855-60), II, p. 204.
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Kollegiets mødested var Børsen, som Frederik III i 1669 havde
erhvervet, og som blev overgivet til kommercekollegiet den 16.
februar 1671. Kollegiet skulle leje boderne ud og for de penge, der
kom ind, vedligeholde bygningen, indrette mødelokaler og afholde
driftsudgifter, medens overskuddet skulle gå til kongen. Under den
skånske krig fratog kongen imidlertid kollegiet administrationen af
Børsen og henlagde den til sit eget kammer9. I september 1671 fik
kommercekollegiet desuden tillagt indtægterne fra mønten i Køben
havn og Glückstadt. De skulle bruges til aflønning af personalet på
Børsen og i kommercekollegiet samt til afbetaling af en kollegiet
uvedkommende gæld til Jens Juel. Sandsynligvis har kongen under
krigen også taget møntindtægterne til sig10.
Om mødernes hyppighed kan der ikke med bestemthed siges noget
i 1670erne. Derimod udmærker årene 1680 og 1681 sig ved regel
mæssig afholdelse af møder; fra 1682 til 1688 falder mødedagene
til det halve, og i de sidste år træder de deputerede kun sjældent
sammen. Bestemmelser om, hvor mange der skulle være til stede,
for at kollegiet var beslutningsdygtigt, mangler. Proceduren ved
møderne var den, at eventuelle kongebreve og de dermed følgende
aktstykker oplæstes, hvorefter sagen enten blev udsat eller gik til
votering.
Hvis kollegiet ønskede nærmere oplysninger, f. eks. i forbin
delse med udstedelsen af et privilegium, kunne det indkalde an
søgeren og andre implicerede til at give møde. Voteringen foregik
fra neden af og op efter, således at præsidenten eller i hans sted vice
præsidenten stemte til sidst. Alle havde lige stemmeret, flertallets
mening var afgørende; sjældent afgaves mindretalsvota. Fra forhand
lingerne om toldrullerne kendes kommissioner af deputerede fra
kommercekollegiet og rentekammeret. I mange tilfælde videresendte
kongen kommercekollegiets betænkninger til statskollegiet, som
således fik det sidste ord. Kommercekollegiet havde ikke eget ekspe9. Kbh.s Stadsarkiv. Kommercekollegiets Kopibog over kgl. Befalinger 1671-83, 8/3
1677 bl. 81.
10. RA. Sjæll. Tegn. 6. september 1671 nr. 737; RA. Rentekammeret. Møntvæsenets
danske og almindelige Sager, Københavnske (til dels tillige Gliickstadtske) Mønt
regnskaber 1662-84, Kommercekollegiets Regnskaber for Mønten 14/9 167131/12 1673; Axel Nielsen, Specier, Kroner, Kurant (Kbh. 1907), p. 56 note 108.
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ditionskontor, men var udstyret med et fint segl forestillende den
norske løve stigende op af et hav med 9 hjerter om.
Christian V havde udnævnt Ulrik Frederik Gyldenløve til det
nye kommercekollegiums præsident, men dets drivende kraft blev
vicepræsidenten Jens Juel, som ved sin side fik Peder Pedersen
Lerche, Gabriel Seliussen Marselis, Hans Nansen den Yngre, Mel
chior Rø tlin og Andreas Tympfe. Simon de Petkum var derimod
gledet ud; dog kom han til at optræde som kollegiets præsident i en
kortere periode (fra 12. september 1676 og i hvert fald frem til den
8. maj 1677). Af 1670ernes kommercedeputerede bør endvidere næv
nes Herman Breckling og Povl Klingenberg. I 1680, da kollegiet,
som det vil fremgå senere, delvis måtte begynde forfra, blev det for
en stor del nye kræfter, som kom til. Blandt de mest aktive skal næv
nes Michael Wibe, Albert Schumacher (Gyldenspar), Johannes Fincke, Henrik Højer, Morits von der Tien og Hans Nielsen Aalborg.
Af senere optagne er der grund til at fremhæve Jens Tolder Rosen
heim, Kristian Braem, Nicolaj Jansen Arff, Klavs Rask og Johan
Sechmann. Den aktive medlemsskare domineredes af driftige og kyn
dige erhvervsfolk, der repræsenterede de mest forskelligartede om
råder. For at holde kommercekollegiet å jour med erhvervslivet i
Norge og for at fremkomme med forslag til forbedringer udnævntes
Jørgen Thormøhlen i 1681 til kommercedirektør i Bergen. Af lig
nende grunde havde kollegiet en kommercekommission siddende i
Altona.
Virksomhed. Kollegiets forretningsområde var skitseret i in
struksen. Nedenstående rids af dets virksomhed følger dennes sag
inddeling.
Møntvæsenet er nok et af de områder, hvor kommercekollegiets
administrative formåen og politiske indflydelse aftegner sig klarest.
Således må den vigtige møntordning af 22. marts 1671, der navnlig
tilsigtede at bringe orden til veje ved først og fremmest at bremse
for slagningen af slet småmønt, hovedsagelig siges at være kollegiets
værk. Den tidligere polske møntmester Andreas Tympfe, som havde
udformet kollegiets forslag, var alene gået ind for udmøntning af
hele og halve kroner, enkelte markstykker, samt af hensyn til de fat
tige et mindre parti søslinger eller halve skillinger. Udmøntningen
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af specier, mente han derimod, kunne kun svare sig i Norge med
basis i sølvgruben. Forordningen fulgte kommercekollegiets forslag,
ikke blot hvad angik udmøntningen, men også med hensyn til de
kontrolforanstaltninger som kollegiet havde skitseret. Bl. a. havde
kollegiet ønsket møntstedernes antal indskrænket til 3, og det øn
skede selv at føre kontrol med møntmestrene11.
Det var også kommercekollegiets betænkning, som blev retnings
givende for den danske politik ved forhandlingerne i 1673 i den
nedersachsiske kreds om en reform af kredsens møntvæsen, endskønt
de danske udsendinge overskred deres fuldmagt ved at underskrive
møntkonventionen den 2. maj 1673, som genindførte den gamle
reichstalermøntfod samt nedsatte de mindrelødige mønter i forhold
hertil, bl. a. de danske kroner. Kommercekollegiet havde frarådet
de store eksperimenter og reformer såvel inden- som udenrigs, da
konjunkturerne efter kollegiets opfattelse ikke indbød hertil. Kolle
giet ønskede ikke at forlade den gældende møntfod, som svarede til
den hollandske, og det var decideret modstander af at nedsætte
kronemønten og at ophæve kronefoden, først og fremmest fordi de
danske kroner var kurante mønter udenrigs12. På sin vis gav kreds
reformen kommercekollegiet vind i sejlene i dets bestræbelser for
at sanere pengevæsenet, thi forudsætningen for at man kunne hæv
de den danske valuta udenlands var, at samme valuta indenlands
havde et stabilt præg. I første omgang følte statskollegiet sig dog bun
det af underskriften, men der var ikke enighed blandt de ledende.
Griffenfeld og Jens Juel var som kommercekollegiet imod kredsrefor
men, der betød en trussel mod enheden i monarkiets møntvæsen, og
det lykkedes at få forhindret kronens nedsættelse. Målbevidst og kon
sekvent arbejdede kollegiet i de nærmest følgende år på at udbygge
møntordningen af 1671; og resultaterne udeblev ikke, således dalede
agioen på specier fra 1674 til 1675 fra 9 % til 2i/£ %13.
Dette heldige resultat blev væltet over ende, da krigen med Sve
rige brød ud. Med de stigende krav til statskassen blev kommerce11. Kbh.s Stadsarkiv. Kommercekollegiets Memorialprotokol 1671-79, 14/2 1671 bl.
5 f.; Axel Nielsen, op. cit., p. 42 f.
12. Kommercekollegiets Memorialprotokol 1671—79, bl. 123 f.
13. Se bl. a. ibidem, bl. 149, 152, 161 f. og 24/2 1675 bl. 176 f., jfr. Axel Nielsen,
op. cit., p. 54.

130

KIRSTEN GLAMANN

kollegiets fastholden ved møntordningen af 1671, hvoraf fulgte at
møntregalet ingen indtægt gav, mere og mere generende for dem,
der skulle skaffe penge til veje for staten. Man undlod at spørge
kollegiet til råds, og dettes forsøg på trods alt at gøre sin indflydelse
gældende blev uden resultat. Talende er den scene som udspilledes
på kollegiet i november 1676. Man havde tilkaldt guardejnen, herr
Anders Petersen, og foreholdt ham, at han ikke i et år havde leveret
de prøver på ny-møntninger, som han efter 1671-reglementet var
pligtig til at levere. Guardejnen svarede, at det var blevet befalet ham
at levere møntprøveme til skatkammerkollegiet. På spørgsmålet om
skatkammeret ligefrem havde forbudt ham at indlevere prøver til
kommercekollegiet, nægtede Anders Petersen at svare, »gick saa udaf
dørren og sagde hand med os inted hafde att bestille.« Man er lige
ved at kunne høre døren smække efter herr Anders Petersen. Der sad
kollegiemedlemmerne tilbage og kunne i virkeligheden intet ud
rette; kontrollen med udmøntningen var gledet dem af hænde14.
Under krigen var kommercekollegiet tavst, men i februar 1680
blev møntvæsenet atter sat på dagsordenen, uden at det dog lykke
des for kollegiet at genvinde sin tidligere position. Den eneste større
sag møntvæsenet vedrørende, som det fik til udtalelse, var planen
om en møntunion med Sverige15. Trods tilsidesættelsen af kollegiet
sejrede flere af dets synspunkter imidlertid i møntpolitikken efter
1680; således skete der ingen forandringer med møntfoden, og små
mønten neutraliseredes. Alvorligt var problemet med den voksende
agio på specier mod kroner. Den store udmøntning af kroner i før
ste halvdel af 1680erne i forbindelse med den afspærring af det
dansk-norske møntområde, som var blevet gennemført i et forsøg
på at holde den mindrelødige mønt ude, fremkaldte en stigende
penge- og vekselkurs. I begyndelsen af 1686 noteredes veksler i kro
ner på København henved 11 % siettere end Hamburger banco. På
denne baggrund gav kommercekollegiet sig i slutningen af marts
1686 til at diskutere »mønten og den store veksellagie«16. De mønt14. Kbh.s Stadsarkiv. Kommercekollegiets Resolutionsprotokol 15/11 1676 bl. 3; se
endvidere 4/8 1681 bl. 68 og Axel Nielsen, op. cit., p. 65.
15. Kommercekollegiets Resolutionsprotokol 1/3 1680 bl. 13 f.
16. Axel Nielsen, op. cit., p. 67; Kommercekollegiets Resolutionsprotokol 29/3 1686
bl. 125 f. og Kommercekollegiets Memorialprotokol 1685-88, 29/3 1686 bl. 139.
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forordninger, som udgik i den følgende tid, var imidlertid arbejds
resultater af specielle kommissioner17. Kommercekollegiet som sådant
var nu gledet ud af møntpolitikken.
Kommercekollegiets industripolitik kan kort karakteriseres som
manufaktur- og beskyttelsesvenlig og falder som sådan i tråd med
datidens almindelig tankegang. Kollegiets indstilling er dog ikke
uden særpræg. Den kan udlæses af de forordningsudkast, det skit
serede for fremmede manufakturisters vilkår her i landet, af svarene
på ansøgninger om oprettelse af manufakturer og af dets arbejde
(hvorom senere) med toldrulleme.
Kollegiet udarbejdede i 1671 og 1672 betænkninger, som fore
lagdes statskollegiet, vedrørende fremmed indvandring til landet18.
Det ønskede bl. a. at lokke med religionsfrihed og skatteprivilegier,
men større interesse har dets bedømmelse af chancerne for at trække
udenlandsk kapital til Danmark. Den nøgterne indstilling, som var
kollegiets adelsmærke, kom her til orde. Man erkendte, at kapital
spørgsmålet var fundamentalt og vanskeligt. Kun ved at give de frem
mede den største investeringsmæssige frihed kunne man gøre sig
håb om resultater. I den forbindelse foreslog kollegiet, at den dan
ske vekselret blev bragt å jour med international praksis. De uden
landske arbejdere og håndværkere, som religionsforfølgelseme måtte
føre til Danmark, kunne derimod næppe bøde på kapitalmangelen,
da de fleste af dem ikke bragte andet med sig end deres faglige dyg
tighed. Derfor måtte landet selv løse kapitalproblemet. Er det for
meget heraf at udlæse, at kollegiet i virkeligheden anså det for usand
synligt, at den udenlandske kapital ville føle sig fristet af den dan
ske industris muligheder? Selv lagde kollegiet ikke skjul på, at erfa
ringerne med den eksisterende industri var dårlige. Denne indstil
ling til manufakturspørgsmålet skjuler sig let bag den merkantilisti
ske terminologis facade, men bør ikke overses, da den giver en betyd
ningsfuld nuance.
Det var samme indstilling, som fik kollegiet til at fraråde en fort
sættelse af kobbermanufakturet på Frederiksdal-værkerne. Over for
17. Carl Christiansen, op. cit. II, p. 413 f.
18. Kommercekollegiets Memorialprotokol 1671-79, 28/2 1671 bl. 10 f. og 3/8 1672
bl. 84 f.; Aksel E. Christensen i Industriens Historie i Danmark, udg. af Axel
Nielsen, I (Kbh. 1943), p. 100 f. og J. Lindbæk, op. cit. II, p. 124 og 266.
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svenskernes konkurrence, sagde man, ville manufakturet kun kunne
svare sig, når staten overlod det sit tiendekobber til favørpris. I ste
det foresloges en udbygning af kornmalningen, eventuelt anlæg af
en papirmølle og et valkeværk19. Man træffer et nyt eksempel efter
krigens afslutning i rentemester von Stöckens projekt om et silke
kompagni i København. I januar 1681 blev participanterne i køb
mandskompagniet i København opfordret til at tegne sig som inter
essenter i det nye silkemanufaktur, men købmændene betakkede
sig20. Senere gik von Stöcken i lag med kommercekollegiets med
lemmer om et kombineret uld- og silkemanufaktur. Opfordringen
lå sådan set på linie med et af kollegiets tidligere forslag om, at
embedsmændene burde investere en del af deres løn i erhvervslivet;
men kollegiets medlemmer undskyldte sig med, at de var engageret
andetsteds. Det kan ikke udelukkes, at kollegiets indstilling i denne
sag var påvirket af det modsætningsforhold på møntvæsenets område,
som i 1681 herskede mellem kollegiet og forslagsstilleren, ligesom
den dårlige erfaring, kollegiet havde haft med sit eneste aktive
manufaktur fra før krigen, det såkaldte »vantmageri«, kan have
spillet ind. Hertil kom at flere af dets ledende medlemmer nok i
højere grad var engageret i den gren af erhvervslivet, som havde med
storhandelen at gøre, og formodentlig i deres vurdering prægedes
heraf.
Tidens gængse terminologi afspejles i de betænkninger, som kom
mercekollegiet oversendte til kongen som svar på andragender om
oprettelse af manufakturer. Flere ansøgninger støttedes med henvis
ning til, at vedkommende manufaktur ikke tidligere var blevet dre
vet her i landet. Det hyppigst forekommende argument var dog, at
oprettelse af et manufaktur kunne hindre, at pengene gik ud af
landet. Landets selvforsyning og en forbedret handelsbalance lå i
forlængelse af denne argumentation. Ej heller glemte man hensynet
til kongens indtægter21.
19. Kommercekollegiets Memorialprotokol 1671-79, 23/5 1671 bl. 24 f.; Aksel E.
Christensen, op. cit.3 p. 89.
20. Kommercekollegiets Resolutionsprotokol 31/1 1681 bl. 50; Aksel E. Christensen,
op. cit., p. 110.
21. Se f. eks. Kommercekollegiets Memorialprotokol 1671-79, 26/3 1672 bl. 72 f.,
20/3 1671 bl. 29 f. og 6/4 1671 bl. 22 f.
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De fleste af manufakturernes privilegier synes at være udarbejdet
efter et bestemt skema. De privilegerede opnåede som regel midler
tidigt eller regionalt afgrænset monopol på fremstillingen af en
bestemt vare, men kun ret til at sælge en gros, endvidere blev der
indrømmet dem toldmæssig beskyttelse. Til gengæld var de pligtige
at fremstille varer af samme kvalitet og til samme pris som de til
svarende udenlandske. I denne forbindelse kan det nævnes, at kom
mercekollegiet siden begyndelsen af 1671 havde pligt til at tilse
manufakturerne i København og regulere priserne, men i intet til
fælde fremgår det, at staten med likvide midler har støttet et privat
manufaktur, som det skete ved kompagnierne.
Resultaterne blev ikke store i første omgang, bl. a. strandede kolle
giets indvandringsprojekter på de religiøse paragraffer. Kun få vær
ker lykkedes det at få sat i gang i årene 1671—75, og lavene bekrigede
dem ivrigt. Da den skånske krig var ovre, måtte kommercekollegiet
se den sørgelige kendsgerning i øjnene, at næsten ingen af de manu
fakturer, det havde været med til at skabe og støtte, havde kunnet
klare sig. Kollegiet så det derfor som sin første opgave efter krigen
at give udkast til nogle generelle forordninger, som påny kunne
opmuntre såvel fremmede som indenlandske til at indrette manu
fakturer. Udkastene blev accepteret og udkom som forordninger den
18. oktober 1680; disse forordninger foreslog kommercekollegiet
efterfulgt af skrivelser til de danske gesandter i Frankrig, England
og Holland om at forsøge at skaffe klædes- og ammunitionsmanu
fakturister til Danmark22. En tredie forordning udstedt den 8. januar
1681 indeholdt almindelige privilegier for dem, som ville indrette
silke-, uld- eller linnedsmanufakturer. Og omsider lykkedes det — i
første halvdel af 1685 — at udvirke privilegier for de reformerte23.
Som bekendt blev 1680erne en industriel blomstringsperiode. På
enkelte områder var kollegiet imidlertid ikke med. Sager vedrørende
Børnehuset forelagdes således ikke i kommercekollegiet, og med hen
syn til silkemanufakturet kom det kun ind i billedet ved den doms
myndighed, det fik tillagt ved forordningen af 12. juni 1683 om
22. Kommercekollegiets Resolutionsprotokol 16/12 1680 bl. 44.
23. Forordninger af 4/1 og 11/4 1685; jfr. Indlæg til Sjæll. Reg. nr. 73, skrivelse fra
politikommissionen 18/3 1685.
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»Manufactúrenles Befordring« og ved toldvæsenets indberetnings
pligt til det angående tilstedeværelsen af udenlandsk silketøj hos
kræmmerne (forordning af 15. marts 1684).
Med mellemrum perioden igennem forsøgte man også at få manu
fakturer etableret i provinsen og i Norge. Fra kommercedirektør
Jørgen Thormøhlen i Bergen indkom således flere forslag til »Commerciens og Navigationens Fremme«. Endelig kan det tilføjes, at
det i marts 1683 var blevet pålagt kommercekollegiet at have inspek
tion med kræmmernes boder24, og at kollegiet i denne forbindelse
havde fået myndighed til at idømme bøder på op til 500 rigsdaler,
hvilke beløb det skulle anvende til manufakturers indrettelse. Det
skulle dog kun blive få gange, at kommercekollegiet trådte sammen
for disse formåls skyld.
Håndværksforhold faldt naturligt ind under kommercekollegiets
arbejdsområde, men de kom til at spille en beskeden rolle. Revisio
nen af lavsartiklerne blev efter kongelig ordre af 24. januar 1671
overført fra statskollegiet til kommercekollegiet. Som påvist af Camil
lus Nyrop i Den danske Enevoldsmagt og Lavene må de fleste af
disse sager efter endt behandling være blevet sendt via kancelliet
tilbage til statskollegiet, som det påhvilede at korrigere kommerce
kollegiets memorialer. Mange sager fik kommercekollegiet dog ikke
at gøre med i 1670erne, kun 5—6 betænkninger kendes. Dette lille
antal udelukker en bedømmelse af kollegiets indsats i lavspolitik
ken. Nyrop skriver da også blot, at kommercekollegiet behandlede
artiklerne hurtigt og praktiskt og i korthed meddelte sin stilling
til spørgsmålene. Efter nedsættelsen af politikommissionen i 1681
var det denne, der udstak retningslinierne for lavsartikleme.
Derimod blev handel og skibsfart et vigtigt område for kommerce
kollegiet. Ligesom for industriens vedkommende var kollegiets poli
tik i handelssager privilegiepræget, dette hvad enten det gjaldt den
udenlandske eller den indenlandske handel. For den oversøiske
handels vedkommende beskæftigede kommercekollegiet sig kun med
Guineafarten, ikke med de vestindiske og ostindiske kompagnier,
hvis forhold det 17. århundrede igennem blev varetaget af danske
kancelli. Bemærkelsesværdige træk i kollegiets behandling af Guinea24. Kommercekollegiets Resolutionsprotokol 1/3 1683 bl. 87.
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sagen var dets blik for rækkevidden af den senere så blomstrende
trekantshandel mellem Europa, Afrika og Vestindien, som det øn
skede formidlet gennem det vestindiske kompagni, og dets forsøg
på at få kongen til at bistå med skibe og mandskab til opretholdelse
af de for handelens trivsel så nødvendige forter25.
Levanthandelen blev kun en enkelt gang bragt ind i kommerce
kollegiets overvejelser; generelt må det siges, at Levanten endnu var
et lukket område for dansk handel og skibsfart. Derimod blev der
gjort flere forsøg på at etablere en trafik på de nordrussiske byer,
men den store told som storfyrsten i Moskva pålagde handelen, var
ifølge de danske købmænd en hindring for den dansk-russiske sam
handel, og kommercekollegiet tilskyndede kongen til at lade sin
gesandt i Rusland påtale dette26. Skibsfarten på Vesteuropa, især
salt- og vinhandelen, havde kollegiets største bevågenhed; gennem
toldlettelser, oplagsret og andre privilegier søgtes handelsflådens
konkurrenceevne fremmet (herom senere). Af og til indhentedes
kollegiets råd ved besættelse af konsulposter og ved oprettelse af nye
konsulater27.
Efter den skånske krigs afslutning gav kollegiet udkast til flere
generelle forordninger vedrørende den indenlandske handel og skibs
fart. Vigtigst var »Forordning om Commerciens og Navigationens
Befordring saa og Vexelretten« (16. april 1681) samt »Forordning
anlangende Kiøbstæderne udi Danmark« (28. januar 1682). Dele
af det førstnævnte store lovarbejde — således næsten alle vekselrets
bestemmelserne — kom til at indgå i Danske Lov.
Bemærkelsesværdigt er det, at kommercekollegiet diskuterede en
del spørgsmål vedrørende bodmeri og assurance, og det endda kort
tid efter at de samme spørgsmål havde været drøftet i Danske Lovs
revisionskommission. Diskussionen resulterede ikke i specielle for
ordninger, men kollegiets responsa, der hovedsageligt henviste til
praksis, kom til at indgå i Danske Lov. I slutningen af året var
søretsbestemmelserne atter genstand for kommercekollegiets opmærk
somhed, men at kollegiet ingen særlig kompetence har haft til at
25. Se f. eks. Kommercekollegiets Memorialprotokol 1671-79, 17/1 1671 bl. 4 og
17/11 1677 bl. 208 f.
26. Ibidem 29/11 1672 bl. 102 f.
27. F.eks. ibidem 8/5 1677 bl. 205.
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beskæftige sig dermed fremgår af resolutionsprotokollens referat, som
meddeler: »Foretaget alleene nogle puncter af Søretten som Colle
gium icke eigentlig vedkommer og derfore her ey indføris28.«
Den store forordning af 1. maj 1683, der forsøgte at skaffe Dan
mark et ensartet vægt- og målsystem, havde kommercekollegiet for
anlediget. Efter alt at dømme er sagen blevet behandlet såvel af
kommercekollegiet som af et udvalg bestående af Jens Juel, Michael
Wibe, Peter Brandt og Jørgen Elers; til det sidste var Ole Rømer
blevet knyttet som særlig sagkyndig på det metrologiske område29.
Politikommissionen og kommercekollegiet gjorde i årene efter 1683
udkast til enkelte supplerende plakater og forordninger30.
Med hensyn til toldpolitikken ydede kollegiet en indsats ved ud
arbejdelsen af de nye toldruller, som udstedtes 1. maj 1672, 12.
februar 1683 og 27. maj 1686. Toldlovene var opdelt i tre afsnit.
Det første indeholdt en instruks for tolderne med bl.a. regler om
de regnskaber og månedsekstrakter, som skulle indsendes til kom
mercekollegiet, det andet beskæftigede sig med de »trafiquerendes« forhold, og det tredje udgjordes af selve toldrullen. 1672-forordningen realiserede velkendte merkantilistiske synspunkter således
i bestemmelserne om stabelret, defensionsskibe, forbud mod udfør
sel af ædelmetal og indførselsforbud for mange håndværksvarer; den
bar i det hele taget præg af Colberts tarif fra 1664 og må karakte
riseres som protektionistisk31. Den følgende toldrulle, hvor det pro
hibitive var trukket stærkt frem, må for store deles vedkommende
betegnes som et stykke ønsketænkning. Mange af indførselsforbudene
på industrivarer var i virkeligheden uigennemførlige. 1686-toldrullen var en ændret udgave af 1683-toldrullen. Af forandringer kan
nævnes, at eksportforbudenes tal var faldet lidt og importforbude
nes steget lidt. Landbruget havde fået en næsten fuldstændig be28. Kommercekollegiets Resolutionsprotokol 24/2, 3/3, 7/3 1681 bl. 56 f. og 8/12
1681 bl. 76.
29. Se f. eks. ibidem marts 1681 bl. 59 f., 1/11 1682 bl. 85 og 11/1 1683 bl. 87.
30. F. eks. forordning af 28/10 1684 »Om brændeveds rette længde« og af 10/1 1685
»Om bismervægten«.
31. Generelt henvises til L. Birgk, Told og Accise (Kbh. 1920), p. 47 f., L. Laursen,
Danmark-Norges Traktater VIII, (Kbh. 1930), p. 297 f. og Carl Christiansen,
op. cit. I, p. 396 f. og II, p. 698 f.
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skyttelse, og den udenlandske handels begrænsning til visse byer
var bortfaldet. Tilføjet var et afsnit om trælasttold og tjære- og træ
lasttiende.
Da man endnu ikke havde fået en ny told- og handelstraktat med
Holland i stedet for den i 1685 udløbne Christianopeltraktat, blev
de forhøjede toldsatser meget generende for hollænderne, og en veri
tabel toldkrig mellem Danmark-Norge og Holland indledtes. Den
endte med, at Danmark trak det korteste strå. I 1691 måtte en ny
toldrulle erstatte 1686-rullen. I den var alle ind- og udførselsfor
bud strøget; toldsatserne var ganske vist højere end i 1672, men som
helhed lavere end i 1683 og 1686; de dansk-norske skibes eneret til
at føre varer mellem rigerne var ophævet, og på næsten alle områ
der var udlændinge blevet ligestillet med danskere og nordmænd.
I virkeligheden havde regeringen hermed opgivet alle de princip
per, som kommercekollegiet i løbet af de sidste 10 år havde lagt til
grund for industri-, handels- og toldpolitikken.
Forgæves var også kollegiets forsøg på at svække hansestædernes
privilegier til fordel for den danske skibsfart. Statskollegiet støttede
hansestædernes særstilling af militærpolitiske hensyn, idet det frem
hævede, at Dominium Maris Baltici afhang af Lybæk og Danzig.
Her kunne flåden »forfriskes«, og ligeledes var Lybæk i krigstid
uundværlig for Norge, bl.a. fordi lybækkeme i Bergen — i modsæt
ning til bergenserne selv — var villige til at holde et magasin i be
redskab32.
Administrationen af skibsmålingsvasenet flyttedes ved forordning
af 24. maj 1671 (som kommercekollegiet selv havde skrevet udkastet
til) og instruks af 19. juni 1671 fra admiralitetet til kommercekol
legiet. Skibsmåling havde to formål; dels skulle drægtigheden be
stemmes som grundlag for betaling af told, og dels skulle dækkets
størrelse måles, for at det kunne blive konstateret om fartøjet kunne
bruges som defensionsskib. En forøgelse af den danske flåde ved
hjælp af defensionsskibe havde været en af Christian IV s ideer, og
flere forsøg var blevet gjort i løbet af det 17. århundrede33. I 1670
32. Kommercekollegiets Memorialprotokol 1671-79, 10/10 1671 bl. 46 f., 1/12 1671
bl. 58 f., 23/1 1673 bl. 109 f.; J. Lindbæk, op. cit. II, p. 324 f.
33. Jfr. forordninger af 10/12 1621, 18/2 1636 og 23/8 1655.
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tog Ulrik Frederik Gyldenløve spørgsmålet op i forbindelse med
salthandelen34, og kommercekollegiet arbejdede ihærdigt med dets
praktiske gennemførelse. Ved forordninger og reskripter samt de
omtalte toldruller søgte det at opmuntre til udrustning af sådanne
skibe mod store toldlettelser og andre privilegier, ja fra 1683 endog
mod monopol på indførsel af salt fra Frankrig og Spanien. Til
besejlingen af Island og Finmarken brugtes også defensions- og
exemtionsskibe35. Under den skånske krig udkommanderedes nogle
af defensionsskibene, og her var det admiralitetet i samråd med kom
mercekollegiet, der udvalgte de bedst egnede fartøjer36. Regeringens
handelspolitik viste sig imidlertid på dette som på andre punkter
at være for udfordrende. Hollænderne protesterede, og ved præli
minærtraktaten af 26. juni 1688 måtte Danmark forpligte sig til ikke
at begunstige de danske og norske skibe, d.v.s. til helt at opgive de
fensionsskibene. I toldrullen af 1691 var afsnittet om defensionsskibe udeladt.

Politikommissionen. I fortalen til Christian V’s Danske Lov hed
det, at alt vedrørende »politien« var udeladt for senere at blive sam
let i en særlig politiforordning. For at forestå udarbejdelsen heraf
oprettedes i 1681 en såkaldt politikommission, som i sammenlig
ning med Danske Lovs 4. revisionskommission blev en talstærk for
samling, idet den bestod af 4 deputerede fra kommercekollegiet, 4
fra Københavns styrelse samt endnu 3 medlemmer37. Politikommis
sionen betegnede sig ofte som »Commissionen paa Commercy Collegio«, den delte sekretær med kollegiet og samarbejdede med det.
34. Meddelelser fra det Norske Rigsarkiv I (Christiania 1870); Carl Christiansen,
op. cit. I, p. 274 f.
35. Se f.eks. Kommercekollegiets Memorialprotokol 1671-79, 3/4 1671 bl. 16 f., 11/7
1671 bl. 30 f., 1/12 1671 bl. 53 f., 28/10 1672 bl. 96 og Kommercekollegiets Re
solutionsprotokol 31/1 og 5/2 1680 bl. 9 f. og 15/1 1683 bl. 87.
36. Se Kommercekollegiets Kopibog over kgl. Befalinger 15/10 1674 bl. 73, 22/2 1676
bl. 90 f., Resolutionsprotokollen 22/4, 25/4 1676 bl. 1 og Memorial protokollen
1671-79, 26/4 1676 bl. 188 f.
37. RA. D. Kane. Koncepter og Indlæg til Kancelliekspeditioner udfærdigede gennem
Kgl. Mayts. eget Kammer ved Kammersekretær K. Schøller 1680-81, 83 no. 52,
dateret 29/10 1681. Medlemmerne var: Jens Juel, Michael Wibe, Albert Gylden
sparre, Peder Scavenius, Peder Resen, Bartholmæus Jensen, Peter Motzfeldt, Jens
Stampe, Erasmus Winding, Bolle Luxdorp og Willum Muhle.
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Instruksen opregner, hvad samtiden forstod ved begrebet »politi«.
Kommissionen skulle beskæftige sig med lavsvæsenet, med alle han
delsspørgsmål og byplanlægning, den skulle anordne om brand- og
vandvæsenet i København, give regler for køb og salg af levneds
midler, samt sætte priserne efter »bonitet«, ligesom den skulle sætte
takster på håndværksvarer og sørge for orden på gader og i kroer.
Af den eneste bevarede kopibog38 fremgår det, at kommissionen
har taget sig alt dette på og arbejdet målbevidst selv med de mindste
detaljer. Mest tid kom den til at ofre på lavsspørgsmålet. Den stod
for udformningen af den skelsættende forordning af 23. december
1681, som ophævede lavene — men dog samtidig bekræftede 15 lavs
privilegier — og for svendeforordningen af 6. maj 1682. Disse for
ordninger skal ses i forbindelse med de tidligere nævnte forordnin
ger om »Privilegie for dennem, som Manufacturer ville indrette«
og »Om Commerciens og Navigationens Befordring«. Tilsammen
vidner de om regeringens nye fremstød for manufakturerne. Kun
igennem en begrænsning af lavenes monopol anså lovgiverne det for
muligt at oprette nye manufakturer og indkalde håndværkere. Det
endelige mål, en kodifikation af politiretten, nåede kommissionen
ikke, til gengæld havde den arbejdet energisk med elementerne til
en sådan. Det er i virkeligheden trods de mulige forarbejder, den
har haft til sin rådighed, imponerende, hvad kommissionen fik fra
hånden. Savnet af i det mindste en samlet udgave af de gældende
love og anordninger på dette felt genfindes i den kongelige ordre
af 1701 til lovrevisionskommissionen om tilvejebringelsen af en så
dant »instrument«39.

Kommercekollegiets deroute. Kommercekollegiets virksomhed
i slutningen af 1680erne var ikke særlig intens. Møntspørgsmålet
gled definitivt ud af kollegiets virkeområde ved møntstemplemes
kassation i foråret 168840, og møntforordningerne fra 1687 var som
omtalt et arbejdsresultat af specielle kommissioner. Det var også en
38. Kopibogen dækker årene 1681-84, men kommissionen har i hvert fald arbejdet
frem til 1687; jfr. Kommercekollegiets Resolutionsprotokol 16/2 1687 bl. 146.
39. RA. D. Kane. Akter vedkommende Lovrevisionskommissionen ifølge kgl. Reskript
af 15. oktober 1701.
40. Kommercekollegiets Resolutionsprotokol 9/3 1688 bl. 168.
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særlig kommission, der i februar 1688 indledte tilbagetoget over for
hollænderne i manufaktur-, handels- og toldpolitikken. 1691-told
rullen, i hvilken de særlige toldtariffer for defensionsskibene var
strøget, efterfulgtes af en ordre til kommercekollegiet om at udle
vere målestok, brændejern samt sit arkiv angående skibsmålingen
til rentekammeret41. Det sidst registrerede møde fandt sted den 20.
april 1691. Da kollegiet aldrig formelt blev ophævet, blev der ikke
officielt givet en begrundelse for dets ophør, men det er dog muligt i
forbindelse med en almindelig vurdering af dets indsats — her også
med hensyntagen til hvad det ikke kom til at beskæftige sig med —
at pege på forskellige forhold, som kan have betinget, at kollegiet
indstillede sit arbejde.
På grundlag af selve kollegienavnet at ville forsøge en jævnføring
med de store kollegier er næppe betimeligt, thi hele den solide under
bygning med ekspeditionskontor etc. mangler. Dernæst må man
erindre sig, at den ældre enevældes centralforvaltning ikke lå fast.
Kollegiestyret undergik i løbet af 1680erne ændringer, som også kom
til at vedrøre kommercekollegiet. Siden statskollegiets ophævelse
havde der udviklet sig en praksis, som bestod i, at en række sager
blev behandlet i særlige, sagkyndige udvalg frem for i de strammere
kollegierammer. 1690erne blev kommissionernes årti. »Kommis
sionerne i Raadstuen paa Slottet« arvede i virkeligheden hovedpar
ten af kommercekollegiets opgaver42.
Kollegiets forretningsområde var fra begyndelsen blevet gjort
stort og mangeartet, men på trods af den vanskelighed, som lå heri,
må det siges, at kollegiet i sine virksomme år efterkom instruksens
forskrifter. Størst bevågenhed nød skibsfarten, engroshandelen og
møntvæsenet. Adskillige af kollegiets medlemmer var redere eller
på anden måde knyttet til skibsfart. De var overbeviste om, at støtte
til den dansk-norske skibsfart som helhed ville have en stimulerende
virkning på rigernes økonomi. Således argumenterer kollegiet i for
bindelse med spørgsmålet om oplagsretten, at den vil få byen til at
vokse »derved faar Eders Mayt: grundschatten och consumptionindkomst af de kielldere, huor det henleggis, af de prammend och wogn41. RA. Sjæll. Tegn. 14. november 1691 nr. 367.
42. Jfr. J. Boisen Schmidt, ‘Kommissionerne i rådstuen for slottet 1690-1705’. Hist.
Tidsskr. 11. r. VI, p. 269 f.
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mænd, som det håndterer, och vil ufeilbahrligen søefarten, søefahrende follch og skiberummene mercklig tiltage, som mange slags
indkomster och næringer med sig bringer.« Denne tro på skibsfar
tens rolle som en økonomisk vækstfaktor — for at bruge et moderne
udtryk — parredes med ideen om, at Danmark-Norge i 1670erne og
1680erne havde gode chancer på havene. Åbnes nye ruter er det
»som een revier der hielpes, och naar den først paa it sted tager sin
cours, blifuer dend vel der siden for een tid, och skerer sig alltid
dyber og dybere.« Skal man fæste lid til kollegiets egne ord, ude
blev resultaterne ikke. I 1685 erklærede man, at den franske fart
»allerede er saauidt, at vi os icke allene selff providerer med des
vahre, men endog begynder andre fremmede med at forsiufne43.«
Netop denne linie peger frem. Samtidig med at toldrullen af 1691
betegnede et dansk tilbagetog på toldpolitikkens område, afslutte
des traktaten med Sverige om oprettelsen af en neutral skibsfart og
handel, ligesom sømagteme samme år indgik en overenskomst med
os om handelen på Frankrig44.
For landbrugets vedkommende øjnede kollegiet derimod ikke
større fremtidsmuligheder. Det var på det rene med øksneeksportens betydning for Danmarks økonomi og tog i møntpolitikken hen
syn hertil, men hvad kornet angik konstaterede det vor afmagt i
konkurrencen med Østersølandene i al fald i fredstider. Derfor ar
bejdede det på at reservere det norske marked for det danske korn
og gjorde sig til talsmand for en beskyttelse i Danmark45. I indu
stripolitisk henseende ønskede kollegiet ikke manufakturer for en
hver pris, men vurderede deres rentabilitet i forhold til andre er
hvervs, især handelens. Man har det indtryk, at kollegiet, hvad den
dansk-norske »kapitalisme« angår, ved sin oprettelse mente at stå
på bar bund, og dette nøgterne syn på tingene forlod det aldrig.
Derimod undervurderede det sammen med de øvrige ansvarlige
Hollands styrke og overså, at sømagterne, trods indbyrdes rivalise
ring, i spørgsmål om trælasthandel og sundtold havde fælles in
teresser.
43. Kommercekollegiets Memorialprotokol 1685-88, 29/11 1685 p. 101 f.
44. Carl Christiansen, op. cit. II, p. 728 f.
45. Se f. eks. Kommercekollegiets Memorialprotokol 1685-88, 15/12 1686 p. 201 f. og
27/7 1687 p. 303 f.
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Det er nærliggende at søge årsagen til kollegiets deroute i den
fejlslagne politik især over for hollænderne. Ganske vist var det,
trods kollegiets initiativ og råd, kun med rentekammerets sank
tion, at dets politik i 1680erne var blevet realiseret. Ansvaret for
toldpolitikken delte det med rentekammeret, og selv i manufak
turspørgsmål så man, at rentekammeret tog initiativet med hensyn
til det omstridte silkekompagni og altså også her havde et ansvar.
Alligevel måtte tilbagetoget ramme kommercekollegiet hårdest af
den grund, at det stort set stod og faldt med sine ideer. Kollegiet
så i mange spørgsmål på landenes økonomi, hvor rentekammeret tog
vare på finanserne, og blev i stigende grad overhørt, alt som finan
sernes position svækkedes.
Et og andet tyder på, at kommercekollegiet udadtil stod som eks
ponent for den aktive, dansk-norske erhvervspolitik. Således vidner
de udenlandske gesandters relationer om, at de opmærksomt fulgte
kollegiets virksomhed. Kollegiet blev i 1668 oprettet som en pen
dant til det franske »Conseil de Commerce«, på sin vis en facade til
omverdenen, og det var derfor nærliggende at lade netop det blive
syndebuk, da handels- og toldpolitikken slog fejl. En officiel ophæ
velse ville være ensbetydende med, at den ærekære majestæt ind
rømmede sine fejltagelser. I stedet for dømte man det danske »Con
seil de Commerce« til at træde i skygge, medens nye kommissioner
under ændrede kår fortsatte, hvor kommercekollegiet havde sluppet.

VALG OG VURDERING

VED BENYTTELSE AF KOMPAGNIARKIVER
ET METODISK BIDRAG
AF

KRISTOF GLAMANN

Kildematerialets massive karakter — dets volumen og deraf føl
gende utilgængelighed — rummer problemer for snart sagt enhver
dyrker af de moderne afsnit i historien. Økonomiske historikere,
hvis behov for kvantitative oplysninger og tidsserier er velkendt,
føler sig nok i særlig grad plaget, i hvert fald giver de ofte udtryk
herfor og citerer med forkærlighed den sørgmuntre dialog — fra
»Alice in Wonderland« — mellem hvalrossen og tømmermanden:
If seven maids with seven mops
swept it for half a year
do you suppose, the Walrus said,
that they could get it clear?
I doubt it, said the Carpenter
and shed a bitter tear.
Overvindes imidlertid den følelse af håbløshed som uvilkårlig mel
der sig ved synet af de trykte og utrykte kilders mængde, dukker
spørgsmålet om udvælgelsen af materiale derpå omgående op og
holder sig fortfarende, idet det selektive jo ikke alene er aktuelt
ved fremdragelsen af stoffet, men i lige så høj grad trænger sig på
ved den videre behandling, al den stund »kendsgerningerne« ikke
— skønt ofte hævdet i daglig sprogbrug — taler for sig selv, men kun
eksisterer i kraft af den betydning, historikeren tillægger dem. Jeg
vil dog i det følgende lade den videre behandling af de historiske
data ude af betragtning og nøjes med at koncentrere mig om, hvad
man kunne kalde for selektionens indledende faser. Noget skarpt
skel mellem stofindsamling og sammenskrivning er der ganske vist
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kun sjældent — om nogensinde — tale om; snarere gør der sig en
vekselvirkning gældende mellem de krav (eller spørgsmål), der stil
les til kilderne, og de krav, kilderne, der normalt ikke er blevet skabt
med henblik på en senere tids historikere, stiller til den historiske
disciplins udøvere. I praksis vil der dog, især ved større opgaver, være
tale om en relativt afgrænset indsamlingsperiode og grundlaget for
de følgende betragtninger er netop konkret knyttet til en sådan
stofindsamling. Her er tale om nogle iagttagelser eller erfaringer
gjort under arbejdet med en række europæiske kompagniarkiver fra
17.—19. århundrede. En mindre del af dette stof indgik i de pris
historiske undersøgelser, en kreds af danske historikere og økonomer
var engageret i, og som professor Astrid Friis ledede fra 1949 indtil
arbejdet foreløbig afsluttedes med udsendelsen af første bind af
A History of Prices and Wages in Denmark, 1660—1800 (1958).
Først gælder det overblikket. Hvilke kategorier af stof findes —
og fandtes? Selv den fyldigste materialesamling er en torso. Hvor
meget er gået tabt? Originale afleveringsdesignaturer eller samtidige
registre viser sig i den forbindelse måske at være lige så værdifulde
som senere udarbejdede kataloger, men ingen af delene vil forment
lig give udtømmende besked. Allerede ved overblikket melder der
for nødvendigheden af et forhåndskendskab til det institutionelle
og det funktionelle sig. Uden dette er forsøget på at rekonstruere
materialets struktur oftest dømt til at mislykkes.
Hvor vanskeligt, det i det hele taget kan være at skaffe sig over
blik, kan illustreres med det hollandske ostindiske kompagnis eks
empel. Her følte endog ledelsen, de Sytten Herrer (Heeren XVII),
til tider, at virksomheden havde nået et omfang, som truede med at
vokse dem over hovedet. Ja, uoverskueligheden er på det regnskabs
mæssige felt ligefrem blevet anført som en væsentlig årsag til kom
pagniets deroute. Jeg hentyder til dr. Mansvelts undersøgelse fra
19221, hvori han påviser, at kompagniets ledelse nøjedes med at
anskue hele handelsvirksomeden fra et nederlandsk importør-syns
punkt. Herved mistede den kontrollen, idet den nøjedes med at sam
menligne indtægter og udgifter i Nederlandene uden at tænke på,
1. W. M. F. Mansvelt, Rechtsvorm en geldelijk beheer bij de Oost-Indische Compagnie (Amsterdam 1922).
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at disse størrelser havde relation til vidt forskellige spørgsmål, her
under spørgsmål der afgjordes øst for Kap det Gode Håb. En sådan
primitiv gevinstberegning var i det lange løb helt utilstrækkelig
for et selskab af det hollandske kompagnis verdensomfattende dimen
sioner. Men som nævnt kneb det ikke blot på det regnskabsmæssige
område med overblikket. Skavanken var generel. Da Heeren XVII
i juli 1693 gav kompagniets advokat, Pieter van Dam, i opdrag at
forfatte en »pertinent og nøjagtig beskrivelse« af kompagniet — dets
konstitution, styre og handel — fra grundlæggelsen og up to date,
var motivet først og fremmest praktisk. Heeren XVII gjorde op
mærksom på, at man daglig stod over for sager, hvor man savnede
oplysninger om præcedens. Det ville være nyttigt at få rede på, hvor
ledes man tidligere havde båret sig ad, så man kunne undgå, at ved
tagelser kom til at stride mod forhen vedtagne resolutioner. Van
Dams arbejde resulterede i Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. Det er næsten symbolsk, at han aldrig blev færdig. En række
kapitler er alene angivet ved titlen. Alligevel er van Dams historie,
som i dr. Stapels udgave fylder seks bind2, nok stadigvæk det værk,
der giver én det bedste indtryk af kompagniets voluminøse karakter
i det 17. århundrede. Et hastigt blik på indholdsfortegnelsen afslø
rer lidt af dets struktur og mangesidede aktivitet.
Dispositionen er tredelt. Første del er helliget Nederlandene,
anden del etablissementerne i Østen, tredie del hovedkvarteret i
Batavia og kolonien dér. Den nederlandske sfære omfatter selska
bets forfatning d.v.s. oktroyen, den i virksomheden anbragte kapital,
forholdet til aktionærerne og øvrige finansielle spørgsmål, såsom
lån, herunder de årlige og de hvert fjerde år udarbejdede balancer.
Endvidere gøres der rede for de forskellige kamre — Amsterdam,
Zeeland, Rotterdam, Delft, Hoorn og Enkhuizen — disses direk
tører eller såkaldte bewindhebbere, samt kompagniets fælles øverste
organ, Heeren XVII, hvortil knytter sig en række stående komiteer,
af hvilke Haagsche Commissie — benævnt efter mødestedet — var
den vigtigste. Van Dam nævner kompagniets øverste »betjente« eller
embedsmænd: bl. a. bogholderen, kassereren og equipagemesteren.
2. Rijks Geschiedkundige Publication, Nos. 63, 68, 74, 76, 83 og 87 (’s-Gravenhage
1927-43).
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Selskabets udenlandske korrespondenter omtales ligeledes. Disse ho
vedfunktionærer har anvaret for forskellige departementer, de vigtig
ste er skatkammeret, handelsafdelingen og skibskontoret. Ønskerne
fra faktorieme i Østen om varer og tjenesteydelser fra Europa, det
man kort og godt kunne kalde for efterspørgselen, den tilsvarende
efterspørgsel fra Nederlandene til Østen og varernes salg i Neder
landene har fået hvert sit kapitel. En række kapitler er helliget ski
bene og deres mandskaber, navigationen, bemandingsregleme, hyren.
Endelig afsluttes den nederlandske del af van Dams værk med en
omtale af kompagniets forhold til den nederlandske stat og admi
ralitetet samt forholdet til andre lande og deres kompagnier. Jeg
skal ikke opremse de mange etablissementer i Østen, som behandles
i anden del, men gå videre til tredie del, til Batavia, hvor man møder
generalguvernøren og rådet i spidsen for et mangegrenet admini
strationsapparat ikke blot omfattende de til den europæiske sektor
modsvarende finansielle-, handels- og skibsmæssige led, men også
et militært og civilt apparat til sikring af justits, næringsliv og bor
gerskab, med vaj senhus og spindehus, hospital, kirker og skoler,
rangfølge, skatter og plantager. Thi medens kompagniet i Europa
optrådte som en stat i staten, var det i Asien en suveræn magt med
egen jurisdiktion, eget flag, egne krige og traktater.
Alle disse instanser og funktioner har afkastet uhyre stofmasser,
som nu opbevares i Rigsarkivet i Haag samt i det tidligere lands
arkiv i Djakarta, mindre portioner tillige i Colombo på Ceylon og
i Madras i Indien. Hvorledes finde vej i denne papirjungle? Af de
hjælpemidler, der står til den interesseredes disposition, er nogle
arkivfolks værk, andre er samtidige med materialet, men begge kate
gorier er for så vidt uundværlige. Megen supplerende vejledning
med hensyn til oversigten er således at hente i en række summariske
kilder, blandt hvilke man kan nævne Heeren XVII's resolutionspro
tokoller, de samme herrers breve til hovedkvarteret i Batavia og de
såkaldte Generale Missiven eller årlige rapporter fra generalguvernø
ren og rådet i Batavia. Især er generalmissiveme — som professor W.
Ph. Coelhaas nu udgiver3 — værdifulde som en art sagregister til den
3. Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heeren XVII der
Verenigde Oostindische Compagnie, deel I: 1610-1638, i serien Rijks Geschiedkundige Publikatien, Grote Serie No. 104 (’s-Gravenhage 1960).
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1000-bindige store samling af Overgekomen Papieren en Brieven
indeholdende stort og småt fra alle pladser øst for Kap (herom ne
denfor). Det danske Asiatisk Kompagnis generalforsamlingsprotokol
ler er af lignende summarisk karakter.
Vanskelighederne er imidlertid ikke løst ved, at man forsøger
at hæve sig op og se stoffet i fugleperspektiv. Macrobetragtningen
må suppleres med detailundersøgelser bl. a. for at klarlægge sam
spillet mellem de forskellige sektorer. Man kan lægge tværsnit igen
nem stoffet, hvor dette har en forholdsvis høj grad af fuldstændig
hed, hvorved en ny klassifikation ofte vil fremstå. Et eksempel —
atter hentet fra det hollandske kompagni — kan tydeliggøre dette.
Jeg vælger klassificeringen af kilder til de importerede varers
afhændelse4. Salgsformen er auktionssalg. Beslutningen om salget
træffes af ledelsen, som regel af en særlig komité inden for denne.
Hvad man bestemmer sig til at udbyde står eventuelt noteret i reso
lutionsprotokollen. Til købernes orientering trykkes kataloger med
auktionsbetingelser og de enkelte partier opført i nummerorden.
Aviserne bringer sammendrag heraf, ligesom kommissionærer på
forskellig vis mangfoldiggør disse oplysninger. På selve dagen regi
streres salget parti for parti i en protokol eller venditie-boek med
indførelse af købers navn samt opnået pris. I nogle tilfælde kan det
være ét eksemplar af de trykte kataloger, der benyttes som venditieboek, Ved de solgte varers udlevering noteres partier og købere nok
en gang, nemlig i leverantie-boek’en, hvor tara afkortes. Medens en
endelig opgørelse over de på auktionen omsatte varemængder og
beløb tager tid at fremskaffe, bl. a. på grund af variable betalings
vilkår, uafhentede partier o. lign., og derfor først kan være færdig
ved regnskabsårets udgang, hvor den da findes opført på en særlig
konto — retouren-generaal — i negotiejoumalen, udarbejdes et fore
løbigt, groft skøn over bruttoauktionsindtægterne i form af de så
kaldte bijeenbrenging van verkoopingen. Dette sker bl. a. med hen
blik på selskabets likviditet. Grundlaget er dels de noterede auk
tionspriser, som ret let lader sig registrere ( i hvert fald sprednin
gen) og som offentligøres umiddelbart efter salget både af kompag4. Jfr. Kristof Glamann, Dutch-Asiatic Trade 1620-1740 (Copenhagen-The Hague
1958), appendix B, p. 272.
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niet og af private huse (trykte eller håndskrevne prislister), dels de
udbudte varemængder. Endvidere figurerer auktionen indirekte på
de enkelte køberes konti og i kassebøgerne ved regnskabernes afslut
ning. Endelig udarbejder man såkaldte rendementen eller bruttogevinstberegninger over de solgte partier, således at kompagniets
folk på faktorierne i Østen ved indkøb af nye partier kan lægge vægt
på de mest givtige desseiner.
Alt i alt et stort antal skriftlige og trykte aktstykker, hvoraf
nogle ikke længere eksisterer, medens andre er fragmentariske, men
såvel de forsvundne som de fragmentariske kilder vil være af betyd
ning for en klarlæggelse af karakteren af de eksisterende kontinuer
lige serier. Hvilke serier man vil lægge til grund for en stofindsam
ling afhænger af flere momenter. Det behøver nødvendigvis ikke
at være det primære (i betydningen: første) vidnesbyrd, man vælger.
F. eks. er venditie-boek’en både i tid og sted det nærmeste vidnes
byrd om den afholdte auktion, ført, som den er, by the candle.
Ved en indsamling af priser og mængder rummer den imidlertid
flere faldgruber. Både i tilfældet Dansk Vestindisk Kompagni, hvor
det drejede sig om salg af sukker, og i det belgiske Ostende-kompagnis tilfælde (the-salg), har det vist sig, at der i salgsbøgeme var note
ret en række fiktive poster hidrørende fra situationer, hvor budene
på auktionen gik så lavt, at selskabet besluttede sig til ved en kom
missionær at købe partierne tilbage med senere udbud for øje. Også
de før nævnte bijeenbrenging van verkoopingen er i forhold til f. eks.
negotiejournalerne nærmere selve salget, men de anførte kvanta
fiktive i den forstand, at de er udbudte men ikke nødvendigvis solgte.
Ved et kompagnimateriale som det hollandske, hvor meget for
skellige og ofte store geografiske afstande og tilsvarende afstande i
tid karakteriserer selve aktiviteten og hvor emnekredsen dækkende
flere civilisationer er den videst tænkelige, vil tværsnitsanalyser af
et stort og uensartet materiale, f. eks. Overgekomen Papieren en
Brieven, eller blot generalmissiverne, tillige dreje sig om at be
stemme, hvilke observationsmuligheder der ligger bag de enkelte
kategorier af vidnesbyrd. Jo nærmere i tid og sted, jo større pålide
lighed eller højere grad af sandsynlighed vil man tillægge vidnes
byrdet. Men også andre kriterier — i øvrigt velkendte fra historiske
analyser i almindelighed — kan nævnes. Nogle akter var, da de blev
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til, hovedsagelig tænkt som en hjælp for erindringen hos den, der
skrev ned; andre var ment som en meddelelse til andre personer;
atter andre bærer præg af apologi, andre igen vil man kalde for
propaganda o.s.v. Disse afvigelser i henseende til formål kan være
bestemmende for det valg, man træffer. Men også den menneske
lige trang til at formilde eller besmykke sandheden og ikke mindst
til, jo større publikum man har for sig, at sætte litterære, retoriske
eller dramatiske boller på suppen, med andre ord: akts tykkemes
mere eller mindre konfidentielle natur, deres grad af utilsmykkethed eller »nøgenhed«, må tages i betragtning ved en tværsnitsana
lyse. Endelig vil også det mål af sagkundskab, der ligger bag, være
betydningsfuldt; en skolet og erfaren observatørs observationer vil
normalt være bedre (d.v.s. mere tillidvækkende) end udsagn fra en
utrænet eller tilfældig iagttager.
Det tredie stadium ville jeg kalde for valget af serier. Det er
naturligvis betinget af, hvilke resultater den kritiske tværsnitsana
lyse har ført til. Men hertil kommer nye momenter, tre i tal, som
man kunne kalde: (I) kontinuiteten, (II) tilgængeligheden og (III)
perspektivet.
Ved kontinuiteten forstår jeg både seriens længde og oplysninger
nes mængde i relation til åremålet. I arbejdet med den danske pris
historie benyttede vi en teknik med stikprøver hvert 10. år i serier,
som spændte over et halvt sekel eller mere. På dette grundlag traf
vi beslutning om, hvorvidt det lønnede sig at gå i lag med en ind
samling. Det må dog tilføjes, at den, der søger at spænde over et
langt tidsram, ikke altid står sig ved at lægge de længste serier til
grund for fremstillingen. Ikke blot kvantiteten, men også kvalite
ten af de foreliggende data må tages med i betragtningen. Tyngde
punktet kan skifte i løbet af en længere periode. For det hollandske
kompagnis vedkommende spiller f. eks. de lokale kamre, især Amster
dam, en stor rolle i selskabets første leveår, men træder senere i skyg
gen af Heeren XVII og disses underudvalg. Resolutionsprotokollerne
fra Amsterdam er således en meget lang serie, men alligevel en serie,
der kun har kortvarig interesse, idet den hurtigt går over til at
afspejle beslutninger, som er truffet andetsteds.
Med tilgængeligheden tænker jeg på oplysningernes spredning i
kilden. Eksisterer der andetsteds pålidelige sammendrag, som er
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nemmere at gå til? Er der f. eks. grund til at gå i lag med en tids
krævende og besværlig sammentælling på grundlag af de enkelte
skibes cargolister, endsige deres negotiejoumaler eller supercargoernes dagbøger, når det samlede resultat ligger i en samtidig opgørelse
i form af et generelt summarium af returflådens mængder? De en
kelte varers art kan her tænkes at give svaret, men herom senere.
Hvad endelig perspektivet angår er dette fundamentalt, men des
værre vanskelig formulerbart. Det kommer let til at klinge så selv
følgeligt. Man kunne forsøge følgende formulering. En kartograf,
der tegner et kort, må overveje hvor meget, han kan tillade sig at
medtage, førend det går ud over overskueligheden. Det er ikke et
spørgsmål for ham om at medtage så mange detaljer som muligt. En
statistiker hævdede engang, at visse opdagelser inden for biologien
aldrig var blevet gjort, om man var begyndt med moderne kraftige
mikroskoper. På lignende måde med historikeren i den tilsyne
ladende så trøstesløse situation, hvor han har forvildet sig ind i arki
vernes labyrint af pakker og folianter. Heldigvis, må man sige, er
det umuligt for ham at gå rub og stub igennem. Om han forsøgte
derpå, ville væsentlige iagttagelser uden tvivl gå tabt. Således anskuet
tvinger kildematerialets massivitet ham til på forhånd at gøre sig
klart, hvad han vil, til at præcisere problemstillingen. Dette betyder
selvfølgelig ikke, at hans problemstilling på grund af stoffets omfang
bliver rigtigere, men derimod nok, at han er vaccineret mod den
sygdom, der hedder at indsamle stof for stoffets egen skyld. Hans
metode vil blive selektiv-kritisk.
Til illustration af perspektivets indflydelse på valget af kilder
kan vi vende tilbage til auktionseksemplet. Er opgaven den at belyse
en lang tidsfølge vil serien retouren generaal med let udregnelige
årlige gennemsnit være at foretrække. Kommer man derimod til
materialet med ønsket om at følge f. eks. theprisernes dumping i
1720’eme vil bijeenbrenging van verkoopingen give svaret, idet pri
serne her er opført for hver auktion i løbet af året. Vil man endnu
tættere på og f. eks. vide noget om spredningen på den enkelte auk
tion, må man sætte en ny linse i apparatet. Dens navn er negotiejournalerne, dens nummer de enkelte varekonti.
For prisstatistikkens vedkommende skal følgende tilføjes med
hensyn til valg af kilde. Jævnfør de berømte fordringer i det klassi-
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ske drama — kravene om tidens, stedets og handlingens enhed —
gælder (i øvrigt sans comparaison) en treklang i historisk prisstati
stik, nemlig den, at oplysningerne skal være eentydige eller sam
menlignelige i henseende til mønt, mål og kvalitet. Kvalitetskriteriet
er nok det, der oftest volder kvaler. Mange varer — ikke mindst
asiatiske — spænder kvalitetsmæssig set så vidt, at en indsamling af
data uden sikkerhed for hvilke kvaliteter, de knytter sig til, er me
ningsløs. Man kan atter her nævne theen eller de indiske tekstilers
brogede mangfoldighed.
Perspektivet og valget af kilder gør sig også gældende rent regio
nalt. Dr. Goonewardena og dr. Arasaratnam har i deres arbejder om
hollænderne på Ceylon diskuteret det fra deres synspunkt relevante
materiale5. Den indiske historiker dr. T. Raychaudhuri, som har
beskæftiget sig med det hollandske kompagni og Koromandelkysten
i det 17. århundrede, har forsøgt en lignende diskussion6. For disse
forskere har serien Overgekomen Papieren en Brieven været den
mest værdifulde, kvalitativt som kvantitativt. Den består af breve,
dagbøger, regnskaber og andre aktstykker, som samledes i Batavia
fra det hollandske kompagnis mange kontorer fordelt over det mari
time Asien og derfra befordredes videre til direktionen i Europa
ledsaget af generalguvernørens og rådets rapporter og missiver. Ofte
foreligger to eller tre årlige generalmissiver, hver på mellem 200
og 800 sider; disse oversigter er det naturlige udgangspunkt for
regionale studier i asiatisk politisk eller økonomisk historie. Næst
i rangfølgen er de nævnte forskere enige om at placere Batavias ud
gående brevbøger med bl. a. instruktioner fra generalguvernør og
råd til de underordnede guvernementer uden for Batavia. Som tredie
kildegruppe har de valgt at placere serien med breve fra Heeren

5. K. W. Goonewardena, The Foundation of Dutch Power in Ceylon, 1638-1658 (Am
sterdam 1958). S. Arasaratnam,Dutch Power in Ceylon, 1658-1687 (Amsterdam
1958) og sammes, ‘Dutch Material for South-East Asian History’, Journal of South
east Asian History, vol. 3, No. 1 (1962), pp. 95-105.
6. T. Raychaudhuri, Jan Company in Coromandel, 1605-1690, i serien Verhandelingen van het koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, deel 38 (’sGravenhage 1962) og sammes, ‘Notes on the 17th Century Records of the Dutch
East India Company’. Indian Historical Records Commission, Proceedings Volume
XXXIV, Part II (Trivandrum, December 1958), pp. 208-14.
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XVII til hovedkvarteret i Batavia, men disse aktstykker giver bety
delig mere om hollandsk politik end om asiatiske tilstande.
Langt det største arbejde knytter sig til den første af de her
nævnte tre serier. Et manuelt hjælpemiddel findes i de håndskrevne
fortegnelser over hvert binds indhold, som opbevares i Haag-arkivet,
hvortil kommer, at man i de senere år er begyndt at publicere regio
nale fortegnelser over dokumenterne, således har professor Akira
Nagazumi fra Tokyo offentliggjort en oversigt over aktstykker ved
rørende Kina fra denne serie7. Atter her mener jeg, at en teknik
lønner sig, i kraft af hvilken man søger at danne sig et fuldstændigt
indtryk af komponenterne i eet års Overgekomen Papieren og derpå
bestemmer de indbyrdes relationer. For handelsstatistikkens ved
kommende kunne man således tænke sig de meget detaillerede cargolister for de enkelte skibe sat i forhold til de såkaldte summariske
cargoopgivelser, der omfatter hele eller dele af returflåden fra
Batavia, samt til de lokale og regionale priskuranter og til de enkelte
pladsers dagbøger m. m. For 18. århundredes vedkommende må dette
stof endvidere kritisk bestemmes i forhold til Batavia-regnskaberne,
som fra nu af findes bevaret og som bl. a. omfatter negotiejoumaler,
der efter min erfaring er et såre nyttigt materiale for oplysninger
om priser og mængder.
Lytton Strachey’s ofte citerede bemærkning, at det triste ved det
19. århundrede er, at man ved for meget om det, kunne også hæf
tes på de store handelskompagnier. Og hermed er vi tilbage ved
hvalrossens dilemma og de syv kostes problem. I stedet for at anskue
sagen fra et rengøringssynspunkt vil jeg konkludere ovenstående
diskussion derhen, at kildematerialets massive karakter snarere bør
lignes ved et monstrøst instrument, hvis tangenter og knapper lader
sig betjene, når noderne er til stede. Eller skal man endelig blive
i billedet fra »Alice in Wonderland« vil jeg indtage samme hold
ning som den, der forsvarer studerekammerets stabler af bøger og
papirer mod en hovedrengørings altødelæggende oprydning. Jeg vil
kort sagt hævde, at der er system i rodet.

7. List of the Manuscripts concerning China (1673-1730), preserved in The Royal
Archives (Het algemeen Rijksarchief) in the Hague (u. st. og år).

BILANTZ 1660
ADELSVÆLDENS BO
AF

JOHAN JØRGENSEN

Stændermødet var overstået med et for kong Frederik og det gan
ske kongelige hus tilfredsstillende resultat. Allerede den 13. okto
ber 1660 havde biskop Hans Svane på alle stændernes vegne kun
net ønske Majestæterne til lykke, at det måtte være begyndt og sket,
»Hans Kongel. Maist. som voris Arffue-Herre och Konge, Hendes
Kongel. Maist. Dronningen som allis voris Moder, Hans Kongl.
Høihed Printzen som voris Arffue Herre, de andre Kongelige Børn,
paa Sværdsiden och Quinde-Siden, som voris unge Arffue Herskab,
till Lycke och Glæde, och meenige Rigens Undersaatter til trøst,
gaffn och gode.. .«k Det kunne være påkrævet, da hverdagen påny
meldte sig efter festlighederne.
Forfatningen var blevet ændret radikalt — hvad den siden rund
sendte arveenevoldsakt noksom indskærpede. Men selv den mest
gennemgribende forfatningsændring kunne ikke rokke ved den
kendsgerning, at kongens riger og lande befandt sig i en højst bekla
gelsesværdig tilstand. Det store tab til Sverige af rige provinser betød
ikke blot i sig selv en alvorlig svækkelse men lettede tillige i høj
grad mulighederne for et svensk herredømme over Østersøen og
dermed også en både militær og økonomisk indkredsning af Dan
mark. Ikke nok hermed; de lande, som var forblevet under kong
Frederiks scepter, var ilde medtagne af pest og krig og erhvervskrise.
Vilkårene for det nye regime var lidet tillokkende, men ingen
kunne beskylde Skatkammerkollegiet for ikke at ville se vanskelig
hederne i øjnene; thi i de sidste dage af året 1660 udarbejdedes der
1. ‘Den Deputerede fra Aarhus Kapitel Hans Rhumans Dagbog’, udg. af Ghr. Bruun,
Danske Samlinger 2. r. II, p. 119.

154

JOHAN JØRGENSEN

her en redegørelse for en side af sammenbruddet, hvorom der lod
sig indsamle nogenlunde pålidelige efterretninger, nemlig den finan
sielle. Resultatet blev: BILANTZ OFFUER KONNGL. MAYTZ.
THILL DANNEMARCK OC NORRIGE VORRES ALLERNAADIGSTE KONNING OC HERRES THILLSTAAENDE OC
BORTSCHYLDIGE GIELLD INNTILL VLTIMO DECEMBER
1660. Det store, smukke bind, som nu findes i Rigsarkivet2, har
ikke været upåagtet af historikerne. Carl Christiansen har således
givet følgende analyse af statsgældens beskaffenhed: Af c. 600 kre
ditorer, der tilsammen krævede 4.260.033 rd., hørte 493 hjemme i
Danmark, og deres samlede fordringer udgjorde 2.362.894 rd., 242
af disse kreditorer krævede 1.000 rd. eller derover, deres fordringer
udgjorde 2.282.100 rd. De indenlandske fordelte sig efter Christian
sens skøn således, at 63 adelige havde krav på 366.925 rd. tilsammen,
26 gejstlige krævede 160.557 rd., 106 af hof- og civiletaten 241.140
rd., 41 af militæretaten 134.942 rd. og 256 af borgerstanden 1.457.057
rd. Blandt de udenlandske kreditorer skulde 6 familier ialt have
1.073.266 rd.3.
Allerede denne summariske gennemgang af gælden, hvis forrent
ning (6 %) ville have kostet 255.602 rd. om året, er meget oplysende.
De 6 fremmede familiers store krav falder strax i øjnene, det samme
gælder skellet mellem store og små blandt de hjemlige kreditorer
og borgerstandens fremskudte position. Imidlertid kan det ikke
nægtes, at Christiansens behandling præges af en vis skematiserende
knaphed, og selv om visse enkeltheder lader sig udlede af hans føl
gende fremstilling, turde en fornyet betragtning af BILANTZ kunne
bringe nye resultater.
Gælden havde som nævnt den forfærdende størrelse af over 41/4
million rd. — ifølge opgørelsen. Men denne var ikke udtømmende.
For det første manglede gælden for den kongelige del af Hertug
dømmerne, af Carl Christiansen anslået til »mindst 700.000 rd.«4.
Dernæst manglede flere enkeltpersoner f. ex. så interessante mænd
som Christoffer Gabel, hvis fordring på daværende tidspunkt dog
2. RA. Rentekammeret. Kasse- og regnskabsvæsen (216.94).
3. Carl Christiansen, Formuesforhold i Danmark 1660-1700 (1941), p. 58 ff.
4. Carl Christiansen, Bidrag til dansk Statshusholdnings Historie under de to før
ste Enevoldskonger I (1908), p. 442.
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næppe har været særlig stor, og Hamborgbankieren Emmanuel
Texeira, som da vistnok havde krav på 50—60.000 rd. Med sådanne
mangler har BILANTZ imidlertid den interesse, at den må formodes
at have været lagt til grund for overvejelserne i regeringskredse af,
hvorledes landets finanser skulle saneres. Under granskningen er
der sikkert visse poster, som især har tiltrukket sig opmærksom
heden.
Lidt over en trediedel af beløbet skyldtes i Nederlandene, Ham
borg og Lybæk (1.659.000 rd. eller c. 39 %). Generalstaterne teg
nede sig som den største af samtlige kreditorer for 400.000 rd. heraf.
Den nederlandske storkøbmand Gabriel Marselis krævede 272.000
rd. og det dansk-nederlandske firma Joachim Irgens Sc Bicker 148.000
rd. Anselig var også gælden i Hamborg, hvorfra der opregnedes otte
kreditorer med fordringer på ialt 670.000 rd. Her lå firmaet de Lima
i spidsen med 301.000 rd., så fulgte Berns, Marselis & Klingenberg
med 187.000 rd., Gabriel Gomez med 104.000 rd. og Johan Beck
mann med 60.000 rd. I sammenligning hermed var kravene fra
Lybæk højst beskedne, 133.000 rd. alt i alt.
Var den udenlandske gæld således betydelig, var den dog ikke
dominerende. Statens kreditbehov var i hovedsagen blevet dækket
af undersåtterne. Blandt disse kan vi skelne forskellige grupper.
Først må nævnes storkreditorerne. Her var rentemester Henrik
Müller førende med sin fordring på over 335.000 rd. — næsten 8 %
af den hele gæld og godt 1214 % af den indenlandske. Langt bag
efter fulgte Jens Lassen med 158.000 rd., borgmester Hans Nansen
og familie (heriblandt sekretær i Tyske Kancelli Rudolf Reinfrank,
der havde ægtet Michel Nansens enke Karen Rasmusdatter Helle
kande) med 106.000 rd. og Selio Marselis med 103.000 rd. Disse, som
indtog en særstilling, havde således tilsammen et krav på den dan
ske stat på 702.000 rd. eller 16i/£ % af hele gælden og 27 % af den
indenlandske.
Som næste gruppe kan opregnes det nye regimes folk, der på for
skellig vis var knyttet til hoffet eller administrationen (eller begge
dele). Her finder vi:

Ærkebiskop Hans Svane..................................... 59.000 rd.
Rentemester Mogens Friis.................................. 35.000 rd.
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Rigsskatmester Hannibal Sehested..................
Feltherren Hans Schack.....................................
Frederik Ahlefeld .............................................
Kay Ahlefeld .....................................................

28.000
20.000
22.000
17.000

rd.
rd.
rd.
rd.

Selv om disse på ingen måde kunne måle sig med de førnævnte
matadorer, var det dog en anselig sum, denne kreds kunne betragte
som sit »indskud« i nyordningen.
En lille, men betydningsfuld gruppe af borgerlige hoffunktionæ
rer danner overgangen til patriciernes store flok blandt kredito
rerne:
Hofkammererer Johannes Bojesen.................. 65.000 rd.
Vinskænk Christian Fischer.............................. 57.000 rd.
Kammertjener Jacob Petersen (en indflydelses
rig mand bag kulisserne, Gabels rival) og pro
viantskriver Hans Hansen Osten (gift med
den af dronningen yndede, som legatstifter
kendte Abel Catrine) tilsammen................ c. 25.000 rd.
Blandt de egentlige patriciere var københavnerne som ventelig al
deles dominerende. Fra landets andre byer kan følgende opregnes:

Goddert Braems børn.........................................
Borgmester Niels Hansen..................................
Laurs Matsen.....................................................
Jørgen Andersen.................................................
Margrete Johan Wilders ..................................
David Melvin.....................................................

54.000
22.000
13.000
11.000
7.000
5.000

rd.
rd.
rd.
rd.
rd.
rd.

Alle disse var fra Helsingør, der var endda meget nært knyttet
til hovedstadens erhvervsliv; man kan blot nævne familien Braem
eller Jørgen Andersens kompagniskab med Christianshavns borg
mester Jacob Madsen. Går vi længere bort finder vi fra Nykøbing
Falster Christoffer Herfort med 17.000 rd. og Cort Lyders med
4.000 rd. Fra Nakskov kom Peder Mortensen med 2.000 rd., fra
Nyborg tolderen Laurs Jørgensen med 11.000 rd., fra Ålborg borg-
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mester Hans Sørensen med 2.000 rd., fra Randers borgmester Mads
Poulsen med 24.000 rd. og endelig tolderen fra Ribe Mathurin
Dupont med 2.000 rd.
Statens forbindelse med borgerskabet bliver svagere jo længere
man fjerner sig fra regeringens sæde. — Nykøbing Falsters forholds
vise styrke skyldtes naturligvis byens egenskab af residens for hans
fyrstelige nåde prinsen, på hvis vegne staten forøvrigt skyldte chri
stianshavneren Søren Jensen Hellekandes arvinger 33.000 rd.
Borgere uden for hovedstaden havde krav på tilsammen 174.000
rd., hvoraf folk fra Helsingør skulle have de 112.000 rd. Taler man
om borgerstanden i forbindelse med statsgælden, bliver betegnelsen
så godt som eentydig med det københavnske borgerskab. Allerede
et par »kollektive« poster fra København er karakteristiske. Borg
mestre og råd forlangte 52.000 rd., byens fattige 46.000 rd. og Island
ske Kompagni 32.000 rd. — ialt 130.000 rd.
Det egentlige københavnske borgerskab var talrigt repræsenteret.
Efter kravenes størrelse kan man opstille en af fire klasser bestående
rangfølge. Til den første klasse, hvis krav udgjorde 10.000 rd. eller
derover, hørte:
Steffen Rodes arvinger.....................................
Søren Jensen Hellekandes arvinger..................
Samuel Meyer.....................................................
Sigfred Friis’ arvinger .....................................
Bertel Jensen .....................................................
Carl Rosenmejer.................................................
Albert Schowerts eftermand Mag. Weitzius. . . .
Jens Jensen brygger .........................................
Magdalene Otto Heiders .................................
Albrecht Itzen.....................................................
Niels Aagesen .....................................................

68.000
47.000
27.000
25.000
19.000
19.000
15.000
15.000
13.000
12.000
11.000

rd.
rd.
rd.
rd.
rd.
rd.
rd.
rd.
rd.
rd.
rd.

I anden klasse, som rummede folk med krav på mellem 5.000 og
10.000 rd., finder vi:

Jens Jensen Vissing.............................................
Didrik Strube .....................................................

9.000 rd.
8.000 rd.
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Laurs Hammer...................................................
Laurs Christensen .............................................
Strange Trøner.....................................................
Jacob Fuiren .....................................................
Rådmand Peder Pedersen..................................
Anne Povl Graaps .............................................
Melchior Seigler.................................................
Valentin Suhms arvinger ..................................

8.000
8.000
7.000
7.000
6.000
6.000
6.000
5.000

rd.
rd.
rd.
rd.
rd.
rd.
rd.
rd.

Medens første klasses fordringer udgjorde 271.000 rd., androg
anden klasses mere beskedent 70.000 rd., og tredie klasse, der om
fattede 24 for en stor del meget fremtrædende købmænd5, hver med
et tilgodehavende på mellem 1 og 5.000 rd., nøjedes med tilsammen
71.000 rd. Og fjerde klasse — hvor de enkelte krav ikke oversteg
1.000 rd. — skal vi i tidens ånd se bort fra (ifølge Carl Christiansen
havde 251, altså over halvdelen af de indenlandske kreditorer, til
sammen kun krav på 81.000 rd. eller knap 3i/£ % af den indenrig
ske gæld) og nøjes med at regne hovedstadens og dens mere frem
trædende borgeres® andel til 1.073.000 rd. — En fjerdedel af den hele
statsgæld.
Den gamle aristokratiske forfatning, som i efteråret 1660 også
formelt blev sat ud af kraft, havde længe været grundigt under
mineret7. For den i samtiden blot nødtørftigt orienterede kan stæn
dermødets udfald umuligt have været nogen overraskelse. Køben
havns privilegier havde allerede været et alvorligt brud på det over
leverede, og navnlig foregreb hoffets, militærpartiets og visse patri-

5. Hans Pedersen Bladt, Elsebeth Herman Iserbergs, Hans Pedersen Klein, Ditiner
Bøfke, Albrecht Dysseldorf, Hans Hermansen, Peter Holmer, Niels Hansen, Evert
Funck, Gregorius Rabakofski, Margrete Biskop, Johan Lehn, Hans Ehm, Mourits
Frick, Henrik Dobbelsten, Ñamen Hjorts arvinger, Leonhard, Isak og Abraham
Klauman, Hans Mathisen Mekkelborg, Jens Povlsens arvinger, Jean le Clerks ar
vinger, Hans Mandixen, Hans Nickelsen Lunds arvinger og Reinholt Langemark.
6. Her er medregnet Henrik Müller, Hans Nansen og familie samt hoffolkene Johs.
Bojesen og Jacob Petersen & Hans Hansen Osten.
7. Jfr. Christen Skeels klager 1658 over Rigsrådets tilsidesættelse: ». . . vi møde i
vores Raadstue mere for at høre hvad der passerer, og klage vor Nød for hinan
den . . .« etc. etc. [P. F. Suhm], Nye Samlinger I (1792), p. 299 ff.
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cierkredses faktiske indflydelse i 1650’erne den kommende ene
vælde. Meget karakteristiske i så henseende er et par hidtil næppe
tilstrækkelig påagtede kongebreve fra september 1660. Først fik
Gunde Rosenkrantz, Otto Krag og Peder Reedtz følgende missive8:
W.S.G.T. Wi bede Eder och Naad. wille, at I vdaff Adelen som her i Byen til
stede ere deris richtige Iordebøger begierer, och til eder tager, huor effter paa
huer tiuffue Gaarder, som huera 12 Tdr. hart Kom kand beløbe een Rytter kand
bliffue anviist, och dennem derforuden tilraaderb, at de vdi Bredden een huer
Gaard i Hartkorn anslagen opsetter. Saa och att de bem.te Iordebøger vnder deris
Hender fra dem leffuerer och det richtigen vnder høyeste Straff om befindis kand
iche alt och rigtigen at vere angiffuen, disligeste haffuer I dennem och her hos
at forstendige lade, at huo her vdi findis forsømmelig, haffuer sig selff det at til
regne, om hannem meere end hannem med rette kand tilkomme vorder paalagt.
Hafn. den 23 7etemc 1660.
a rettet fra til haabe, b rettet fra tilholde, c forskrevet.

Og få dage efter udgik dette missive til alle danske lensmænd9:
W.G.T. Vi bede dig och Naad. wille at du een richtig Iordebogh paa det vor och
Cronens Lehn som du naad. aff os er med forlehnt saa och des tilliggende Godtz,
fra dig leffuerer och til Martini førstkommende i det seeniste i wort Cantzelie
med din egen Haand vnderschreffuen indskicher med Specification huilche Gaarde
der ere øde och wbesatte, saa och Lehnene saa vel som Godtzet i hart Korn
anslagen och des Sum i Bredden hosa huer Gaard antegneta, i lige Maade haffuer
du Adelen vnder dit Lehn beliggendis, saa och alle som Pante eller Iordegodtz
haffue paa vore Vegne at tilskriffue at deb i liige Maader till samme Tiidb en
richtig Iordebogh paa deris Gaarde och Godtz, saa och alid des Skyld och Land
gilde /: Giesterie, Skoffue och Møller vndertagen :/ctill samme Tiid och Sted at
indskicke och atc de det selffuer bem. Iordebøger i Hartkorn anslager, och i
Bredden hos huer Gaard for sig optegner, med Specification huilche der ere øde
och wbesatte, dmed enhver sind egen Hand underskreffuen saaledis som de achter
at forsuare och vere bekiendt och under høyeste Straff om befindes kand iche alt
och richtigen at were angiffuen, huis och nogen herudinden forsømmelig skulde

8. RA. Danske Kancelli. Koncept til Sjællandske Tegneiser 23. september 1660, nr.
1104.
9. RA. Danske Kancelli. Koncept til Sjællandske Tegneiser 28. september 1660, nr.
1121. På samme tid, 1. sept. og 8. okt. 1660, pålagde Frederik III uden at spørge
hertugen eller stænderne på egen hånd prælater og ridderskab en skat til solda
ternes forplejning og aftakning; den blev siden inddrevet ved militær execution
(L. Laursen, Danmark-Norges Traktater 1523-1750 V (1920), p. 437 f.).
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findis, da haffuer de dennem selff at tilregne om denneme flere Ryttere och andet
meeree end som de med rette kand tilkomme paalagt vorder. Hafn. den 28. Sept.
1660.

a-a rettet fra skreffuen, b-b rettet fra til dig, c-c rettet af Erik Krag fra hvilche
du til forskrevne tillige med dit Lehns Iordebogh skal i wort Cantzelie indskiche,
disligeste haffuer Adelen saa vel som de andre som forschrevet staaer at tilholde,
d-d og e-e tilføjet af Erik Krag.

Den barskhed hvormed enevælden behandlede den gamle adel, og
hvorom disse breve giver et varsel, dannede en påfaldende modsæt
ning til den kendsgerning, at visse andre, der på ingen måde var
uangribelige i deres forhold til staten, samtidig nåede magtens
tinde. I oktober-november 1660 kom nogle af de mest prominente
statskreditorer til at beklæde de øverste poster i finansstyret, Han
nibal Sehested blev rigsskatmester, Mogens Friis og Henrik Müller
rentemestre. Også Gabriel Gomez i Hamborg, der havde gjort sig
nyttig ved at foreslå en række indtægtsmuligheder for staten, knyt
tedes til Rentekammeret10 såvelsom den københavnske købmand
Johan Steinkuhl, der sad i ledelsen af Islandske Kompagni sammen
med bl. a. Hans Nansen. Det er forøvrigt ikke uinteressant at be
mærke, hvor hurtigt kredsen omkring Hans Nansen — frihedspar
tiet som Hammerich kaldte den11 — fandt sig til rette i de nye for
hold. Karakteristisk er et missive af 2. febr. 1661 til rentemestrene
om at betænke, hvorledes borgmester Christoffer Hansens søn kunne
vorde accomoderet ved Kammerkollegiet til nogen tjenlig forret
ning og behøvelig gage. Det bør også nævnes, at det var ærkebiskop
Hans Svanes famulus og den just nævnte Steinkuhls søn, som skulle
rejse rundt og præsentere arveenevoldsakten til underskrift12.
Skellet i finansadministrationen ved 1660 bør dog ikke over10. Gomez fik for sin og sønnen Abrahams livstid tillagt 5 % af de af ham foreslåede
afgifter af stempelpapir, skomagere, vognmænd og bryllupper. RA. Sjæll. Reg.
7. jan. 1661, nr. 5.
11. Hist. Tidsskr. 3. r. I, pp. 131-260 især 251. Nansens svigersønner Ditmer Bøfke
og Peder Pedersen Lerche har næppe delt Hammerich’s bekymring for »Tydsker
nes Indflydelse og de Regjeringsgrundsætninger, som bleve de herskende efter
1660.« Bøfke var selv tysker, og Lerche havde næppe fra Odense ligefrem opsøgt
og slået sig ned i enevoldskongens residensstad, hvor han knyttedes nøje til re
geringen, hvis tyskheden og regeringsformen havde været ham så meget imod.
12. RA. Rtk. Kopibog over kgl. missiver, 2. febr. og 26. jan. 1661 (211.32).
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dimensioneres. Henrik Müller havde længe spillet en meget vigtig
rolle. Christoffer Gabel, som også blev rentemester, havde allerede
som kongelig omslagsforvalter og på anden vis haft megen indfly
delse. Og det underordnede personale »arvedes« uden videre af det
nye styre — hvilket absolut ikke bør overses. Det kan fremdeles
bemærkes, at heller ikke bortsalget af krongodset var noget nyt;
1631 havde der således været tale om at afhænde smålen, og 1646
havde salg af kronens patronatsrettigheder været foreslået13. Nyt
var det derimod, at Kammerkollegiet i virkeligheden kom til at stå
som garant overfor statskreditorerne. Sehested havde fra sin norske
tid forbindelse med Marselierne, Müller repræsenterede vistnok
især holstenske og hamborgske interesser, og Gabel, der foruden
at være kongens betroede mand også var en habil forretningsmand,
kunne ligeledes bygge på vidtstrakte forbindelser — ikke mindst
blandt Københavns talrige tyske købmænd, der samledes i S. Petri
menighed, hvis patron han blev. Og endelig kan der om den tredie
af rentemestrene, godssamleren Mogens Friis fremdrages et lille
aktstykke, som meget godt viser hans kvalifikationer til at beklæde
just dette embede. Friis havde nemlig givet den tidligere nævnte
proviantskriver Hans Hansen Osten hånd og brev på 6.000 rd., han
»hos en og anden i byen har bragt til veje til det som rester på gar
nisonens betaling fra 14. oktober og en måned frem«, og lovet at
betale til førstkommende 11. januar (1661). Friis ønskede derfor
og fik indvisning i de allerførste konsumtionsmidler d. 21. oktober
166014 — allerede før stændermødet var slut, havde det nye finans
styre åbenbart taget affære.
Sådan var nemlig tilstanden, at finansledelsen ligefrem måtte
optræde som statens og kongens kautionister ved optagelse af de
stadig uundværlige lån.
I april 1660 havde kursen på danske kongelige obligationer på
børsen i Amsterdam svinget mellem 50 og 3315, og bedre blev det
13. Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian
IV’s Tid, udg. ved Kr. Erslev, II (1887-88), p. 299 og III (1888-90), p.
250 ff.; Aktstykker og Oplysninger til Rigsrådets og Stændermødernes Historie
i Frederik IITs Tid, udg. ved G. Rise Hansen, I (1959), pp. 115, 438 og 440.
14. RA. Sjæll. Tegn. 21. okt. 1660, nr. 1222.
15. F. Krarup i Hist. Tidsskr. 4. r. III, p. 659.
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ikke som året gik. 5. november fik borgmestre og råd i København
ordre til at lade udskrive en hovedskat, »saa at dend inden maanedsdag effter dette wor brefs dato kand were leffueret... paa det
at militien, till huis vnderholdning samme skatt wij naadigst deputerit haffuer, deraf kunde pro quota betales. . .«16. Fra købstæderne
og landet, hvor tropperne var indkvarteret, lød ynkelige klager17,
og 11. december skrev den svenske resident Gustav Duvall fra Køben
havn: Her er en stor jammer blandt soldaterne i staden, som af hun
ger bedrive den ene insolens efter den anden på gaderne. På
landet er der ej mindre klage... Og den 22.: Over 100 soldater
have gjort til pris, hvad der kunde findes på Amagertorv .. ,18.
Det kan derfor ikke undre, at Rentekammeret allerede 19. novem
ber fik besked om strax »i eftermiddag« at forhandle med præsident
og borgmestre i København om forstrækning på deres kopskat, for
denne måned 12.000 rd., og hvis kopskatten ikke kunne beløbe så
højt, da mod godtgørelse i konsumtionspengene, thi ellers ville gar
nisonen lide nød, eftersom månedsforplejningen allerede for 6 eller
flere dage siden var omme. Og i et andet missive af samme dag
hed det, at da man havde erfaret, at Islandske Kompagni havde et
temmeligt forråd af mel, skulle der forhandles med direktørerne
om at sende det til Kronborg og dér — under deres egen »lycke og
lås« — nedlægge det til brug, dersom den højeste nød udkrævede
det. Til foråret kunne de fordre det tilbage, eventuelt ville Irgens
efter sin erbydelse erstatte det.
I denne atmosfære foregik statsstyrets reorganisation. Hvad Rente
kammeret angår, kan fremdrages nogle oplysende vidnesbyrd fra de
nærmest følgende dage. Den 24. november hed det i et missive til
rentemestrene, at da Gabriel Gomez havde tilbudt at levere gevær
og ammunition »per via factoría sua«, som han ved første køb be
kom, alene mod at nyde den ordinære provision, skulle der handles
med ham om et parti til 10.000 rd. i marts 1661, hvortil der måtte
vanceres ham 5.000 rd. af de midler rentemestrene på kongens egne
16. Kjøbenhavns Diplomatarium, udg. af O. Nielsen, VI (1884), p. 352.
17. RA. Sjæll. Tegn. 1. nov. 1660, nr. 1257; jfr. Rtk. Kopibog over kgl. missiver un
der 6. nov.: Sehested og Schack skal forhandle med borgerne.
18. Samlinger til Danmarks Historie under Kong Frederik den Tredies Regiering af
udenlandske Archiver, udg. af P. W. Begker, I (1847), pp. 215 og 217.
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vegne kunne bringe til veje. Samme dag befalede et andet missive,
at der skulle købes klæder til de kongelige børn, og at klæder og
strømper fra Klædekammeret skulle uddeles blandt de mest træn
gende på Holmen og garnisonen på Kronborg, så vidt det rakte, og
da der behøvedes endnu mere, skulle der accorderes med købmæn
dene19.
Rede penge synes regeringen så at sige ikke at have haft til dis
position i de dage. Den 3. december blev det bestemt, at af det lån
på 30.000 rd., som Marselieme via Klingenberg havde tilbudt, skulle
det halve anvendes til betaling af køkkenskriveren, Gomez og
Texeira, medens den anden halvdel skulle forvares til hofstatens
brug 20—21. 3. december blev endvidere et andragende fra Gomez på
Texeiras vegne om betaling af en forstrækning på 23.000 rd. videresendt til Gabel22, der for sin kongelige herre har stået som den, der
formidlede forbindelsen til lånemarkedet i Kiel og Hamborg, og
overfor de nordtyske bankiers har kunnet fremtræde som den højst
indflydelsesrige politiker og administrator, hvem det nok kunne
lønne sig at gøre forretninger med.
Kreditorerne havde man hidtil søgt at tilfredsstille dels ved ud
læg af krongods som pant23, dels ved assignationer på statsindtægter,
især tolden. I december 1660 blev disse annulleret; »man er nu i
færd med at inddrage en del assignationer, som hans majestæt i kri
gens tid har givet på 4 eller 5 års renter forud, som staten nu umulig
19. RA. Rtk. Kopibog over kgl. missiver, anførte datoer.
20-21. RA. Fortegnelse over kgl. resolutioner gennem Rentekammeret 1660-1719 ved
S. Nygaard, nr. 64. Det kaster et strejflys tilbage over nødsårene under og lige
efter krigen, at Kong Frederik, åbenbart belært af erfaringen, efterlod sig en
»skat« på 372.875 rd. (Carl Christiansen, Bidrag til dansk Statshusholdnings
Historie . .. I, p. 464). Endnu 1668 gjorde hofenspænderne Nicolaus Cothenius
og Claus Suhr på egne og kammeraters vegne opmærksom på, at de fire års tid
ikke havde bekommet een skilling af deres besolding (LA. f. Sjælland m. m. Hof
rettens justitsprotokol under 21. december 1668). Under belejringen havde »fri
villige« bidrag fra kgl. betjente måttet inddrives under trusler om indkvartering
(Hist. Tidsskr. 4. r. V, p. 393 ff., jfr. p. 413); man var åbenbart ikke nået meget
videre otte år senere.
22. RA. Nygaard, Fortegnelse etc., nr. 59.
23. I foråret og sommeren 1660 fik en række storkøbmænd anvist pant i jordegods,
Jens Lassen således for 30.000 rd. RA. Sjæll. Tegneiser 1660, nr. 594—95, 677,
693 og 752, samt C. F. Wegener, Historiske Efterretninger om Abrahamstrup
Gaard I (1855), p. 198.
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kan tåle«, berettede vor svenske observatør hjem d. 11. december24.
Statsindtægterne var nemlig som følge af de mange assignationer
beslaglagt langt ud i fremtiden. Skulle statsfinanserne ikke fortsat
være under kreditorernes administration, måtte der på en eller
anden måde foretages en sanering, og vi har her det første men så
langt fra det sidste forsøg i den retning.
Naturligvis kunne en simpel ophævelse af assignationerne ikke
løse problemet. Følgen blev kun en yderligere svækkelse af statens
kredit. Allerede i januar 1661 blev kreditorerne opfordret til at
melde sig med deres krav, og i hvert fald fra marts har vi en ny
række assignationer. Her skal blot nævnes, at Hans Nansen 27. juni
fik 10.000 rd. assigneret i Norge, så at han først fik godtgjort renten
og siden kapitalen, at Hans Svane 12. juli fik assigneret 14.000 rd.
i Norge af de visseste intrader, og at Selio Marselis 1. november fik
assigneret 2.466 rd. i Christiania told25.
Samtidig begyndte krongodssalget. 1661 udlagdes for 1.367.953
rd. — hvoraf f.ex. Gabriel Marselis fik for 159.392 rd. eller henved
12 %26. Militæret var imidlertid umætteligt i sine krav om fæstnings
byggeri og kunne desuden med vægt henvise til, at det var »höchst
nothwendig«, at soldaterne fik deres betaling27. Allerede 25. decem
ber 1660 havde den nederlandske gesandt Vogelsang berettet, at den
tidligere nævnte kopskat var slået ganske fejl; af hovedstaden var
kun indkommet 5.000 rd., og hvad landet, som endnu daglig led så
meget, kunne yde, var let at begribe, medens de øvrige stæder ikke
stod i noget forhold til København28. Under disse omstændigheder
fortsatte man i de gamle baner. 28. januar 1662 fik Henrik Müller
assigneret en fordring på 16.400 rd. i 5 år29; af Christoffer Gabels
24. P. W. Becker, Samlinger ... I, p. 215. Annulleringen har selvfølgelig trykket
kursen på obligationerne og fordringerne, hvilket givetvis er blevet udnyttet af de
stærkeste blandt kreditorerne og vistnok også enkelte uden for disses kreds til
opkøb af fordringer. At indflydelsesrige storkreditorer har været medvirkende ved
annulleringen, er ikke utænkeligt.
25. RA. Rtk. Kopibog over kgl. missiver, foruden under de anførte datoer 18. marts,
5. april, 31. maj, 5., 6. og 7. juni samt 1. oktober 1661.
26. Carl Christiansen, Bidrag .. . I, p. 450.
27. J. Lindbæk, Aktstykker og Oplysninger til Statskollegiets Historie I, p. 17 ff.
28. P. W. Becker, Samlinger ... I, p. 434 f.
29. RA. Nygaard, Fortegnelse etc., nr. 433.
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afregninger kan man se, hvorledes han 1661—1663 udlagde henved
40.000 rd. til betaling af leverandører og løn til embedsmænd og hof
funktionærer30; og da der fra svensk side gjordes krav på 17.000 rd.
til erstatning for kaprede saltskibe, blev der accorderet med Selio
Marselis på A. B. Berns’ arvingers vegne om betalingen, og det be
stemtes samtidigt, at de tillige skulle have resten af en assignation i
Nordlandene på 9.857 rd. + rente 469 rd. og 510 rd. i lagio af de
17.000 rd. at få af Trondhjem i 3 terminer 1663—6531. Selio Marselis,
der til hofholdningen havde leveret 300 tdr. prysk rug formedelst
1.800 rd. og 100 tdr. hvede for 6662/3 rd., fik også disse beløb indvist
»frem for alle andre« i Christianiatolden. Hans anvisning er date
ret 1. november 166132.
Tilfredstillende var alt dette på ingen måde, og 15. marts 1663
sammenkaldte et kongebrev derfor selve Statskollegiet til drøftelse
af muligheden af at tage de indtægter tilbage, som var anvist kredi
torerne, og give dem jordegods i stedet. Statskollegiet fandt i sit
allerunderdanigste betænkende, at da de assignerede rede penge33
højnødvendig behøvedes af kongen, og da det ikke var til at vide,
hvorledes de, der havde fået samme penge assigneret, skulle få satis
faktion på anden måde end ved jordegods, måtte sådant gives dem i
betaling34. Og 21. marts udgik så i overensstemmelse hermed ordre
til Skatkammeret om at standse betalingerne. At denne statsbankerot
30. RA. Rtk. Afregninger II, 23.
31. RA. Rtk. Kopibog over missiver under 7. marts 1662.
32. RA. Rtk. Kopibog over kgl. missiver, anf. dato. — 13. januar 1661 ser vi Selio
Marselis sende Claus Reynels til Ålborg for at opkøbe rug og malt til Koben
havn. RA. Jyske Registre, anførte dato, nr. 4.
33. Fremhævet her. Udtrykket er at forstå bogstaveligt; hvor statskreditorerne havde
været, blev der ikke meget tilovers til majestæten, jfr. følgende stikprøve fra
Ålborg toldregnskabsextrakter (RA.) 1666/67, hvor vi blandt udgifterne (udgåen
de) 1666 finder disse poster: 2. april godtgjort Joachim Irgens udi sine egne ud
førende vares told på regnskab efter assignation 17. januar 1666 for havre til
kongens heste 13 rd., 21. sept, iligemåde 41 rd., 16. oktober iligemåde 11 rd.,
14. juli rentemester Müllers fuldmægtig efter assignationer af 25. april 1666 for
forstrækning 1.110 rd., 3. september Hans Knudsen Lego (vel den københavnske
købmand H. K. Leegaard) efter assignation af 25. november 1665 for øl til hof
holdningen 1.000 rd. og 25. november 1666 Jens Jensen Vissing efter assignation
af 1. september 1666 på 2.000 rd. for havre 818 rd. - men indbetalt i Rente
kammeret: 12 rd.
34. J. Lindbæk, Aktstykker ... I, p. 108 f.
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— hvad det jo i realiteten var — først indtraf halvtredie år efter stats
omvæltningen, er højst interessant, thi det vil sige, at kreditorerne
i næsten hele denne periode havde formået at sikre sig statsindtægteme om ikke fuldstændigt så dog i så vid udstrækning, at der stedse
måtte arbejdes med lån til dækning af selv de mest elementære for
nødenheder hos staten og hoffet.
Christoffer Sehested, der 1662 blev hofmarskal, har givet en højst
forarget, men, som det synes, berettiget skildring af tilstanden: »Saa
længe Skatkammeret drager til sig al den Myndighed, som Rigens
Marskal og Hofmarskallen af hans kongl. Majestæt er tillagt, da kan
de ej i ringeste Maade vide og komme hans Majestæts Gavn og Bed
ste at reparere, hvad udi Hofstaten brøstfældigt forekommer, efterdi
de derved betages al Videnskab udi Husholdningen og skal befin
des, at de ikke havde maattet raade for at slutte Købene om et Pund
Kød eller Pund Sukker............... «. Og den som i særdeleshed havde
ansvaret for dette, var rentemester Henrik Müller, der administre
rede hoffets udbetalinger på sin særlige, for sig selv åbenbart såre
indbringende, facon. Sehested kunne i hvert fald fortælle mærke
lige ting, som at sukkerbageren måtte tage hollandsk messingtråd
i betaling og ved en anden lejlighed en ladning stokfisk — for ikke
at tale om den gård i København, som sukkerbageren af kongen fik
udlagt som betaling for 8.000 rd., og som Müller tjenstvilligt tilbød
at overtage for 5.000 rd., ja senere endda 6.000 rd. Müllers egne leve
rancer var også af en særlig art. Han leverede får og lam fra sine
gårde til 1 rd. stykket, hvortil Sehested bemærkede, at de var at få
i fri handel for 3^2 mrk., hvorhos en stor del af kødet var uspiseligt.
Og køkkenskriveren havde måttet tage for 750 rd. smør og stokfisk,
der udsendte »slig Stank, at enhver maatte væmmes derefter«35.
Det kunne Müller altså tillade sig. Særegne metoder anvendte
også Müllers kollega Mogens Friis i sin administration af skatteoppebørselen, bl.a. smårettelser i skattelisterne36. Ligefrem påfaldende er
i sammenligning hermed den beskedne tilbageholdenhed, som Chri
stoffer Gabel udviste; thi i 1664, da han fik bestallingsbrev, hvorved
der tillagdes ham 6.000 rd. årligt, begærede han ikke mere end 2.000
35. Th. Thaulow i Hist. Medd. om København 2. r. IV, p. 33 ff.
36. Carl Christiansen i Hist. Tidsskr. 7. r. IV, p. 73 ff.
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ri, da han 1661 havde fået Færøerne kvit og frit og året efter ene
handelen dér37.
Assignationeme var, som allerede nævnt, ophævet 21. marts 1663;
men 30. marts udgik et missive til rentemestrene om adskillige nød
vendige udgifter til hofholdningens fornødenhed (det nye »liberi«,
reparationer på slottet m. m.), hvortil der fattedes »bar middel«. De
skulle derfor skaffe det fornødne »udi en eller anden maade ved
eders Credit« mod betaling af de allerførst indkomne midler og in
trader enten fra Norge eller andetsteds38. Og atter den 27. april blev
der brudt med ophævelsen, idet der blev givet ordre til at forhandle
med Gabriel Marselis d.y. om at forstrække 4.000 rd. mod assigna
tion i Christiania told39.
Også fra det følgende år har vi umiskendelige tegn på, at storkreditoremes position var uforandret. I maj havde Friis, Gabel og Mül
ler betalt generalmajor Henrik Ruse 7.000 rd. til fæstningsbyggeriet,
hvilke penge de havde lånt hos Marselierne »og derpå deres obliga
tion udgivet til 11. juni præcis igen at betale som deres egen gæld,«
og denne forpligtelse havde de strikte måttet efterkomme, hvorfor
det blev bestemt, at pengene skulle refunderes dem af den nordenfjeldske told med 3 % for assurance og omkostning40. Endvidere
havde Gabel alene — 12. juli s.å. — forstrakt andre 9.360 rd. til Ruse,
og 4. marts havde han betalt Margrethe dr. Jørgen Fuirens 1.972 rd.;
disse 11.374 rd. + rente skulle han have godtgjort af de redeste eller
først indkomne midler41.
Vel likvideredes største delen af statsgælden, især ved de store
udlæg af krongods, som fulgte efter beslutningen i marts 1663, men
den akute pengemangel var stadig trykkende. Det var ellers meget
betydelige gældsposter, som forsvandt, idet der 1661—64 udlagdes
for ialt 4 millioner rd. krongods. Henrik Müller fik for 559.996 rd.
(1660 var hans tilgodehavende iflg. Bilantz 335.000 rd.), Gabriel Mar37. RA. Rtk. Kopibog over kgl. miss, under 28. oktober 1664.
38. Ibid., 30. marts 1663.
39. Ibid., 27. april 1663. Året efter var det på tale, at Gabriel Marselis (d. æ.) skulle
have Møen i pant mod afskrivning af 100.000 rd. af hans fordring (RA. S. Ny
gaard, Fortegnelse ..., nr. 577), altså endnu et tilbagefald til assignationspolitikken.
40. RA. Rtk. kopibog over kgl. missiver under 3. juli 1664.
41. Ibid., 1. august 1664.
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selis for 498.506 rd. (1660: 272.000 rd.), Bems, Marselis 8c Klingen
berg for 333.793 rd. (1660: 187.000 rd.), Jens Lassen for 197.786 rd.,
huset Uffeln i Hamborg for 178.689 rd., de Lima for 128.000 rd.
(1660: 301.000 rd.), Joachim Irgens for 173.905 rd. (1660: 148.000
rd.), Henrik Ruse for 129.536 rd., Hans Schack for 97.939 rd. (1660:
20.000 rd.) og Hans Villumsen og konsorter for 95.965 rd.
Når selv ikke denne radikale reduktion af gælden bragte nogen
virkelig lettelse i den finansielle situation, skyldtes det, at der ikke
samtidigt tilvejebragtes balance på statsregnskabet. En væsentlig
del af ansvaret herfor bar militærudgifterne, ikke mindst udgifterne
til fæstningsbyggeriet, der i hele Frederik Ill’s tid blev gennemført
med en konsekvens, der lod hånt om både folkestemningen og den
slette økonomi; 1667 og 1668 blev der i København udskrevet en
særlig skat til befæstningen, 1668 blev der yderligere opkrævet skat
til vagtholdet på Christianshavn, og endelig blev der samme år
udskrevet beklædningsgenstande til de soldater, som arbejdede på
fæstningen42. Man regnede åbenbart ikke med at kunne få flere rede
penge ind. Betegnende er det også, at Ruse, der allerede 1664 havde
fået udlagt gods for det dog ganske anselige beløb af 129.536 rd.,
i 1675 havde fået oparbejdet et nyt tilgodehavende på 73.283 rd.43.
Vi ser da også fortsat den tidligere nævnte kreds i fuld virksomhed
med administrationen af statens penge. Som et passende exempel kan
anføres Poul Klingenbergs regnskab for 850.000 rd. hollandske subsidiepenge 1666—6744. Blandt posterne mærkes — foruden en del
forretninger besørget af Klingenberg selv — følgende:
Stempelpapirforvalter, tidligere fuldmægtig i
København for huset Berns, Marselis 8c Klin
genberg, Albrecht Heins, som 1662 havde
ægtet Magdalene Klingenberg...................... 120.568 rd.
Samuel Sautijn, Gabriel Marselis’ svoger. . . . 43.330 rd.
42. Kjøbenhavns Diplomatarium, udg. af Oluf Nielsen, VI, pp. 424 f., 442-45,
459 og 470.
43. RA. Rtk. Diverse Breve, Dokumenter og Akter vedk. partikulære Personer 166079 (Ruse).
44. RA. T. K. U. A. Gesandtskabsregnskaber. Poul Klingenbergs Regnskab over
Indtægt og Udgift af hollandske Subsidiepenge 1661—67.
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Dernæst Klingenbergs kolleger i Admiralitetet45, Krigskollegiet og
Rentekammeret:
100.000 rd.
Cort Adeler
Bogholder i Krigskollegiet Mattias Hasse .... 27.360 rd.
Borgmester i København, tidligere renteskri
ver Peder Pedersen..................................... 69.625 rd.
Bogholder i Rentekammeret Johan Steinkuhl
6.116 rd.
Henrik Müller.................................................
5.000 rd.
Hannibal Sehested46.........................................
7.000 rd.

Endvidere mærkes:
Det store parisiske handelshus Formont47. . . .
Würger i Lybæk .............................................
Den københavnske købmand Frederik Werdelmann.........................................................

8.000 rd.
10.047 rd.
18.007 rd.

Københavns privilegier, enevældens indførelse og den påfølgende
etablering af en ny overklasse bestående af hoffolk, bureaukratiets
spidser, borgerstandens øverste lag — alle tre kategorier forstærket
ved tilgang af udlændinge — samt de livskraftigste elementer af den
gamle adel, betegner uden tvivl en af de vigtigste ændringer, der
nogensinde er sket i Danmarks sociale struktur. Forandringen fik
håndgribeligt udtryk derved, at denne nye overklasse foruden at
være dominerende i byerhvervene og toneangivende i administra
tion og politik inden en menneskealder var omme var kommet i be
siddelse af henved en trediedel af al Danmarks jord48. For den som
45. Med assessorer som Jens Lassen, Klingenberg og Jonas Trellund og ikke mindst
med en chef som Cort Adeler var Admiralitetet nøje knyttet til det københavnske
handelsliv, især i dettes forbindelse med Nederlandene.
46. Om Sehesteds forbindelser med erhvervslivet findes enkelte oplysninger i C. O.
Bøggild-Andersen, Hannibal Sehested I (1946), f. ex. pp. 61 ff., 429 og 442.
47. Jfr. Claude Badalo-Dulong, Banquier du Roi (Paris 1951), p. 162 f. Nicolai Formonts regnskab for 21.296 fl. af 27. april 1669 (RA. Rtk. Div. Breve, Dokumen
ter og Akter vedk. partikulære personer, Formont) indeholder bl. a. en post på
4.000 fl. som betaling for to kontrafejer i vox af kongen og dronningen i Frankrig.
48. Den gamle adel rådede over en trediedel endnu, og den sidste trediedel var i of-
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vil forstå denne forandring, hvis konsekvenser spores på så at sige
alle samfundslivets områder, er BILANTZ 1660 et ikke ringe hjæl
pemiddel. Den giver i kort begreb en illustration til G. N. Clarks
lige så kort som præcist formulerede karakteristik af de sociale for
andringer i det 17. århundrede i England, Frankrig, Nederlandene,
Tyskland og »even in Naples«: »The agricultural wealth, which
had been the material strength of feudalism, was now faced with
the rivalry of the more mobile wealth of the capitalists«49. Eller
med et fyndord fra en autoritet som Wallenstein: »Will der Bapst
etwas bei diesem Wesen than, so gieb er Geld und sein Volk sampt
seinen Indulgenzen behalte er zurück«50.
Danmarks historie i det 17. århundrede er naturligvis ikke i min
dre grad end det øvrige Europas præget af denne pengenes magt.
Det fremgår af BILANTZ, at de tre brødre Marselis, der hver re
præsenterede sit firma, sammen med den dem nærtstående Hen
rik Müller — en af dennes sønner ægtede en datter af Selio Marselis
— på stændermødets tid havde et samlet tilgodehavende hos den
danske stat på henved 900.000 rd. Denne virkelig respektindgydende
koalition har faktisk været etableret; vi møder den i 1654 overfor
staten og i september 1660, hvad der unægtelig ligger en vis vægt
på, overfor Joachim Irgens51. Efter det her udviklede skal der vel
ikke megen fantasi til at forestille sig, hvilken position denne gruppe
har haft i det afgørende øjeblik.
Det spørgsmål kan måske rejses, selv om det ikke er af megen
interesse, hvorfor denne pengemændenes indflydelse ikke fik poli
tiske konsekvenser i retning af stænderforfatning eller lignende. Herfentlig eje (Universitetet, kirker, skoler, hospitaler o. 1.), men var ofte under bor
gerlig bestyrelse; hele amtsforvalterklassen var f. ex. borgerlig. Til det store salg
af krongods kom, at en del adelsgods synes at være blevet solgt i panik (jfr.
Becker, Samlinger etc. II (1857), p. 143). Var denne virkning af regeringens
bryske adfærd overfor den gamle adel tilsigtet, kaster det unægtelig et særligt
odiøst skær over magthaverne. Noget bevis foreligger selvsagt ikke, men så meget
er sikkert, at forholdet blev udnyttet af dem, der var vågne (Mogens Friis, Hen
rik Müller, Christen Linde og flere).
49. G. N. Clark, The Seventeenth Century, Second Edition (Oxford 1947), p. 85.
50. Anton Ernstberger, ‘Hans de Witte’, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 38 (Wiesbaden 1954), p. 169.
51. RA. Rentemesterregnskaber 1653/54. Indtægt, fol. 274 f.; Norske Rigs-Registran
ter 1660, 7. september.
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til kan kun siges, at stændermøder næppe har interesseret. At stor
borgerne skulle have været bange for dem, som Erik Arup troede52,
er ikke videre sandsynligt. For patriciatet havde forfatningsformen
kun begrænset betydning. I 1660 opnåede storkreditorerne, hvad de
formodentlig nok så meget ønskede, nemlig deltagelse i finansförvalt
ningen.
Svares der hertil, at f.ex. det store reformprojekt fra september
1660 rejste krav i politisk henseende, bl.a. om stændermøder, er der
kun at svare, at senere tiders historikere har taget dette stykke pro
paganda for alvorligt.
Da den fremragende historiker I. A. Fridericia i begyndelsen af
1890’eme skrev sit hovedværk Adelsvældens sidste Dage, arbejdede
han under indtrykket af den voldsomme forfatningskamp, og hans
vurderinger og synspunkter prægedes, som naturligt var for en stærkt
politisk interesseret, liberalt indstillet historiker, på afgørende måde
heraf. Frederik III blev til det 17. århundredes Estrup, enevælden
til provisorier. Rollefordelingen i 1660 har siden været diskuteret,
men Fridericias problemstilling er stadig gældende. Det har her væ
ret formålet at vise, at andre synsvinkler kan anlægges.

52. Hist. Tidsskr. 9. r. II, p. 395 f.; jfr. Hugo Valentin i Nordisk Tidskrift. Ny se
rie, årg. 18 (1942), p. 62.

RIPENSISKE PATRICIERE
EPITAFIEPORTRÆTTER

FRA RENAISSANCETIDEN
AF

OTTO NORN

I sit Ydre uantastet af Reformationens Storme ragede den mid
delalderlige Domkirke — nu konsekvent kaldt Vor Frue —- op over
den lille By Ribe1, et Historiens Urfjeld, sammenlignet med hvil
ket senere Perioders Aflejringer kun synede lidt. Kannikeme, som
Kongen lod nyde godt af Kirkens Indtægter, paastod at gøre, hvad
de formaaede for det store Tempels Vedligeholdelse; alligevel ind
fandt Forfaldet sig. 1594 mistede Stormklokketaarnet sin Top, Bi
skop Hegelund mente som Følge af et — af alle andre upaaagtet —
Jordskælv.
Det var et mærkeligt lille, intenst levende Samfund, som i Huma
nismens Blomstringsperiode trængtes omkring Domkirkens Fod.
Dets Aristokrati bestod af foretagsomme Købmænd, hvis Skuder
ustandseligt var paa Farten til Hamborg og Holland, lærde og from
me Præster og Pædagoger — ofte Byens Borgersønner —, som efter
Ungdommens Studieaar i København, Rostock, Wittenberg og Leip
zig gennem livlig Brewexling vedligeholdt Forbindelsen med den
store Verden. Havde end Stormen lagt sig, blæste stadig en frisk
Brise ind over Byen.
Da Bugenhagen i 1542 indviede Hans Tausen til Stiftets Super
intendent — vel at mærke ikke i Koret, men ved Sognealteret foran
Lektorieskranken — var Domkirkens Indre uforstyrret, blot stod de
mange Altre forladte og samlede Støv; deres Prydelser forsvandt,
men Pladserne fik ikke længe Lov at staa tomme. De ripensiske Pa
triciere blev ved Midten af 1500’rne grebet af en sand Passion for
1. J. Kinch, Ribe Bys Historie og Beskrivelse. 2den Del. Fra Reformationen indtil
Enevoldsmagtens Indførelse (1536-1660) (Odder 1884).
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Epitafier2. Endnu Terpager3 kunde læske sin Tørst efter historisk
Viden ved at granske Indskrifterne paa Vor Frue og S. Kathrine Kir
kes tæt behængte Vægge, men da N. L. Høyen4 i 1830 besøgte Ribe
og med opladt Sind tilegnede sig Domkirkens Kunst, fandt han dens
Malerier i Ruiner; faa Aar efter forsvandt de fleste og heriblandt de
historisk og kunstnerisk mest værdifulde5; Resterne, som Konserva
tor Mogens Larsen6 fomylig har undersøgt og sat i smuk Stand, dan
ner Udgangspunkter for denne lille Redegørelse.
Det endnu — ihvertfald af Fagfolk — benyttede Ord Epitafium7
er afledt af det græske epitåphion eller epitåphios (logos), Gravtavle
(med Indskrift eller Maleri) eller Mindedigt, Gravtale8. De to Be
tydninger er værd at erindre, ogsaa at holde adskilt, fordi den kunst
historiske Forskning egenmægtigt har overtaget Begrebet og enty
digt tolket det som en udskaaren Gravtavle med Malerier, bl. a. Por
trætter, og Indskrifter. Epitafiet tilhører saavel Billed- som Digte
kunsten, og saaledes har det været, indtil for et Par Menneske
aldre siden de rigtige gammeldags Degne skrev de sidste Epitafier,
som fint indrammet blev hængt op i Bondens Storstue. Disse besked
ne Forfattere afsluttede hermed en litterær Tradition, som havde
sit Udspring i den filippistiske Humanisme og intetsteds blomstrede
kraftigere eller mere rent end i denne Aandsretnings Højborg Ribe9.
Byens Patriciere rummede lærde og digteriske Begavelser, der ikke
blot formaaede at forfatte Epitafier i bunden Stil baade paa Dansk
og Latin, men som tilmed kunde instruere Snedkere og Malere om
2. Chr. Axel Jensen, Danske adelige Gravsten II (Kbh. 1953), p. 8-10, om Epitafiekunstens Opsving med Højrenaissancens Gennembrud.
3. Inscriptiones ripenses (Hafniæ M. DGC. II). samme forf., Appendix Inscriptionum ripensium (Hafniæ, MDCGXIV).
4. Notebog Nr. X. Nationalmuseets Arkiv.
5. Jacob Helms, Ribe Domkirke (1870), Sp. 176 og 178.
6. Fotografier og Indberetninger i Nationalmuseets Arkiv. Forf. vil gerne her bringe
Mogens Larsen en hjærtelig Tak for talrige værdifulde Oplysninger om Ribe
Domkirkes Epitafiemalerier.
7. Johs. Brøndum-Nielsen 1922 i Ordbog over Det danske Sprog.
8. At der ogsaa findes en Sammenhæng mellem Epitafium og (den trykte) Ligpræ
diken er smukt demonstreret i Hornslet Kirke, hvor en i Messing indbundet Lig
prædiken over Erik Rosenkrantz er lænket til denne Adelsmands store Stenepita
fium.
9. Bjørn Kornerup, Ribe Katedral-Skoles Historie I (Kbh. 1947).
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at give deres Tanker og Ideer en kunstnerisk, for Øjet bestemt Form.
De faa bevarede Ribe-Epitafier maa derfor paakalde en ganske sær
lig Interesse udfra et ikke blot rent kunsthistorisk Synspunkt.
I Begyndelsen laante Gravtavlen — eller Ligtavlen, som den hyp
pigst blev kaldt — sin Form fra det sengotiske Triptychon. Bevaret,
men henstillet i Halvmørke paa nordre Triforiegalleri, er i Ribe
Domkirke Sidefløjene af et oprindelig trefløjet Epitafium over Bi
skop Hans Laugesens Forældre Raadmand Lauge Steffensen og Hu
stru hver med to mandlige og to kvindelige Portrætfigurer (PI. L).
Midterbilledet: Opstandelsen, som Høyen saa i stærkt ruineret Til
stand, er senere gaaet tabt tilligemed Indskriften10. Denne var kort
fattet, rent biografisk, og oplyste at Arvingerne, Børnene, lod Grav
mindet gøre i 1569, femten Aar efter Forældrenes Død. De ypper
lige, meget velbevarede Portrætter, hvoraf kun Sønnens og Datte
rens kan være malet »ad vivum«, er de ældste bevarede borgerlige
Epitafieportrætter i Danmark. Den bløde, maleriske Stil og fine
Modellering baade i det høje Lys og i Skyggerne, hvori de fire knæ
lende Personer er opfattet, vilde ingen hjemlig Maler, end ikke
Kongens, kunne have præsteret. Uden al Tvivl har den ripensiske
Raadmandsfamilie henvendt sig til en Kunstner fra Amsterdam eller
en anden af de hollandske Byer, hvorfra man dengang i Ribe hen
tede sine Finvarer. Det er ogsaa tænkeligt, at Religionsforfølgelserne,
som var paa sit Højdepunkt, kan have faaet Maleren til at søge Exil
i Byen. Fra sit Hjemsted Amhem i Geldem maa den reformerte
Familie Worm have erhvervet den trefløjede Gravtavle med Aarstallet 1572, som er bevaret i Aarhus Domkirke, og som fuldstændig
har et Triptychons Form11. Familien er afbildet knælende nederst
paa Midterbilledet, under Fremstillingen af Dommedag, medens
Sidefløjene er reserveret Indskrifter og Forkrænkelighedssymboler.
Endnu Jørgen Rosenkrantz’ store Mindetavle i Hornslet Kirke fra o.
1580 er trefløjet. Midterbilledet har ved den nyligt stedfundne Rens
ning og Undersøgelse12 afsløret sig som et manieristisk Maleri fra
10. Terpager, Inscriptiones (26).
11. Smign. Eline og Sophie Gøyes Altertavler i Vindeby og Ølsted Kirker. O. N. i
Danmarks Kirker. Maribo Amt, 1589.
12. Foretaget paa Nationalmuseet ved Konservator N. J. Termansen. Fotografier og
Indberetning i Museets Arkiv.
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o. 1560, uden Tvivl flamsk, hvortil Sidefløjene med Portrætfremstillingeme er føjet senere af en anden Haand, der paa et meget
spinkelt Grundlag er tillagt Tobias Gemperle. Af denne sydtyske
Kunstner, som med Tycho Brahe kom her til Landet, er blot over
leveret eet signeret Værk, Portrættet fra 1578 af T. Brahes Efor, An
ders Sørensen Vedel (PI. 5, a), det første kendte Profanportræt i
Danmark af en Borgerlig13, karakteriseret som lærd Skribent.
»Vil man gjennemsee Terpager Insc. Rip., skal man finde, at —
jeg troer næsten en Trediedel af de aftrykte Epitaphier angaae den
Vedelske Familie eller Familier, som vare besvogrede med denne,«
skriver Wegener14. Anders Sørensen Vedel og Peder Hegelund var
begge frugtbare Epitafieforfattere, og takket være navnlig Terpager
findes deres litterære Præstationer i denne Genre saa vel overleveret,
at de maatte friste til en litteraturhistorisk Undersøgelse. Her skal
kortelig blive redegjort for disse to fremtrædende Ribe-humanisters
Betydning for den Forbindelse, som gennem det malede Epitafium
blev tilvejebragt mellem Digte- og Malerkunsten.
Rækken af de Berømtheders Epitafier, som opsattes paa Ribe
Domkirkes Vægge, indledes saare passende med »Portrætter« af to
Konger. Den kongelige Historiograf Hans Svaning maatte føle det
som et stort Savn, at Christoffer I’s og Erik II’s Grave var ukendte,
og til sine lange latinske Epitafier føjede han de endnu bevarede,
men medtagne Fantasibilleder15. Hans Hensigt fremgaar helt tyde
ligt af Dedikationen paa Kong Eriks Epitafium: »J. Svaningius hujus
loci Decanus, in honorem ac renovationem sepulturæ Illustrissimorum Regum, qvæ obscurata erat, A. 1576, die 16. Martii has ima
gines additis Epita:«16.
Reglen var dog naturligvis den, at man mindedes sig selv, sine
Slægtninge i Samtid eller nærmeste Fortid.
Anders Sørensen Vedel skrev mange Epitafier — »vistnok meget
ofte blot til Adspredelse for sig selv«, mener Wegener17 — bl.a. over
13. F. Beckett, Renæssansens Portrætmaleri (Kbh. 1932), p. 16.
14. C. F. Wegener, Historiske Efterretninger om Anders Sørensen Vedel (1846).
15. Gengivet og omtalt af O. Andrup, Ribe Bispesæde 948-1948 (Kbh. 1948), p.
170 f.
16. Terpager, Inscriptiones (17).
17. G. F. Wegener, Op, cit., p. 232.
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sin Svigerfader Biskop Hans Laugesen18 og Holger (Ottesen). Ro
senkrantz. Sin Slægtning og Lærer Rektor Jens Grundet (død 1565)
til Minde lod han opsætte en Tavle i Ribe Domkirke19. Baade den
og Svigerfaderens er gaaet tabt sammen med saa mange andre, men
bevaret er til alt Held den fine lille Kobbertavle, som han satte
over sin Hustru Hans Svanings Datter Maria, død under Ægtepar
rets Besøg i Ribe i 1578. Den lange latinske Gravskrift20, til hvil
ken det haandskrevne Udkast21 existerer, er klare gyldne Versalier
udsparet i den sorte Grund. Den er signeret A.S.V. F. ET S. (frem
bragt og skrevet af A.S.V.). Den forgyldte Rulleværks-Ramme er
øverst prydet med smaa ovale Portrætmedailloner (PI. 2, b). Til
Historikerens Profilbillede synes Fremstilleren (en nederlandsk
Guldsmed?) at have benyttet et Kobberstik, som kun kendes i eet
Exemplar i Albertina i Wien (PI. 2, a). Det har tidligere været
tilskrevet Melchior Lorck, men skyldes snarere en flamsk Kunst
ner22. Det er vigtigt, takket være det bevarede haandskrevne Ud
kast23, at kunne konstatere, at Epitafiets Fremstiller har fulgt For
fatterens Forskrift ved Textens typografiske Placering (Smign.
PI. 2 c og d).
Skæbnen har saaledes skaanet eet af de Portrætter af Anders Sø
rensen, som fandtes i Ribe Domkirke; et andet, malet, hvormed
Sønnen Søren Vedel prydede sin Faders og Moders (Mette, Hans
Laugesens) Epitafium24 forsvandt o. 1843. Strunk kunde meddele
Wegener25, at det meget lignede T. Gemperles Billede, som da rime
ligvis ogsaa har været dets Forlæg. Oplysningen er værd at erindre,
18. Terp ager, Inscriptiones (13). Hans Laugesen sørgede selv for sin Svigerfader
Hans Tausens Mindetavle (uden Maleri); Terpager, Inscriptiones (24); om
Ribe Domkirkes malede Portræt af Tausen, se O. Andrup, Ribe Bispesæde 9481948, p. 174 f. A. S. V. ejede paa Liljebjerget et Portræt af Hans Tausen, der i
Underskriften betegnedes som Hans Laugesens Svigerfader. Det kan være dette
Billede, der er indlemmet i Bisperækkeportrætterne (Terpager, Inscriptiones
(185)).
19. Terpager, Inscriptiones (30).
20. Terpager, Inscriptiones (19).
21. Add. 1214, p. 39 v. Kgl. Bibi.
22. Oplyser venligst Den kongelige Kobberstiksamlings Leder, Mag. art. Erik Fischer.
23. Add. 1214, p. 38 v. Kgl. Bibi.
24. Terpager, Inscriptiones (42).
25. G. F. Wegener, Op. cit., p. 99 Note 25.

Planche 1

Raadmand Lauge Steffensens Epitafium, 1569. De bevarede Sidefløje med Portree tfigurer. Ribe Domkirke. Mogens Larsen fot.
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a. Anders Sørensen Fedel, Porlrrelstik. Albertina, Wien. - b. Maria Svanings
Epitafium (Topstykke med Portrcelmedailloner) 1578. Ribe Domkirke. L. Larsen fot.
- c. Maria Svanings Epitafium (Udsnit af Gravskriften) 1578. Ribe Domkirke. L. Larsen
fol. - d. Anders Sørensen Ledets Manuskript. (il Maria Svanings Epitafium.
Add. 121 f, p. 30 v. Kgl. Ribi.
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naar man vil drøfte Epitafiebilleders portræthistoriske Værdi, der
kan være betydelig, endog i Tilfælde hvor det drejer sig om længst
afdøde Personer.
I denne Sammenhæng maa Opmærksomheden henledes paa Epi
tafiet i Kolding S. Nicolai Kirke over Ribe-kanniken Jens Sørensen
Harte, Anders Sørensens Ven og Støtte under Kampen om Bispe
stolen efter Svigerfaderen Hans Laugesens Død 1594 (PI. 5 b). Som
Type slutter dette fortrinlige og velbevarede Portræt sig til Gemperles af Vedel (PI. 5 a). Det er malet 1597, Harte døde 1612, og
først da synes Portrættet ved Anbringelse i en udskaaret Ramme og
Tilføjelse af en Gravskrift at være blevet til en »Ligtavle«. Under
Indskriften findes en ældre, som rimeligvis vil vise sig at være uden
Hentydning til Død og Opstandelse.
Det samme Blad, som har Vedels Udkast til Gravskriften over
Maria Svaningia viser tillige en Tegning26 til en trefløjet Indskrift
tavle rejst paa Bagkanten af et Bord (Pl. 3)1. Wegener27 har opfattet
Tegningen som Udkast til et stort, aldrig udført Gravmonument
for Hustruen, hvilket næppe er korrekt. Paafaldende vilde i saa fald
være, at ingen af de omhyggeligt anførte Indskrifter er et Epitafium.
De er alle Bibelsprog og sigter ved deres Indhold og Sammenstilling
til det luthersk-evangeliske Nadverbord. Opsatsen maa efter de her
anbragte Indskrifter tolkes som en »Katekismustavle«. Vedel var
netop paa denne Tid meget nært knyttet til Niels Hemmingsen,
Filippismens Bannerfører i Danmark28, og det kan ikke virke paa
faldende, at han har syslet med de kryptocalvinske Ideer, som i disse
Aar kom til at præge Udformningen af de saakaldte »Katekismus
tavler«. Muligvis kan det være Hustruens Død, som har givet Vedel
Anledning til Tanker om at ville »stifte« et luthersk eller, maaske
mere rammende betegnet, akatholsk Alter i Ribe Domkirke. I 1560
var det gamle Sognealter i Skibets Østende blevet nedbrudt tillige
med Lektorieskranken 29; men først i 1596 lykkedes det med Lens
manden Valdemar Parsbergs Bistand at faa tilvejebragt en ny Alter26. Add. 1214, p. 38 v., 39 r. Kgl. Bibi.
27. C. F. Wegener, Op. cit., p. 101.
28. D: Jens Skielderup, En Christelig Underuisning aff den hellige Serifft (Kbh.
1572. Genoptryk: Christiania 1905).
29. J. Kingh, Op. cit., p. 86.
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tavle30 paa det katolske Højalterbord (PI. 4). Denne Prydelse blev
af ganske anden Form og Indhold, en pompøs, udskaaret og stafferet Tavle med syv Malerier af Christi Liv fra Daab til Opstandel
se31, som markerede Filippismens Nederlag overfor den officielle
lutherske Orthodoxi. Saaledes kan baade Vedel og Hegelund have
følt det.
Sammenholder man hvad Peder Hegelund har noteret i sin Skri
vekalender32 om de Epitafier han lod opsætte, med Indskrifternes
Ordlyd hos Terpager og de ganske faa bevarede Tavler, fremtræder
i temmelig klare Omrids en upaaagtet Side af denne betydelige Hu
manists aandelige Virke. Paa samme Maade som han sydøst for Vor
Frue Kirke lod oprejse et Palads til Iscenesættelse af sine Komedier,
dirigerede han de Snedkere og Malere, som paa Domkirkens og S.
Kathrine Kirkes Vægge i Billeder og Ord skulde fastholde Mindet
om hans Familie og Venner. I ikke ringere Grad end Vedel havde
Hegelund Interesse for Epitafiets ydre Form; herom vidner hans
nære Forhold til Maleren Lauritz Andersen, hvis Signatur — i den
latiniserede Form: »LAVERENTIUS ANDRE RIP:« — fornylig
er opdaget under Konserveringen af Raadmand Hans Jessens33 Epitafiebillede i Ribe Domkirke (PI. 6 a). Ved dette Fund er Nøglen
givet til Forstaaelse af en flittig Kunstners fængslende Livsværk;
dette vil nu lade sig udskille og vurdere. At Lauritz Andersen efter
alt at dømme var Ripenser, Peder Hegelunds og — synes det — Lærde
Holger Rosenkrantz’ foretrukne Maler, gør ham end mere interes
sant. Stedet og Tiden til en dokumenteret Redegørelse34 for denne
ældst kendte danske Malers Værker er imidlertid ikke her, hvor
Emnet maa indskrænkes til de ripensiske Patricieres snævreste Kreds.
30. Tegning af Theophilus Hansen, 1836. Nationalmuseets Arkiv.
31. Netop de Motiver Skielderup (Op. cit.) kunde tillade, hvis der absolut skulde
være Billeder i Kirken. Ribe Domkirkes Altertavlebilleder vil formentlig vise sig
at være malet af Ripenseren Lauritz Andersen.
32. Hielmstiernes Samling 2544. Kbl. Bibi.
33. Om denne »Søhanens Liv og Bedrifter se Kingh, Op. cit., p. 140. Hans Jessens
eneste Søn, Niels Hansen var gift med Anders Sørensen Klyns Datter Karen
(Smstds., p. 141). Smign. S. 179 Note 36.
34. Forf. haaber ved senere Lejlighed at kunne fremkomme med en saadan og tak
ker ærbødigst Direktionen for Ny Garlsbergfondet, som ved en Bevilling udreder
Omkostningerne til en Fotografering af L. A.s Arbejder.
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Peder Hegelund nævner Lauritz Maler første Gang i Oktober
1591: »Da begyndte Lauritz Maler at male paa min Grafftaffle«.
Udfor Datoerne 6.—14. Nov. har Hegelund noteret: pinxit, og den
15. skriver han: »Tabulam Epitaphion posui Vxorib. meis carissimis
in æde B. Virginis«. Epitafiet over Hegelunds to første Hustruer,
som døde 27. Juli 1573 og 22. Juli 1591 existerer ikke længere i
Ribe Domkirke, men den ret korte latinske Indskrift har Terpager
bevaret35. 1593, den 12. Februar drog Hegelund til Tønder og havde
Lauritz Maler med sig, 25. April var Maleren atter i Tønder og fik
to Joachimsdaler af Hegelund »cui dedi 2 Joachimicos«; sammen
var de atter i Tønder den 8. Maj. Besøgene i Tønder, hvorfra Hege
lunds nylig afdøde Hustru var en Provstedatter, gjaldt sandsynligvis
et Arbejde i den lige fuldførte nye Kirke. Den 24. September note
rer Hegelund, at Lauritz Maler rejste til Kolding, den 3. November
1594, at han blev gift med Marine Jørgensdatter. Herefter er Al
manakken i nogle Aar tavs om vor Malers Færden, men for 1608 er
Oplysningerne righoldige og betydningsfulde, selvom de alle ved
rører forsvundne Arbejder.
Den 13. Januar begyndte Laurits Maler paa Raadmand Thomas
Bonums Ligtavle, som blev færdig paa tre Ugers Tid. Malerens Til
stedeværelse i Ribe har aabenbart tilskyndet Hegelund til at benytte
sig af Lejligheden, for den 17. Januar talte han med sin Svigermoder
om en Ligtavle over hende selv og hendes Ægtefælle Raadmand
Anders Sørensen Klyn36, som var død i 1598 efter et Overfald.
Aabenbart blev det ikke den rige Enke, men Biskoppen selv, der
maatte betale, og den 8. Februar gjorde han Akkord med Ebbe
Snedker og Peder Snedker om tre Egetavler til et Epitafium over
Anders Sørensen. Betalingen var 9 Dir.37, men at forhøje, hvis Ar
bejdet var tilfredsstillende. Den 17. Februar tog Ebbe Snedker fat
35. Terpager, Inscriptiones (32).
36. J. Kingh, ‘Rådmand Anders Sörensen Klyn i Ribe og hans Slægt’. Samlinger til
Jydsk Historie og Topografi I (1866-67), p. 219-304.
37. Selv om Maleren nok har faaet mindst lige saa meget, var langt den største Ud
gift ved Epitafieopsætning i Almindelighed Afgiften til Kirken, som Domkapitlet
i 1592 til Borgernes store Misnøje havde givet en klækkelig Forhøjelse. Kannikerne selv var fritaget for Afgiften, Hegelund slap, naar det gjaldt ham selv og
hans Hustruer (Kinch, Ribe Bys Historie II, p. 197). Anders Sørensen Klyns
Enke gav S. Katrine Kirke 100 Rdlr. for Gravsted m. v. (Smstds., p. 553).
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paa sit Arbejde, og 3. Marts skrev Hegelund: »Lauritz Maler kom
til mit paa Torsdag at male paa de 3 Ligtaffler til Anders Søffrenssen«. Den 24. Marts har Epitafiet nok været færdigt, for da har Al
manakken en Notits om, at Lauritz Maler drog af til Aarhus. Hege
lund har aabenbart været tilfreds med det fuldførte Værk og fun
det Tiden inde til at tænke paa sit eget Eftermæle. Allersidst i April
meddeler Almanakken: »Ebbe Snedker og Jens komme i mit Arbeid
at giøre mig en Eegtaffle. Gaff ieg faar min Eegtaffle 4 daler«. Den
8. Juli noterer Hegelund Malerens Bortrejse, og da har rimeligvis
Thomas Bonums Epitafium, de to af Peder Hegelund foranstaltede
og det tredie, Hans Jessens, af hvilket det signerede Maleri existerer,
været hængt op. Lauritz Andersen synes for stedse at have vendt sin
Fødeby Ryggen, og de følgende Aars Virksomhed i Nørrejylland
har kun i et enkelt Tilfælde Interesse i nærværende Forbindelse.
Det er dybt at beklage, at hverken Peder Hegelunds eget eller
hans Svigerfaders Epitafium har undgaaet Ødelæggelse. Den Ege
tavle, som Hegelund spenderede fire Daler paa til sig selv, maa have
været stor for at kunne rumme hans lange latinske Gravdigt38. Det
tes iøjnefaldende Motto var betegnende nok Hippokrates’ berømte
Aforisme elegant metrisk omskrevet og fromt kristeligt udlagt:
MORS BREVIS, ARS CERTA,
EST, VITA ET VICTORIA LONGA.

Anders Sørensens meget større, tredobbelte Gravtavle i S. Kathrine
Kirke har næppe været et mindre værdifuldt Monument over Hege
lunds Tanker og Ideer; thi ingen Tvivl kan herske om, at ikke blot
de tre lange danske Digte39, men hele Dispositionen har været ud
tænkt af Bestilleren, før han lod Snedkerne tilvirke de tre Egetav
ler, hvorpaa Lauritz Andersen malede sine Illustrationer af »Via
universæ terræ. Aid Jordens Vej«, »Theatrum Peccatorum« og »Om
det Menniske, som faldt iblant Røfvere«. Sidstnævnte meget smukke
Digt, som Hegelund kalder »En Bøn« hentyder til Anders Søren38. Terpager, Inscriptiones (33).
39. Terpager, Appendix inscriptionum ripensium (50).
40. P. R. Thorup i Ribe Kathedralskoles Indbydelsesskrift (Ribe 1839), p. 17 Note 2.
Matth. Gallthen, Beskrivelse over Kiøbstaden Ribe (Odense 1792), p. 154.
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sens sørgelige Endeligt for en Voldsmands Haand. Til de allegorisk
kristelige Malerier sluttede sig Portrætter af Raadmandsfamilien
knælende, sikkert forneden i Forgrunden af et af Billederne, som
beklædte de tre Sider af en Arkadepille.
Sandsynligvis har Lauritz Andersen ikke blot haft en klar Erin
dring om Anders Sørensen, men ogsaa malet hans Portræt. Man kan
i det hele taget gaa ud fra, at de velhavende ripensiske Købmands
familier ofte har gjort Portrætbestillinger hos ham. I denne Periode
var det ikke længere blot Fyrsters og Adels Skik at lade sig afbilde,
ogsaa fremstaaende borgerlige Familier etablerede Anegallerier41,
som udgjorde det Fond af Forlæg, hvortil Malerne tyede, naar Stam
træer eller Epitafiebilleder skulde fremstilles. At Sagen forholdt sig
saaledes i et fyrsteligt Milieu lader sig eftervise42, vanskeligere er
det at maale de borgerlige Epitafieportrætters ikonografiske Værdi,
af den simple Grund, at de formodede Forlæg, de rent verdslige
Kontrafejer kun er bevaret i et ringe Tal. Men ved et sært Tilfælde
synes netop Ribe Domkirke at kunne levere et Exempel paa, hvor
ledes en Maler har baaret sig ad, naar han paa et Epitafium skulde
afbilde en længst afdød Person.
Blandt den Serie af Bispeportrætter, som nu misklæder Væggene
i Ribe Domkirke43, og som burde flyttes tilbage dertil hvor de op
rindelig hørte hjemme, en Stue i Bispeboligen, findes eet, som
ihvertfald siden 1842 har gaaet under Biskop Hans Laugesens Navn
(PI. 5 c). Andrup satte i 1948 et Spørgsmaalstegn ved denne Bestem
melse, fordi han trods Reparationer og Overmalinger fandt den afbildedes Træk paafaldende beslægtet med Hans Jessens, saaledes som
Lauritz Andersen har skildret ham paa det bevarede Epitafiemaleri.
Konservator Mogens Larsens omhyggelige Undersøgelser af det for
modede Bispeportræt har bekræftet Andrups Mistillid. Ved flere
41. O. Norn, ‘Horsens Statsskoles Portrætsamling’. Kunstmuseets Aarsskrift XXX
(1943), pp. 59-80. Paa den S. 174 omtalte Worm’ske Mindetavle i Aarhus Dom
kirke er ved senere Tilmåling føjet to mandlige Portrætter ind blandt de knæ
lende Figurer, sandsynligvis kopieret efter Billeder i Slægten Worms’ Portrætgal
leri, nu i Horsens Statsskole.
42. O. Norn om Christian Ill’s Anetavle i Frederiksborgmuseet: Sønderborg Slot
(København 1963), p. 158 f.
43. Otto Andrup, ‘Bispebillederne i Ribe Domkirke’. Ribe Bispesæde 948—1948 (Kø
benhavn 1948), pp. 169—212).
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senere Overmalinger er adskillige af Billedets oprindelige Træk
blevet ændret, heriblandt Bomærkeskjoldets HI til et HL. Det lader
sig nu fastslaa, at den gæve Hans Jessen »Søhane«s Træk møder os
to Steder paa Ribe Domkirkes Vægge. En oprindelig Indskrift paa
Portrættet oplyser, at den afbildede er skildret i hans 72. Aar, Dødsaaret. Den store Overensstemmelse i Opfattelsen gør det sandsynligt,
at Lauritz Andersen har malet sit Epitafiebillede paa Grundlag af
det c. 4 Aar ældre Portræt (smign. PI. 5 c og d). Om dette muligvis
ogsaa skyldes hans Haand er vanskeligt at afgøre, en Diskussion her
om vilde føre for vidt i den foreliggende Sammenhæng. Epitafiemalere har maattet arbejde baade efter egne og fremmede Kunstne
res malede eller stukne Forlæg, det sidste var Reglen, naar det gjaldt
den religiøse Baggrundsstaffage. Ogsaa Lauritz Andersen kunde i saa
Tilfælde disponere over et rigt Udvalg af Tidens Stik.
Fra den lille Kreds af ripensiske Patriciere blev ved Ægteskab
knyttet talrige Baand til fremstaaende Raadmands- og Borgmester
familier i Randers, Aarhus og Horsens. Det er fortrinsvis blandt Epi
tafierne over dem, at man finder Exempler paa Ribe-Malerens senere
Virke. Ved Forsøg paa at bestemme Lauritz Andersens Værker nyt
ter det ikke at fæstne sig for stærkt ved Gravtavlernes Disposition.
Anbringelse af knælende Portrætfigurer foran en Væg dekoreret
med et bibelsk Motiv er et næsten ufravigeligt Træk i Tidens Epitafiemaleri; selve Figurkompositionen er som nævnt altid kunstne
risk Laanegods. Malerens individuelle Præg røber sig gennem Farve
valg, Tegning og Personopfattelse. Enkelte ubevidst hensatte Smaatræk kan være afslørende som en Haandskrift.
Med det nyvundne, sikre Udgangspunkt i det signerede Billede
fra Hans Jessen, »Søhane«s Epitafium (PI. 6 a) kan en fem-seks
nørrejydske Malerier fra Begyndelsen af 1600’rne, heriblandt ét i
Klosterkirken i Horsens forestillende Borgmester Hans Olufsen Ri
ber og hans Familie (PI. 6 b), tilskrives Ribe-Maleren Lauritz An
dersen44. Dermed er Lejlighed givet til atter at drøfte Spørgsmaalet,
44. Ved den kunsthistoriske Redegørelse for Lauritz Andersens Virksomhed vil for
uden Arbejder af anden Art følgende Epitafiemalerier blive omtalt: Jacob See
feld (Visborg Kirke o. 1600), Provst Hans Zeuthen (Hornslet Kirke, 1608), Val
demar Parsberg (Hammel Kirke, 1610), Bendt Hansen (Randers S. Mortens
Kirke, o. 1622), Peder Saxe (Aarhus Domkirke, o. 1622).
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om den ældste af de tre paa Horsens-Epitafiet afbildede Mænd kan
forestille Hans Svaning, af hvem ellers intet Portræt er kendt45.
Hans Svaning ægtede senest 1556 en Søster til Anders Sørensen Klyn,
Hegelunds Svigerfader, hvis Epitafium Lauritz Andersen malede i
1608. Svanings Enke Marine Sørensdatter Klyn overlevede sin Mand
i samfulde 31 Aar. Datteren Anna Hansdatter Svaning blev den 4.
Januar 1590 trolovet med den senere Borgmester i Horsens Hans
Olufsen, en Søn af Raadmand i Ribe Oluf Staby. Ved denne Familie
fest blev Anders Sørensen Vedels Søn Hans Andersen (Tausanus)
døbt46; Hans Riber var blandt Fadderne. 1615 blev et Mærkeaar
i Familiens Historie, da døde ganske kort Tid efter hinanden gamle
Marine Hans Svanings og hendes Svigersøn Hans Olufsen Riber,
endvidere blev hans og Anna Svanings Datter Anne gift med Emst
Ernstsen von Baden, som efterfulgte sin Svigerfader i Borgmester
stolen. Hans og Anne Svanings Børn, heriblandt den senere Ærke
biskop (f. 1606) antog i Overensstemmelse med den ikke helt ualmin
delige Skik Moderens mere berømte Familienavn i Formen Svane.
Den biografiske Indskrift paa Epitafiet i Klosterkirken i Horsens
nævner: »sal:mester Hans Suane fordum Canick udi Ribe« som
Borgmesterenkens Fader, men røber kun indirekte lidt om, naar
Maleriet er blevet til; tydeligvis er Datoen og Aarstallet for Anna
Hansdatter Svanings Død, 9. Oktbr. 1637 indføjet senere. Epitafiebilledet er malet før, Rammen derimod skaaret omtrent paa dette
Tidspunkt. Med dette i Erindring vil intet være til Hinder for
at identificere de tre voksne Mænd paa Maleriet saaledes: fra ven
stre: Emst Ernstsen von Baden, Hans Olufsen Riber og Hans
Svaning; overensstemmende hermed maa de tre voksne Kvinder
forestille Marine Sørensdatter Klyn, Anna Hansdatter Svaning og
Anne Hansdatter (g.m. Ernst Ernstsen), Børnene i Forgrunden sidst
nævntes Søskende, heriblandt som Nr. 3 fra venstre den senere saa
45. O. Fabricius, Horsens Kjøbstads Beskrivelse og Historie (Odense 1879), p. 68 ff.
A. Halling, Meine Vorfahren I (Glückstadt 1905). Maleriet er i 1941 blevet
undersøgt og istandsat af Konservator N. J. Termansen. Fot. og Indberetning i
Nationalmuseets Arkiv. Portrættet, som her formodes at forestille H. S., fandtes
velbevaret.
46. Mag. Ægidius Lavritsens Optegnelser ved Holger Fr. Rørdam. Kirkehistoriske
Samlinger 3. Rk. IV, p. 49.
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berømte Ærkebiskop. To som spæde døde Drengebørn er paa van
lig Vis medtaget paa Billedet. At Anne Hansdatter, Borgmester
Hans Olufsens Datter bærer sit Haar synligt viser, at Billedet maa
være malet i hendes Trolovelsestid, indenfor hvilken Mormoderen
og Faderen velsagtens er afgaaet ved Døden. Disse to Dødsfald 4.
Juli og 2. August 1615 kan have givet Anledning til Billedets Frem
stilling.
Det lader sig ikke afgøre, hvor stor en portræthistorisk Værdi, man
tør tillægge Skildringen af Slægtens berømte, den hvidskæggede Ol
ding i den skindbræmmede Kofte, som i henved en Menneskealder
maa have hvilet i sin Grav i Ribe Domkirke, da Lauritz Andersen
malede sit Familiebillede. Men alligevel kan man ogsaa i det her
foreliggende Tilfælde regne med en ikke ringe Lighed, thi det vilde
være utænkeligt, om ikke Maleren til sin Disposition har haft et
Portræt at kopiere.
Epitafiet i Horsens kan gælde for en Anetavle, er blevet til paa
samme Maade som de fyrstelige og adelige Stamtræer og med sam
me Hensigt: At demonstrere den fornemme Descendens. Danmarks
Riges Historikus M. Hans Svaning synes aldrig at have tænkt paa
at sætte sig selv et Epitafium i den Kirke, ved hvilken han saa længe
var Dekan. Til Glorificering af Slægten sørgede Datteren for ved
sin Moders og sin Husbonds Død, at hendes berømte Faders Por
træt kom til at pryde Familiens Gravtavle.

Planche 3

Udkast til Altertavle og Alterbord tegnet af Atiders Sørensen Pedel.
Add. 1214, f). 38 v, 39 r. Kgl. Bibi.

Planche 4

Ribe Domkirkes Altertavle, 1596. Tegning af Theophilus Hansen 18-13.
Nationalmuseet.

Planche 5

a. Anders Sørensen Vedel, Maleri signeret af T. Geni perle 1578. Frederiksborg. Det
nationalhistoriske Museum fol. - b. Jens Sørensen Harte, Epitafiemaleri dateret 1597.
Kolding S. Nicolai Kirke. L. Larsen fol. - c. Raadmand Hans Jessen, Portræt o. 1601.
Ribe Domkirke. Mogens Larsen Jol. - d. Raadmand Hans Jessen, Udsnit af Epitafiemaieri o. 1608. Ribe Domkirke. Mogens Larsen fol.

Planche 6

a. Raadmand Hans Jessen og Familie, Udsnit af Epitafiemaleri o. 1608, signeret af
Lauritz Andersen. Ribe Domkirke. L. Larsen fot. - b. Familien Svane. Udsnit af
Epitafiemaleri o. 1615. Klosterkirken i Horsens. N. J. Termansen fot.

ET UTRYKT FORORD TIL »GREVENS FEIDE«
OG ANDRE NOTATER FRA CASPAR PALUDAN-MÜLLERS HÄND

I HANS EGET EKSEMPLAR
AF DETTE VÆRK
AF

OLAF OLSEN

For en halv snes år siden blev en række af C. Paludan-Müllers
bøger og afhandlinger udbudt til salg ved en bogauktion i Kø
benhavn1. De købtes ubeset af forfatteren til denne artikel, som
først efter erhvervelsen blev klar over, at samlingen havde tilhørt
C. Paludan-Müllers nærmeste familie2, og at i hvert fald en del
af bøgerne havde været i Paludan-Müllers egen besiddelse. Af sær
lig interesse var eksemplaret af Grevens Feide2, som er forsynet med
et fuldstændigt sæt indskudsblade4, på hvilke Paludan-Müller i ti1. Hees Auktioner d. 9. december 1953 og flg. dage. 2. samling, bøger fra boet efter
lektor Hakon Müller (1895-1953).
2. Adjunkt, justitsråd Michael Wittrup (1825-1909) har sat sit navn i de fleste af
bøgerne. Wittrup var livet igennem nært knyttet til den Paludan-Müller’ske
slægt. Ikke blot blev han 1857 gift med G. Paludan-Müllers ældste datter Louise
Judithe; som barn var han efter sin faders tidlige død optaget i hjemmet hos C.
Paludan-Müllers fader, biskop Jens Paludan-Müller i Aarhus, og 1855-97 var
han lærer ved Nykøbing Katedralskole, hvor hans svigerfader var rektor 1853-72.
Johs. Lollesgaard, Nykøbing Katedralskoles Historie (Nykøbing F. 1932), p.
241 f.
3. C. Paludan-Müller, Grevens Feide, skildret efter trykte og utrykte Kilder I—II
(Kjøbenhavn 1853-54). Eksemplaret er i tre bind, idet Første og Anden Bog, der
tilsammen udgør Første Deel, er indbundet hver for sig, medens Anden Deel, om
fattende Tredie og Fjerde Bog, er i eet bind. Værket er nu overladt til Det kgl.
Bibliotek og indordnet i Ny kgl. S. som nr. 4488 4°.
4. Indskudsblade findes også i G. Paludan-Müllers eget eksemplar af doktorafhand
lingen Observationes critica de f oeder e inter Daniam, Sveciam et Norve giam
Margareta Reginæ icto (Hauniæ MDCCGXL). Forrest og bagest i dette eksem
plar, der nu ejes af mag. art. Erling Ladewig Petersen, har Paludan-Müller ind
ført sine indlednings- og takketaler fra disputatshandlingen den 17. juni 1840.
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dens løb har indført mere end 250 notater af forskellig art: korte
henvisninger og korrektioner, afskrifter af dokumenter og breve samt
ræsonnerende kommentarer, der kan fylde adskillige sider. Forrest
i første bind har forfatteren — tilsyneladende umiddelbart efter at
have modtaget bogen fra forlaget — skrevet et forord med oplysnin
ger om værkets tilblivelse:
Spiren til dette Arbeide ligger i den Samling af Aktstykker til Nordens Historie
i Grevefeidens Tid, Fyens Stifts literære Selskab har udgivet i Aarene 1850—
1853, hvorved jeg var Hovedarbeideren. See derom Fortalen til første Samling.
Jeg kunde ikke bearbeide disse Aktstykker, hvilke have kostet mig megen Møie
at forstaae og opfatte i deres mangfoldige Relationer, uden at indsee det Util
fredsstillende i de ældre Fremstillinger af Grevens Feide. En Deel Forarbeider
og Studier over enkelte Punkter udarbeidede jeg til forskjellige Tider, hvilke
findes deels i det Manuskript, der er betitlet Danmark, Lybek og Nederlandene
1532—1536$, deels i Diverse. Nogle af disse Studier blive trykte i Annaler for
nordisk Historie og Oldkyndighed8, andre ere ikke bestemte til Trykken. Et af
dem, om Reimar Kocks lybske Krønike, navnlig om det Haandskrift, det Kl:
Bibliothek i Kjøbenhavn eier, forærede jeg i Sommeren 1852 til bemeldte Bibliothek som et Tegn paa min Erkjendtlighed for den Liberalitet, hvormed dets
Bestyrelse nu i mere end 20 Aar har laant mig Bøger, Haandskrifter o. dsl.7.
I Vinteren 1850—1851, saavidt jeg nu mindes, udarbeidede jeg, eller begyndte
paa Udarbeidelsen af Danmark, Lybek og Nederlandene; i Efteraaret 1851 til
Slutningen af 1852 udførte jeg denne første Deel af Grevens Feide og Afsnit 3, 4,
5 og 6 af tredie Bog. Under et Ophold i Kjøbenhavn i Januar 1853 reviderede
jeg dette Stykke af Arbeidet i Geheimearchivet og det Kl: Bibliothek, samt traf
endelig Aftale med den da syge og sengeliggende G. A: Reitzel8 om at lade Vær
ket udkomme paa hans Forlag saaledes, at han skulde give mig et Honorar af 10
Rbdr for Arket, at erlægge med 6 Rbdr pr. Ark, naar hver Afdeling af Bogen
havde forladt Pressen, og Resten to Maaneder efterat det hele var udkommet.
Thiele9 lovede at levere to Ark færdige hver Uge; men han holdt ikke sit Ord,
5. Manuskriptet blev efter Paludan-Müllers død skænket til Det kgl. Bibliotek. Ny
kgl. S. 2333, 4°.
6. G. Paludan-Müller, ‘Fire Studier til Grevefeidens Historie’. Annaler for nordisk
Oldkyndighed og Historie 1853, p. 3-120.
7. Bemærkninger om det Store Kongelige Bibliotheks Haandskrift af Reimar Kocks
lybekske Krønike tilligemed Vink om en kritisk Benyttelse af denne Krønikes 3.
Deel, Odense i Juli 1852. Addit. 509, 4°. En tidligere redaktion af denne afhand
ling findes i G. Paludan-Müllers »protokoller«, Ny kgl. S. 1690 Fol. I, p. 14371. Afhandlingen blev 1857 trykt med mindre ændringer i Hist. Tidsskr. 3. r. I,
p. 154-93.
8. G. A. Reitzel døde 7. juni 1853.
9. Bogtrykker Just Thiele (1823—76).
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endskjøndt han strax modtog Manuskript til første Bog ved min Afreise fra
Kbhvn sidst i Januar 1853 og lovede at begynde ved den 1: Februar. Trykningen
blev først færdig midt i Juli 1853; men da var Cholera udbrudt i Kjøbenhavn,
hvorfor Reitzels Bo og Arvinger anmodede om mit Samtykke til at lade det hen
ligge nogen Tid, indtil Conjunctureme bleve gunstigere. Dette afslog jeg ikke,
skjøndt jeg nødig saae det, fordi jeg vidste, at G: Waitz i Gøttingen har et lig
nende Arbeide under Hænder.
(See Reitzel jun’s Brev til min Broder Frits dat: 3 Dcbr: 1852; til mig 19 Juli
1853; Waitz’s Breve til mig af 13de og 24de Marts 1853)

Odense d: 30 Juli 1853

C P-M.

I det brev til forlaget, i hvilket Paludan-Müller gav sit samtykke
til bogens forsinkelse, omtales ikke blot Waitz, men også andre tyske
historikere, der arbejdede med beslægtede emner: C. F. Wurm,
Kurd v. Schlözer, F. v. Alten og selveste Leopold v. Ranke. Waitz
var dog den alvorligste konkurrent. Han havde meddelt PaludanMüller, at han havde første del af en bog om Jürgen Wullenwever
færdig, men samtidig tilkendegivet, at han ville vente med at ud
sende den, indtil han havde set første bind af Grevens Feide. Palu
dan-Müller frygtede nu, at Waitz ikke kunne overholde dette til
sagn, hvis udsendelsen af bogen, der allerede var forsinket i tryk
keriet, nu blev opsat yderligere10.
Disse bekymringer viste sig ganske unødige. Waitz må have ud
talt sig for optimistisk om sit eget arbejdes fremskridt. Værket om
Jürgen Wullenwever så først lyset i 1855—5611. Talrige notater på
indskudsbladene i Grevens Feide viser, at Paludan-Müller tileg
nede sig dets indhold med stor grundighed. Adskillige steder fin
des korte henvisninger til supplerende oplysninger hos Waitz, til
tider med små tilfredse tilføjelser som »Alt dette bestyrkes af
Waitz«12 eller »Aldeles rigtigt gjættet. Jfr. Waitz .. .«13. Ved om10. Brev af 23. juli 1853 til boghandler Th. Reitzel, trykt i Bjørn Kornerup, Caspar
Paludan-Müller. Et Udvalg af hans Optegnelser og Breve II (Kbhvn. 1958), p.
169 ff.
11. G. Waitz, Lübeck unter Jurgen Wullenwever und die europäische Politik I—III
(Berlin 1855-56). — I brev af 31. august 1853 til Th. Reitzel fremhævede Palu
dan-Müller, at det for ham var ønskeligt at oppebie Waitz’ værk, inden anden
del af Grevens Feide sendtes i trykken (Ny kgl. S. 2937, 4°).
12. Notat i Første Deel ved p. 88.
13. Notat i Anden Deel ved p. 112.
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talen af Jürgen Wullenwevers forhold til burgunderne kommer en
lille mislyd ind i henvisningen: »Denne Opfatning .. . har Waitz
3, 75 ff tiltraadt — skjøndt han ikke her nævner min Bog, som dog
ikke alene før ham, men før nogen Anden, har givet den.«14
I tidsrummet mellem udsendelsen af Grevens Feide og Jürgen
Wullenwever førte Paludan-Müller og Waitz en livlig korrespon
dance. Til denne brevveksling henvises der flere gange i nota
terne, og det er tydeligt, at Paludan-Müller langtfra altid var til
freds med Waitz’ svar på hans spørgsmål. Således hedder det om
tidspunktet for Wullenwevers valg til ordfører for borgerudvalget
i Lübeck, der i Grevens Feide på grundlag af Reimar Kocks krø
nike er angivet til 7. januar 1531: »— 17de — ? — 7? — 6? — ....
— Waitz, i Brev til mig af 17 Septbr. 1855, svarer paa mit Spørgs
maal: »7de eller 17de Januar?« apodiktisk: »17: Januar«, uden at
anføre Grunden.«15
Af større interesse er en syv sider lang kommentar til tidsfæstei
sen af de kongelige troppers overgang fra Als til Sydfyn, foranledi
get af et brev fra Waitz af 19. juni 185416. I Grevens Feide havde
Paludan-Müller gjort gældende, at overgangen snarest havde fun
det sted mellem 16. og 18. marts 153517. I det nævnte brev henledte
Waitz imidlertid hans opmærksomhed på to kilder, der skulle vise,
at landgang var sket tidligere: en oplysning i en protokol fra for
handlingerne i København 1535 mellem Hansestædeme, de dan
ske byer og grev Christoffer, der fandtes i arkivet i Rostock, skulle
henvise til en overgang i begyndelsen af marts 18, medens et brev af
22. februar 1535 fra Albrecht von Beltzig til kurfyrst Johan Friede
rich, som Waitz havde set i Weimar, omtalte 8 fænnikers og 400
hestes overførsel fra Sønderborg til Fyn torsdag efter Invocavit (18.
februar)19.
Gennem arkivaren i Schwerin, dr. G. C. F. Lisch, som i mange
Notat i Anden Deel ved p. 127.
Notat i Første Deel ved p. 16.
Notat i Første Deel ved p. 414 ff.
Første Deel, p. 407.
Protokollen er aftrykt hos Waitz, op. cit. II, p. 409 ff. Her har Waitz taget Pa
ludan-Müllers korrektion af dateringerne til følge.
19. Jfr. Waitz, op. cit. II, p. 400 ff., der henviser til korrespondancen med PaludanMüller om problemet.

14.
15.
16.
17.
18.
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år havde været Paludan-Müller en trofast støtte, fik denne fremskaf
fet en udskrift af Rostock-protokollen. Udskriften blev indført in
extenso på indskudsbladene i Grevens Feide, og Paludan-Müller
påviste i tilslutning hertil, at Waitz ikke blot har læst en datering i
protokollen forkert, men også anbragt palmesøndag 1535 en uge
for tidligt. Protokollens oplysning om overgangen var indført den
19. marts 1535 og kunne derfor kun støtte Paludan-Müllers opfat
telse. Tilbage stod nu kun Albrecht von Beltzigs brev. Mod dette
retter Paludan-Müller et højst indirekte angreb:
Stode alle Waitz’s Data fast, saa maatte der være kommet Kl. Tropper til
Fyen midt i Februar, først i Marts og midt i Marts. — Men jeg har forgjæves
anmodet Waitz om en nøiagtig Afskrift af Beltzigs Brev: selv, svarede han, har
han kun Notits og Udskrift, fordi han da ikke tænkte paa Brevets Vigtighed, og
i Weimar ere Vanskelighederne for store til at han kan skaffe en Afskrift tilveie.
— Altsaa staaer Overgangen d: 18 Februar alene derpaa, om Waitz har læst og
skrevet Datum i Beltzigs Brev rigtigt; men derom er det tilladt at tvivle, naar
jeg seer hvorledes han har feilet med den Rostocker Protokol... Naar Waitz selv
har kunnet læse og excerpere saa urigtigt i Rostock, har han jo ogsaa let kunnet
feile i Weimar. Saalænge der altsaa ikke haves Mere end hans Extract og Oplys
ning om Albrecht v. Beltzigs Brev til den sachsiske Churfyrste, er dette ikke nok
til at statuere en anden Overgang fra Sønderborg til Fyen end den midt i Marts
1535.

I forordet til Jürgen Wullenwever omtaler Waitz Paludan-Mül
ler med megen agtelse og taknemmelighed, og i adskillige noter i
bogen erkender han sin gæld til den danske forsker. Om Grevens
Feide skrev han i en anmeldelse, at værket var »in fast jeder Beziehung des vollsten Lobes werth«20. Ikke mindst på denne bag
grund virker Paludan-Müllers hårde ord om Waitz ubillige. Of
fentligt — eller blot i breve til sine venner — ville Paludan-Müller
næppe heller have givet udtryk for sådanne tanker. Og selv om
notaterne på indskudsbladene i Grevens Feide i nogen grad er
skrevet med eftertiden for øje, har de dog — ligesom hans kendte
protokoller21 — først og fremmest skullet tjene Paludan-Müller selv.
20. Göttingsche gelehrte Anzeigen 1856, p. 1039.
21. Ny kgl. S. 1690, fol. I—III. Se Ellen Jørgensen, ‘Gaspar Paludan-Müller’, Hist.
Tidsskr. 9. r. V. (1926-27), p. 379, og Bjørn Kornerup, op. cit. I, p. 15-62).
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Her kunne han nedfælde hastige tanker og få udløsning for sit
temperament. Brevvekslingen med Waitz var af den største faglige
værdi for begge parter22. Men mellem dem stod afgørende natio
nale spørgsmål23, og menneskeligt var de to forskere vidt forskel
lige. Man fornemmer af notaterne, at Waitz i sine breve har anlagt
en bedrevidende tone over for Paludan-Müller, der var både sår
bar, ærekær og ikke lidt stædig. Selv når der var tale om små og
ret ligegyldige enkeltheder, kunne Paludan-Müller ikke fordrage
at blive modbevist, og han havde meget svært ved at erkende, at
han havde uret24. Heri har vi sikkert hovedårsagen til uviljen mod
Waitz.
En lille rettelse fra Waitz måtte Paludan-Müller dog tage til
efterretning. Med kilde i et brev i Register over alle Lande, date
ret Køge søndag efter divisionis apostolorum 1535, havde han i
Grevens Feide meddelt, at kongen havde sit hovedkvarter i Køge
den 17. juli25. Den pågældende søndag faldt imidlertid den 18.
juli, hvilket Waitz gjorde opmærksom på. Paludan-Müller indførte
naturligvis rettelsen, men den har øjensynligt ærgret ham, og han
kan ikke lade være at tage et lille forbehold: »At Kongen allerede
Dagen forud har varet tilstede, er troeligt nok; men Waitz 3, 36 n:
har Ret i at corrigere Brevets Datum til den 18.«2Q
I 1853 udkom — omtrent samtidigt med Første Deel af Grevens
Feide — to tyske værker med beslægtede emner. H. Handelmann
udsendte i Kiel Die letzten Zeiten Hansischer Übermacht im Skandinavischen Norden, indeholdende en del nyt stof om den hanseatiske politik i Sverige. Da Handelmann ikke nævnes i det allerede
22. Se f. eks. brev af 2. juni 1856 fra Paludan-Müller til biskop G. T. Engelstoft, tr. i
Bjørn Kornerup, op. cit. II, p. 192 f., og Waitz i Göttingsche gelehrte Anzeigen
1856, p. 1035: ». . . wie ich ihm Einiges für seine Zwecke håbe mittheilen können,
so bin ich ihm für mannichfache Unterstützung aus seinen reichen Sammlungen
zu lebhaften Danke verplichtet.«
23. Georg Waitz, der var født i Flensborg, tog ivrigt del i den slesvig-holstenske be
vægelse.
24. Endnu i De første Konger af den Oldenborgske Slægt (Kbhvn. 1874), p. 593,
fastholdt Paludan-Müller, at overgangen til Fyn fandt sted en af nætterne mellem
16. og 18. marts 1535.
25. Første Deel, p. 439 f.
26. Notat i Første Deel ved p. 440.
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omtalte brev til Th. Reitzel af 23. juli 1853, må man antage, at
Paludan-Müller har været uvidende om Handelmanns intentioner27.
Bogen har imidlertid — bortset fra en kommentar til spørgsmålet
om Svante Stures ophold i Lübeck28 — ikke sat sig nævneværdige
spor i notaterne i Grevens Feide.
Det samme gælder F. v. Altens i Hamburg trykte værk Graf
Christoff von Oldenburg und die Grafenfehde (1534—36). Denne
bog er lidet original og har egentlig kun værdi ved at meddele nogle
hidtil utrykte dokumenter fra arkivet i Oldenburg. Paludan-Mül
ler bemærker til disse: »om Laalands og Falsters Overgivelse til
Lybekkerne i Febr: 1535 see »Anlage« XII. XIII. XIV. XVI. XVII.
i v: Altens Graf Christoff v: Oldenburg und die Grafenfehde, S:
XXXVIII ff. — Disse Aktstykker havde Dr: Leverkus20 i Oldenburg
først lovet mig og sendt mig Fortegnelse over dem, men forandrede
siden Beslutningen og overlod dem til v: Alten.«30
Det var altså ikke uden årsag, at v. Alten i bogens forord takkede
dr. Leverkus, fordi han så liberalt havde stillet det oldenborgske
arkivs rige skatte til hans rådighed. For Paludan-Müller må det
have været bittert at finde dokumenterne hos v. Alten, så meget
mere som han selv beredvilligt havde hjulpet denne med oplys
ninger under arbejdet på værket om grev Christoffer31. Episoden
understreger de vanskelige vilkår, under hvilke den af sit skole
arbejde og dårlig økonomi stavnsbundne Paludan-Müller måtte ind
samle sit kildestof.
Medens behandlingen af den tyske historieskrivning koncentre
rer sig om disse tre værker, som alle udkom samtidigt med eller
kort tid efter Grevens Feide, indeholder notaterne henvisninger til
nordisk litteratur, især kildeudgivelser, helt frem til 1870’erne.
De yngste værker, der refereres til, er Kjøbenhavns Diplomatarium
I (1872), Monumenta historia Danica I (1873), Diplomatarium
27. I notat i Første Deel ved p. 167 oplyses, at Handelmann’s bog »udkom i Juli
1853, samtidigt med min Bog, medens denne henlaae trykt.«
28. Notat i Første Deel ved p. 190 ff.
29. Historikeren Wilhelm Leverkus (f 1870), arkivar i Oldenburg.
30. Notat i Første Deel ved p. 375. Notatet er - som det eneste udover forordet signeret af Paludan-Müller.
31. Også G. Paludan-Müller nævnes i forordet. Jfr. Ellen Jørgensen i Hist. Tidsskr.
9. r. V, p. 374.
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Flensborgense II (1873) og P. v. Möllers Bidrag till Hallands Hi
storia I (1874). Af lidt ældre udgivelser møder vi især C. F. Al
iens Breve og Aktstykker til Oplysning af Christiern den Andens
og Frederik den Førstes Historie I (1854), Diplomatarium Christierni Primi (1856) og Tegneiser over alle Lande 153532 (1854—57).
Da notaterne ikke er daterede, kan man ikke uden videre se,
hvornår de er indførte. Det er dog — bl. a. på grund af forskelle i
skriften — mit indtryk, at notaterne stammer fra to ret skarpt ad
skilte perioder. Den første falder i umiddelbar fortsættelse af bo
gens udgivelse og går antagelig frem til ca. 1860. Fra denne stam
mer så at sige alle kommentarer til de tyske værker, en del hen
visninger til nye danske og norske kildeudgaver, uddrag af pri
vate breve til forfatteren, afskrifter af dokumenter og — ikke mindst
— supplerende bemærkninger og udredninger af adskillige spørgs
mål.
Den anden periode falder efter 1872, da Paludan-Müller om
sider var blevet professor ved universitetet og tog Grevens Feide
frem igen til brug ved universitetsforelæsninger og forberedelsen
af værket om de første oldenborgske konger, der udkom 1874. No
taterne fra denne tid er ret fåtallige. De har fortrinsvis karakter af
korte henvisninger og er kun sjældent ledsaget af fortolkninger eller
rettelser. Johan Grundtvigs Bidrag til Oplysning af Grevefejdens
Tid fra 187133 rummer adskillige korrektioner til Grevens Feide,
men kun en enkelt af disse er optaget34. Var Grundtvigs afhand
ling fremkommet femten år tidligere, havde den utvivlsomt af
stedkommet talrige kommentarer.
Hist og her på indskudsbladene findes udførlige afskrifter af
breve og aktstykker, som Paludan-Müller først har fået kendskab
til efter bogens trykning. Et af disse stammer fra det norske Rigs
arkiv, to fra Korsør Raadstuearkiv35, de fleste øvrige fra Geheime32.
33.
34.
35.

I Danske Magazin 3. r. IV-V.
Ibid. 4. r. III.
Notat i Anden Deel ved p. 343 angående Breide Rantzaus slægtskabsforhold.
Brevene fra Korsør er siden udgivet i A. Heise, ‘Nogle Breve til Grevefejdens
Historie’. Danske Magazin 6. r. I (1913), p. 188 f., Heise nævner her, at Palu
dan-Müller har indført brevene i sit eksemplar af Grevens Feide, »som har staaet
til min Raadighed«.
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archive t, hvor Paludan-Müller enten selv har fundet dem eller mod
taget dem i afskrift fra en medhjælper. To steder omtales »Matthiessens Udtog i min Samling. Mappen 22 Jan 1533 — Slut: Juli
1535«3Q. Student C. M. A. Matthiessen, Stipendiar i Geheimearchivet, fik i februar 1855 anvist penge af Paludan-Müllers tilgode
havende hos Reitzels forlag37. En væsentlig del af honoraret for
Grevens Feide synes at være anvendt til afskrivningsarbejde på
Geheimearchivet38.
Caspar Paludan-Müller var — som enhver forfatter vel er det —
stærkt interesseret i, hvorledes hans bog blev modtaget39. Hans
isolerede stilling som rektor ved katedralskolen i Nykøbing Falster,
uden mulighed for regelmæssig personlig kontakt med kompetente
fagfæller, måtte naturligvis øge behovet for tilkendegivelser om bo
gen og for den opmuntring, som ligger i bevidstheden om, at andre
har glæde og nytte af ens arbejde. Med hensyn til trykte tilkende
givelser blev Paludan-Müller sørgeligt skuffet. På et af de første
indskudsblade i første bind af Grevens Feide opregnede han an
meldelserne. Det blev til fire ialt — to i dagspressen, to i fagskrif
ter. Denne ringe interesse sårede Paludan-Müller dybt; især —- og
med god grund — var han forbitret over, at Historisk Tidsskrift
ikke med et eneste ord havde omtalt bogens fremkomst40.
Til gengæld havde Paludan-Müller megen glæde af de breve,
hän modtog fra historikere, der havde læst bogen og havde kom
mentarer dertil. Notaterne i Grevens Feide rummer mange vidnes
byrd om dette; her anførte Paludan-Müller omhyggeligt de medde
lelser, han fik i sådanne breve.
Forrest blandt brevskriverne står rigsarkivar C. Lange i Chri36. Notater i Første Deel ved p. 232 og p. 360.
37. Ny kgl. S. 2937 4°. Brev af 8. februar 1855 fra G. Paludan-Müller til Th. Reit
zel. - Om Matthiessen, se endv. Bjørn Kornerup, op. cit. I, p. 53, samt Ellen
Jørgensen, Historiens Studium i Danmark i det 19. Aarhundrede (Kbhvn. 1943),
p. 76 note 1.
38. Ny kgl. S. 2937 4°. Brev af ca. 22. november 1853 fra C. Paludan-Müller til
Th. Reitzel. - Paludan-Müller måtte dog næppe betale for al bistand fra Ge
heimearchivet. Også han nød godt af den traditionelle hjælpsomhed hos arkivets
embedsmænd, jfr. L. B[OBÉ] i Personalhist. Tidsskr. 1932, p. 77.
39. Se f. eks. Bjørn Kornerup, op. cit. II, p. 178 f.
40. Ibid. II, p. 196. Brev af 17. april 1857 til A. F. Krieger.

194

OLAF OLSEN

stiania, som Paludan-Müller gennem en mangeårig korrespondance
sluttede et varmt venskab med41. Til hans brev af 9. januar 1855
med kommentarer til Anden Deel af Grevens Feide henviser Palu
dan-Müller generelt forrest i notaterne i dette bind42. Dele af
brevet er afskrevet på indskudsbladene, således Langes argumen
tation for, at Østerraad bør skrives Østeraad, og en længere udred
ning i anledning af, at Paludan-Müller havde kaldt Bergenshus’
opland for Nord- og Vesterlandet43; endvidere en indsigelse mod,
at Brunla skulle være hovedbestanddelen af det senere grevskab
Laurvig44.
Fra et brev af 6. juni 1854 fra magister C. G. Styffe i Stockholm
citeres en meddelelse om originaleksemplaret af forbundstraktaten
af 153445. Udførlige topografiske oplysninger om Ulvemosen ved
Havdrup, hvor grev Christoffer mødtes med de sjællandske bøn
der, havde biskop C. T. Engelstoft givet Paludan-Müller i brev af
5. juni 1856; de er afskrevet in extenso46. Endvidere henvises til
et brev af 31. august 1856 fra den lærde apoteker, dr. BurmanBecker, »hvem jeg iøvrigt ikke kjender«, om ærkebiskop Oluf Engelbrechtsens nederlandske lejde47, og til en meddelelse fra pro
fessor P. G. Thorsen om et originaldokument i Flensborgs stads
arkiv48.
Om alle disse breve gælder det, at de — i modsætning til korre
spondancen med Waitz — ikke har givet Paludan-Müller anled
ning til polemiske bemærkninger. Deres indhold er blot afskrevet
eller citeret til udbygning af fremstillingen og bevisstederne i Gre
vens Feide.
Af betydelig værdi for forståelsen af Paludan-Müllers tankegang
41. Ellen Jørgensen i Hist. Tidsskr. 9. r. V, p. 374. I Bjørn Kornerup, op. cit. II
aftrykkes adskillige breve fra Paludan-Müller til G. Lange.
42. Brevet synes at være gået tabt. Derimod er Paludan-Müllers svar af 31. januar
1855 bevaret og aftrykt både af Ellen Jørgensen i Hist. Tidsskr. 9. r. V., p.
436 ff., og af Bjørn Kornerup, op. cit. II, p. 184 ff.
43. Notater i Anden Deel ved p. 6 f.
44. Notat i Anden Deel ved p. 44.
45. Notat i Første Deel ved p. 183, jfr. p. 348.
46. Notat i Første Deel ved p. 214 f.
47. Notat i Anden Deel ved p. 274.
48. Notat i Første Deel ved p. 200, jfr. p. 250.
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og arbejdsform er de ræsonnerende kommentarer, som findes ad
skillige steder på indskudsbladene. En del af disse er allerede nævnt.
Mange behandler kronologiske spørgsmål, enkelte blot petitesser
som f.eks. den rette stavning af navnet Thord Roed49. Interessante
er nogle betragtninger over den såkaldte Odense Reces50, hvortil
Paludan-Müller dog senere har føjet: »Alt dette er nu stillet i et
andet Lys ved min Afhandling om Herredagene 1526—27«51.
I Grevens Feide havde Paludan-Müller udtrykt tvivl om rigtig
heden af Huitfeldts meddelelse om Skipper Clements henrettelse
på Viborg Landsting d. 9. september 1536, små to år efter tilfan
getagelsen. Han havde svært ved at tro, at man gav sig så god tid
med Clement, »medens man ilede så stærkt med mangen Anden«52.
På indskudsbladene tager Paludan-Müller definitiv stilling til spørgs
målet: »Han er uden al Tvivl henrettet strax; men hvor finder
man et afgjørende Beviis? . .« og anfører herefter, at han finder
et indicium for sin opfattelses rigtighed i 4. bog af G. Braunii
Theatrum urbium, hvis Danmarkskort (fra 1585) ud for Aalborg
har en kort tekst om Johan Rantzaus sejr over bondehæren samt
nederst en allegorisk afbildning, hvor bl.a. den fangne Skipper
Clement ses sammen med Mars, der af Paludan-Müller opfattes
som Johan Rantzau. Indiciet er yderst tyndt og kunne for så vidt
lige så godt tages til indtægt for den modsatte opfattelse. At Skip
per Clement i hvert fald ikke blev henrettet straks, ved vi i dag
fra arkivalske kilder, der var Paludan-Müller ukendte53, og der
er ikke større grund til at betvivle Huitfeldts udsagn.
Også en anden af Christian den Tredies fjender søgte PaludanMüller at henrette i utide. Det er landsknægtobersten Everhard
Ouelacker, der iflg. Krag skulle være halshugget i 1537. Det er —
hedder det i Grevens Feide — næppe for dristigt at antage, at Krag,
49. Notat i Anden Deel ved p. 24 f.
50. Notat i Første Deel ved p. 102 f.
51. Herredagene i Odense 1526 og 1527. Et Bidrag til en kritisk Behandling af den
danske Reformationshistorie. Vid. Selskabs Skr., hist, og phil. Afd. 5. r. II
(Kbhvn. 1857), p. 237-327. C. Paludan-Müllers eget eksemplar, med håndskrevne
tilføjelser, findes i Ny kgl. S. 4449 4°.
52. Første Deel, p. 287.
53. G. Klitgaard, ‘Skipper Klemen’. Vendsysselske Aarb. 1925, p. 19. Jfr. A. Heise
i Dansk biografisk Lexikon IV (Kbhvn. 1890), p. 6.
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der så ofte synder mod tidsregningen, har henlagt en begivenhed
fra 1535 til 153754. Sidenhen blev Paludan-Müller imidlertid op
mærksom på Georg Corpers kancelliregister fra 1537—38 i Geheimearchivet, hvis afskrifter af breve fra Christian III til Johan
Rantzau og Gustav Vasa bekræftede Krags meddelelse. Et referat
af oplysningerne i disse breve blev derefter indført på indskuds
bladene, og Paludan-Müller konkluderer karakteristisk: »Altsaa
har dog Krag Ret, Han maa have havt Adgang til Hert: af Gelderns Brev, der aabenbart er Kilden til hans Fortælling. — Men
hvor har Ouelacker været fra Efteraaret 1535 til Efteraaret 1537?«.
Den norske ærkebiskop Oluf Engelbrechtsen, som i 1537 flyg
tede fra Norge for at undgå opgøret med den sejrrige konge, havde
Paludan-Müller ikke høje tanker om. I Grevens Feide siges det
om hans flugt, at »Norge skulde synke, endog uden at dets For
kæmpere efterlode frugtbare Minder om et hæderligt Fald«55.
På indskudsbladene vender Paludan-Müller flere gange tilbage til
sagen. Ud for omtalen af bispens nederlag har han anført et citat
fra Th. Mommsens Römische Geschichte om det achæiske forbunds
ledere Lycortas og Philopoemen, der svigtede makedonerne for
at slutte forbund med den fælles fjende Rom: ».......... man wollte
wo möglich frei sein, aber denn doch vor allem leben.« Og Palu
dan-Müller tilføjer: »Gyldne Ord!« — et udtryk han gerne bru
ger til at tilkendegive begejstring for en udtalelse56. På næste side
findes endnu et notat om Oluf Engelbrechtsen med udspring i den
klassiske oldtid: »O. E. havde havt godt af at betænke hvad Poly
bius siger om Anføreres Pligt, at see sig vel for mens Tid er, og
at vide at gaae under med Ære, naar den sidste Kamp er stridt og
tabt. Polyb: XI, 7.«57
De hårdeste ord om ærkebispen findes på den følgende side, ved
bogens oplysning om, at Oluf Engelbrechtsens brevskaber efter
54.
55.
56.
57.

Anden Deel, p. 156.
Anden Deel, p. 400 f.
F. eks. i »protokollen« Ny kgl. S. 1690 I fol., p. 189.
Notat i Anden Deel ved p. 401. Begge citater er antagelig indført i vinteren 1857—
58, da Paludan-Müller i skuffelse over, at Geheimearchivet havde nægtet ham
udlån til Nykøbing af væsentlige arkivalier vedrørende Syvårskrigen, med stor
energi kastede sig over studiet af den klassiske oldtids historie. Jfr. Ellen Jør
gensen i Hist. Tidsskr. 9. r. V, p. 399.
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lang omvandring endelig vendte tilbage til hans fædreland: »Men
ikke Regallerne og andre Kostbarheder, han stjal. Han døde som
Norges Tyv!« En række breve i Diplomatarium Norvegicum bragte
dog Paludan-Müller på andre tanker, og han tilføjer da: »Senere:
Spørgsmaal dog, om Erkebiskoppen har havt isinde at beholde dem
for sig selv. Jfr: Dipi: Norveg: V, No 1090, 1091, 1092, 1093,
1094, 1095, 1096, 1097, 1098, p: 808 ff. - No 1118, p: 833 ff.«
I Caspar Paludan-Müllers historiske forfatterskab var ledetråden
bestandig kravet om forståelse og objektivitet. Historikeren skulle
erkende og fremstille, ikke dømme58. Karakteristikken af Oluf Engelbrechtsen var da heller ikke beregnet til offentliggørelse. Den
var et impulsivt stemningsudbrud, en hemmelig dom om man vil.
For os er den tillige et vidnesbyrd om Paludan-Müllers stærke
indlevelse i de begivenheder og tilstande, som han beskrev — den
indlevelse som på samme tid er historikerens fortrin og hans achilleshæl. For Paludan-Müller var indlevelsen først og fremmest en
styrke. Da han sidenhen tog Oluf Engelbrechtsen op til behand
ling igen, blev fremstillingen ganske uhildet. I værket om de før
ste oldenborgske konger vil man lede forgæves efter en fordømmelse
af den norske ærkebiskop. Her anes end ikke en genklang af dom
men på indskudsbladene59.
Over udgaven af C. Paludan-Müllers optegnelser og breve satte
Bjørn Kornerup mottoet Ex ungve leonem. Disse ord må også følge
notaterne i Grevens Feide, der måske endog i flere henseender brin
ger os nærmere ind på livet af Paludan-Müller, end brevene kan gøre
det. Vi møder her tanken i dens udspring, de endnu ureflekterede
følelser og stemninger. Afsløres herved svagheder hos Caspar Palu
dan-Müller, da er disse kun menneskelige, og hans storhed — både
som menneske og forsker — fremstår blot endnu klarere og stærkere
end før.

58. Ellen Jørgensen i Hist. Tidsskr. 9. r. V, p. 391.
59. De første Konger af den Oldenborgske Slægt (Kbhvn. 1874), p. 633.

OMKRING DEN GYLDNE BULLE
FRA 1356
AF

ERLING LADEWIG PETERSEN

Tilblivelsen af de ældste partier af den gyldne bulle — dens 23
første kapitler — ved årsskiftet 1355—56 har efterladt sig påfal
dende få spor i samtidens kilder. Der foreligger ingen direkte
forarbejder, og de berettende kilder fatter sig i yders te korthed;
de behandler vel rigsdagen i Nürnberg ganske udførligt, men har
øjensynligt overvejende hæftet sig ved det store opbud af promi
nente herrer, der overværede mødet, eller ladet sig imponere af
de festligheder, der omgav det. Som helhed synes samtiden således
ikke at have haft blik for bullens forfatningsmæssige rækkevidde;
virkelig betydning fik den først, da kriserne i 1400 og 1410 gjorde
fortolkningen af dens valgbestemmelser aktuel. I løbet af det 15.
århundrede blev den tillige udgangspunkt for de begyndende rigs
reformer, men først i 1519 blev den anerkendt som rigsgrundlov1.
Samtidens ringe forståelse for rækkevidden af den kurfyrstefor
fatning, den gyldne bulle anviste, kan skyldes, at kun en meget
snæver kreds har været inddraget i forhandlingerne om dens ud
formning. Men den svigtende interesse kan også hænge sammen
med, at lovens grundtendens var konservativ. Den repræsenterer i
mange henseender snarest en kodifikation af sædvaner og forskrif
ter, der allerede inden — undertiden endda meget længe forinden
— havde vundet almindelig anerkendelse i tysk forfatningspraksis
og politisk liv. Ligesom i de øvrige vest- og nordeuropæiske stater
1. Jfr. M. G. Schmidt, Die staatsrechtliche Anwendung der goldenen Bulle bis zum
Tode König Sigmunds, (Diss., Halle 1894); K. Zeumer, Die goldene Bulle Kai
ser Karls IV, Bd. I. Quellen und Studien zur Verfassungsgeschichte des deutschen
Reiches in Mittelalter und Neuzeit 11:1 (Weimar 1908), pp. 2 ff., pp. 229 ff.
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mærkes nationalstatsdannelsen i Tyskland fra sidste halvdel af
det 13. århundrede; både stændersamfundets vækst og den almin
delige sækulariseringsproces gjorde sig også gældende her, de antikuriale tendenser måske endda stærkere end andre steder. Men
den hastigt voksende forflygtigelse af kejsermagten siden de store
fyrsteprivilegier 1220 og 1231—32, rigsdagens udvikling til et or
gan for rigsfyrsternes særinteresser og endelig kurfyrsteinstitutionens
vækst førte Tyskland ind i andre baner end naboerne. De kollek
tive standsprivilegier banede vejen for den territorialiseringsproces, som den gyldne bulle fuldbyrdede, men som først det 15. og
16. århundrede drog de forfatningsmæssige konsekvenser af. Det
er denne situation, James Bryce i paradoksform karakteriserede
ved, at kejser Karl IV med den gyldne bulle »legalized anarchy
and called it a constitution«2.
Den gyldne bulle er altså i høj grad repræsentativ for situatio
nen i Tyskland ved midten af det 14. århundrede. Men man kan
på den anden side rejse spørgsmålet, om det er kejser Karl IV selv
eller andre, der har taget initiativet til dens udarbejdelse, om den
fyldestgjorde hans hensigter eller om den afspejler andre indfly
delser.
Tyske forskere har dog næppe næret nogen tvivl i denne hen
seende; allerede den gængse terminologi — »Karl IV.s gyldne bul
le* — røber tilstrækkeligt, at den umiddelbart opfattes som udslag
af kejserens sjældne statsmandsbegavelse3. Alle er ikke destomindre
enige om, at den må være blevet til ved kompilation af en lang
2. J. Bryce, The Holy Roman Empire (London, new ed. 1910), p. 246. - For
oversigter over den videnskabelige behandling af kurfyrsteinstitutionens vækst, se
f. eks. E. Wunderlich, Die neueren Anschauungen iiber die deutsche Königswahl
und den Ursprung des Kurfürstentums (Diss., Halle 1913); Ch. C. Bayley, The
Formation of the German College of Electors in the Mid-Thirteenth Century
(Toronto 1949) og M. Lintzel, ‘Die Entstehung des Kurfürstenkollegs’. Ausgewählte Schriften II (Bln. 1961), pp. 431-63.
3. H. Friedjung, Kaiser Karl IV. und sein Anteil am geistigen Leben seiner Zeit
(Wien 1876), pp. 83 ff.; E. Werunsky, Geschichte Kaiser Karls IV. und seiner
Zeitj II (Innsbruck 1892), pp. 117 ff.; M. G. Schmidt, op. cit., p. 1; O. Schnettler: Die Stellung des Kurfürstenkollegiums zum Königtum und Reich bis zur
Zeit Sigmunds (Diss., Halle 1906), pp. 34 ff.; K. Zeumer, op. cit. I, pp. 137 ff.,
227 f. - I The Cambridge Medieval History VII (1936), pp. 145 f. betegner
W. T. Waugh den gyldne bulle som »an essay in Realpolitik«.
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række, oprindeligt indbyrdes uafhængige dokumenter4. For vur
deringen af loven som produkt af en ganske bestemt forfatnings
mæssig og politisk situation er denne påvisning af dens enkelte
bestanddeles forlæg imidlertid næppe ganske fyldestgørende; den
forudsætter, at man tillige afvej er den politiske betydning af, at
man netop da fremdrager de bestemte forbilleder eller retsprincip
per, som ligger til grund, af hvad de betyder i den givne situa
tion, og af bestemmelsernes indbyrdes forhold.

I

Tanken om at underkaste rigets anliggender en bredere drøf
telse synes at være opstået ved hoffet i juli 1355, kort tid efter at
kejseren var vendt tilbage fra sin kroning i Rom5. Indkaldelses
brevene til en rigsdag i Nürnberg blev ekspederet ved midten af
september6, men skønt mødet var berammet til den 11. november,
kom forhandlingerne først sent i gang. Kejseren selv ankom den
25. november, medens de gejstlige kurfyrster først kom i løbet af
den følgende måned — ærkebispen af Köln, Wilhelm von Gennep således næppe før den 23. december —, og de afgørende for
handlinger blev udskudt af kejseren indtil da, skønt han straks
ved rigsdagens åbning fremsatte sine programpunkter7. Det vil
imidlertid være af væsentlig betydning, om det er muligt, at skaffe
sig indblik i Karl IV.s hensigter på dette tidspunkt, inden drøf
telserne med kurfyrsterne blev indledt i juleugen. Bullens indle
dende motivering har naturligvis ikke afgørende vægt i denne for4. Denne tanke var oprindelig fremsat af Heinrich Friedjung (Op, cit., pp. 85 f.),
og den blev definitivt gennemført af Karl Zeumer, der har fortjenesten af at
have udpeget kildeforlæg til hver enkelt af bullens bestemmelser (Op. cit. I,
kap. I). Siden Zeumers arbejde har den gyldne bulle ikke været genstand for
mere indgående specialbehandling.
5. U. Stutz, Der Erzbischof von Mainz und die deutsche Königswahl (Weimar
1910), p. 96 med henvisninger; H. Mitteis, Die deutsche Königswahl. Ihre
Rechtsgrundlagen bis zur Goldenen Bulle (Baden u. Wien 1938), p. 190.
6. J. D. v. Ohlensghlager, Neue Erlauterungen der Goldenen Bulle Kaysers Carls IV.
(Frankfurt 1766), Urkundenbuch, pp. 1 f. — Brevet er stilet til Strassbourg, men
der må efter dets ordlyd være tilsendt alle implicerede tilsvarende breve.
7. K. Zeumer, op. cit. I, pp. 112 f.
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bindelse, og indkaldelsesbrevet fra den 17. september giver ingen
sikker vejledning; det konstaterer blot i normale vendinger kej
serens ønske om behandling af, »was wir in umb gemeinen nuz
ze rate werden«. Det eneste relevante vidnesbyrd, vi har, forelig
ger i et referat af den proposition, Karl IV. forelagde rigsdagen
den 25. november, i en utvivlsomt fuldt loyal indberetning fra de
strassbourgske udsendinge få dage senere8.
Denne proposition indeholdt fem punkter: (1) Afgørelse af, hvem
den verdslige kurfyrs teværdighed tilkom; (2) ordning af de ver
serende mønters indbyrdes kurser for at afhjælpe rigets vanskelig
heder; forhandlinger (3) om nedsættelse af rhintolden og landtra
fikafgifterne, (4) om freden til lands og til vands og (5) om fast
lægning af fremgangsmåden ved anvendelse af flertalsprincippet ved
kongevalg for at forebygge fremtidig krig9. Disse programpunkter
bærer i høj grad aktuelt præg; det første afspejler det foregående
årtis magtpolitiske opgør i Tyskland og de følgende tillige kejse
rens ønske om en afklaring af rigets økonomiske og politiske van
skeligheder. Men sammenstiller vi disse fem punkter med den
gyldne bulles første 23 kapitler, der var det endelige resultat af
nürnbergerrigsdagens forhandlinger, vil kontrasten være iøjnefal
dende, og den lader sig ikke på nogen måde bortforklare eller eli
minere. Kun til propositionens paragraf 5 finder vi fuldstændig
saglig overensstemmelse med lovens endelige form, nemlig i dens
c. II, som netop beskæftiger sig med majoritetsprincippet ved kon8. K. Zeumer, op. cit. II, pp. 70 f. Der er næppe grund til at drage referatets kilde
værdi i tvivl, selvom man naturligvis ikke kan udelukke, at rubriceringen af det
kejserlige program kan skyldes beretterne, eller at noget kan være udeladt.
9. Und wolte wuessen schlechtes, welre leigen kurfursten werent. Wene er das usgetruge, so wolt er darnach besorgen, wie die munzen wurdent genge und gebe,
es werent guldin oder ander gelt; wenne in duncket, wie es deme lande ein notdurfft sy. Wenne das beschehe, so wolt er druber sitzen, dasz der zoelle uf dem
Rine und der geleite uf dem lande minner wurde; wande er auch wol herkante,
dasz die lute (teksten har: land) nut herzugen moechten uf lande und uf wasser.
Wenne das beschehe, so wolt er druber sitzen, wie er fride und gnade machte uf
lande und wasser, und wolt darnach besorgen, were es, dasz er abe gienge, dasz
man einen kunig kiesende wurde, wen das mere teil der fursten kuse, dasz den
die herren und stette vur einen kunig hetten, durch sadz nit me krieg umb das
rich wurde, als vor ime gewesen ist. Das wil er alles zu rate werden mit fuersten,
mit herren und mit stetten.
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gevalget. Overensstemmelsen er fuldstændig derved, at det begge
steder kun drejer sig om at formulere en valgprocedure, ikke om
principiel lovfæstelse af flertalsprincippet, der altså forudsættes
anerkendt.
Af de øvrige fire punkter i kejserens proposition blev kurretten
afgjort inden udstedelsen af loven10, medens intet af de resterende
tre genfindes i bullen i dens afsluttende form, skønt der enkelte
steder forekommer svage reflekser af dem. Propositionens andet
punkt har således på en vis måde en pendant i bullen, forsåvidt
som dens c. X om kurfyrsternes møntregale en passant berører et
enkelt møntteknisk anliggende; men rækkevidden af dette kapitel
dækker langtfra hensigten i propositionen, der stillede en detail
leret regulering af de verserende mønters kursværdi i udsigt. At
sagen har været genstand for behandling, fremgår af et kejserligt
edikt fra den 20. januar 1356, der netop tager stilling til de vig
tigste møntkurser11. Når den tekniske side af møntforholdene så
ledes udskydes i lang tid, medens kurfyrsternes møntregalerettigheder kodificeres, tyder det unægtelig på, at sagen har været stillet
i bero, indtil forhandlingerne om de forfatningsmæssige anliggen
der var afsluttet.
Noget lignende gælder problemerne omkring landefredsinsti
tutionen, som kejseren ifølge det strassbourgske referat af propo
sitionen ligeledes havde ønsket at tage op på rigsdagen. Heller ikke
her finder vi nogen virkelig parallel i den gyldne bulles bestem
melser, der kun berører sagen ganske perifert i cc. XV og XVII i
forbindelse med behandlingen af de politiske byforbund og fyr
sternes fejderet. I c. XV anerkendes blot de bestående landefreds
ordninger, der skal fungere, indtil kejseren træffer andre forholds10. Jfr. ndfr. pp. 218 ff.
11. J. F. Böhmer, Regesta Imperii VIII: Die Regesten Kaiser Karls IV 1346-78.
Hrsg. v. A. Huber (1877, citeres i det fig.: Reg. Imp. VIII), no. 2422. - Dette
edikt har formodentlig stabiliseret rigets møntforhold, og først i 1375 tages kur
serne atter op til revision (Reg. Imp. VIII, no. 5504; jfr. F. Friedensburg, Münzkunde und Geldgeschichte der Einzelstaaten des Mittelalters und der neueren Zeit
(München 1926), pp. 44 ff.). Det store edikt blev suppleret af en samtidig for
ordning, der fastsatte forholdet mellem heller og pfennig (Reg. Imp. VIII, no.
2423). I praksis nåede kejseren således den hensigt, han udtrykte i sin proposi
tion, men blot ikke gennem den gyldne bulle.

DEN GYLDNE BULLE FRA 1356

203

regler12. I Heinrich von Diessenhofens omtrent samtidige beretning
har vi endvidere en ganske kort efterretning, der umiddelbart lader
formode, at kejseren efter drøftelser med stænderne har påbudt
en generel, stiftvis opdeling af riget i landefredsdistrikter13. Ud
over den allerede nævnte passus i bullens c. XV indeholder imid
lertid ingen af de dokumentariske kilder nogensomhelst antydning
af et sådant arrangement, og i hvert fald kan der ikke være ud
stedt noget kejserligt edikt herom. Heinrich von Diessenhofens
meddelelse lader sig altså ikke kontrollere eller verificere af andre
kilder; den udtrykkelige udsættelse af sagen svækker utvivlsomt
tværtimod tilliden til hans efterretning, også selvom den aftale eller
det arrangement, der er tale om, iøvrigt helt vilde svare til, hvad vi
ellers ved om Karl IV.s landefredspolitik — etableringen af re
gionale landefredsforbund under kejserlige auspicier — de følgende
år14. I bedste fald kan der blot være tale om en refleks af de kej
serlige hensigter i krønikenotitsen.
Hvad endelig angår ordningen af de toldspørgsmål, som kejse
ren ligeledes havde rejst i sin proposition, synes de at have været
drøftet i forbindelse med den samlede behandling af byernes pri
vilegier, der fandt sted inden de egentlige forfatningsforhandlin
ger, nemlig i slutningen af november og begyndelsen af december
1355. Navnlig i dagene 29.—30. november og 6.—10. december
udfærdigede kejseren med de tilstedeværende gejstlige og verdslige
herrers vidnesbyrd en lang serie privilegiebreve, som i de fleste til
fælde dog blot bekræftede ældre rettigheder15.
Et enkelt tilfælde har imidlertid speciel interesse i denne for
bindelse, nemlig de kölnske privilegier, ikke blot fordi de angår
den vigtigste af rhinstæderne, men tillige fordi de står i nøje for12. K Zeumer, op. cit. II, p. 31.
13. J. F. Böhmer ed., Fontes rerum Germanicarum IV (Stuttg. 1868), p. 101: Imperator electores et civitatenses in regno Alamanie convocavit ad se in Norenberg tractantes ea, que sunt pacis, volens et mandans, ut pacem per regnum servarent et
contra facientes punirent. Quod promiserunt postulantes in singulis dyocesibus
capitaneos, qui eos assisterent. Quos eis assignavit.
14. Jfr. E. A. Fischer, Die Landfriedensverfassung unter Karl IV. (Diss., Göttingen
1883), passim, og ndfr., p. 209.
15. Reg. Imp. VIII, no:s 2283, 2297 (jfr. 2298 og 2302), 2299 (jfr. 2304-06),
2313, 2314 (jfr. 2297), 2315, 2318, 2321-28.
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bindelse med byens langvarige strid med sin ærkebisp om over
højheden over byen og byens kommercielle og politiske disposi
tionsfrihed16. I februar 1349 havde Karl IV. tildelt Köln en række
vigtige privilegier, der rakte langt udover Ludvig af Bayerns brev
fra 1314, blandt andet ved sine løfter mod yderligere toldpålæg
ved Rhinen mellem Mainz og Köln og mod at byen blev påtvun
get uønskede forbund eller forpligtelser17. Allerede forud havde
han dog udstedt et særbrev til ærkebiskop Walram, som sikrede
denne mod indgreb i hans rettigheder18, og knapt fem år senere,
18. december 1353, må kongen atter garantere ærkebispen hans
rettigheder i Köln og forbyde byen at indgå noget forbund, der
kan stride mod ærkebispens interesser, uden dennes samtykke og
uden at optage en fyrste eller en greve som garant19. 8. oktober 1355
bekræfter Karl IV. påny Kölns kejserlige og ærkebiskoppelige pri
vilegier, og to måneder senere, den 8. december, udvider han dem
igen, blandt andet med befæstningsret, særlige markedsrettigheder,
toldfriheder, stapelret etc.20. På dette tidspunkt var ærkebiskop Wil
helm von Gennep endnu ikke ankommet til Nürnberg; det skete
først den 23. december21. Allerede den 5. januar 1356 må kejse
ren med kurfyrsternes samtykke imidlertid atter tilbagekalde det
udvidede privilegiebrev fra 8. december og andre friheder, der kræn
kede ærkebispen samt fastslå dennes dominium utile civitatis22,
og den følgende dag omvendt stadfæste reversen til ærkebiskop
Walram fra 134923. Begge de kölnske privilegiebreve fra oktober
og december 1355 er bevidnet af den sachsiske kurfyrste, hertug
Rudolf den ældre, det sidste tillige af pfalzgrev Ruprecht den æl
dre24, der nu få uger senere medvirker til privilegiets tilbagekal16. Jfr. i alm. E. Werunsky, op. cit. II, pp. 17 ff.
17. Th. J. v. Lagomblet, Urkundenbuch fur die Geschichte des Niederrheins III
(Dusseldorf 1853), no:s 142-43 og 467-70.
18. Ibid. Ill, no. 466.
19. Ibid. Ill, no. 591.
20. Ibid. Ill, no. 547.
21. Jfr. K. Zeumer, op. cit. I, pp. 112 f.
22. Th. J. Lagomblet, op. cit. Ill, no. 551.
23. Ibid. Ill, p. 375 note 1. - Den 4. jan. 1356 fik ærkebiskop Wilhelm tillige ret til
at opkræve en geleitzoll. (Ibid. Ill, no. 450).
24. Begge breve bevidnes iøvrigt tillige bl. a. af Lupold v. Bebenburg (statsteoreti
keren) og af Biskop Johan af Strassbourg.
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delse. Og skønt man næppe kan tillægge denne omstændighed ab
solut afgørende vægt, kan der ikke være nogen tvivl om, at initia
tivet til denne reaktion må være udgået fra ærkebiskop Wilhelm
von Gennep, hvis økonomiske og politiske stilling var trådt for
nær, ligesålidt som det kan være tvivlsomt, om det indtrufne om
slag i kejserens holdning siden december har været frivilligt. Ud
over dette opgør om de kölnske privilegier hører vi ikke mere om
behandling af toldspørgsmål, således som kejseren havde tilsigtet
det i sine programpunkter; heller ikke herom meddeler den gyldne
bulle noget, og der foreligger ikke nogen forordning i denne retning.
Toldspørgsmålet blev således skudt helt til side, medens lande
fredsorganisationen og møntordningen blev udsat på ubestemt tid.
Og selvom disse anliggender måske ikke formelt lod sig indføje i
de rammer, den gyldne bulle fik ved sin endelige udformning, har
de altså været bragt på bane på kejserligt initiativ, men atter opgi
vet, formentlig både af hensyn til de forfatningsmæssige forhand
linger, og fordi de vanskeligt lod sig forene med de gejstlige kur
fyrsters interesser ved Rhinen. Det er imidlertid muligt at nå endnu
et skridt videre. Den gyldnes bulle cc. XIII og XV, de revocations
privilegiorum og de conspirationibus, træffer nemlig henholdsvis
bestemmelser om, at ethvert privilegium — uanset dets oprindelse
—, som kan skade eller beskære kurfyrsternes rettigheder, skal være
ugyldigt, og om underkendelse af og forbud mod byforbund af
enhver art uden fyrsteligt samtykke og medvirken under drastiske
trudsler om straf25. Efter sin formulering må c. XIII have taget
sigte på privilegiet til Köln fra 8. december 1355, som netop ud
trykkeligt havde forbeholdt modtagerne, at en tilbagekaldelse kun
var gyldig, hvis brevet blev ordret citeret ved tilbagekaldelsen 26.
På tilsvarende måde reproducerer c. XV — foruden et kort udtog
af landefreden fra Roncaglio 1158 — Karl IV.s privilegiebrev til
ærkebiskop Walram af Köln fra 1353, således at der i det hele har
fundet en skærpelse sted af den to hundrede år gamle landefreds
ordning27. Indtrykket af denne by fjendtlige tendens forstærkes

25. K. Zeumer, op. cit. II, pp. 29 og 30 f.
26. Jfr. sammenstillingen ibid. I, pp. 69 ff.
27. Ibid. I, pp. 72 ff.
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yderligere gennem det såkaldte pfalbürger-forbud i bullens c. XVI,
der forbyder byerne at optage tilvandrende fra andre herskeres ter
ritorium som borgere28. Optagelsen af dette forbud, som også har
fortilfælde navnlig under Hohenstauferne, men som måske har
været særlig aktuelt under det 14. århundredes befolkningskriser,
skyldes biskop Johan af Strassbourg, der følte sig særlig mærkbart
ramt af vandringen fra land til by29.
Sammenfatter vi foreløbig hovedpunkterne af det foregående, vil
det sikkert allerede nu være vanskeligt at fastholde den traditionelle
vurdering af Karl IV.s forhold til den gyldne bulle. Af de fem
programpunkter, han havde formuleret i sin proposition, overle
vede kun de to — reglerne for det romerske kongevalg og arrange
mentet af kurretten — i deres helhed de afgørende forhandlingef
med kurfyrsterne. Alle de øvrige punkter må enten være udsat
eller erstattet af andre ordninger, der åbenlyst strider mod kejse
rens hensigter. Toldlettelserne ved Rhinen forsvinder ikke blot,
men en mærkbar byfjendtlig linie, der på meget talende måde gri
ber tilbage til Hohenstaufernes bypolitik, tager deres plads i den
gyldne bulle. Det er i denne forbindelse ganske interessant, at da
kejser Karl sidst i januar 1356 udsteder en bekræftelse af enkelte
kapitler af loven som særligt privilegium til ærkebiskop Wilhelm
af Köln og den kölnske kirke, optager dette aktstykke foruden cc.
IX—XI, der angår kurfyrsternes fællesrettigheder, netop kun de
to kapitler — cc. XIII og XV —, der har særlig relevans for modta
geren, utvivlsomt som en speciel sikkerhedsforanstaltning fra ærke
bispens side mod byen30. Selvom disse spørgsmål ikke havde direkte
forfatningsmæssig betydning, optog man dem dog ikke destomindre i lovværket, og netop denne omstændighed må i sig selv gøre
udskydelsen af — eller om man vil: reaktionen mod — de økono
miske sider af det kejserlige program særligt betydningsfuld.
På den anden side er formuleringen af parallelle forfatningsmæs
sige og økonomiske reformer i den kejserlige proposition næppe
ganske tilfældig; denne kombination lader formode, at de snarest

28. K. Zeumer, op. cit. II, pp. 31 f.
29. Ibid. I, pp. 76 ff.
30. Ibid. II, pp. 103 ff.; jfr. ndfr., p. 223.
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indgår i en organisk sammenhæng. I denne forbindelse er den
gyldne bulles cc. VIII—XI af en vis interesse. Af disse fastslår c. VIII
den böhmiske konges og hans undersåtters retlige immunitet over
for riget, en bestemmelse, der i c. XI også får gyldighed for de
øvrige kurfyrster, medens cc. IX—X tildeler samtlige kurfyrster en
række regalerettigheder, bjerg-, mønt- og jøderegale31. Den første
bestemmelses proveniens er klar nok, men det fremgår imidlertid
tillige af teksten til cc. IX—X, at disse privilegier for de tyske kur
fyrsters vedkommende må være udformet på grundlag af et op
rindeligt rent bøhmisk privilegium. Denne udvidelse er foretaget
ganske mekanisk og uden noget forsøg på at udjævne støberandene.
Teksten har som Karl Zeumer har dokumenteret32 en del berørings
punkter med et omfattende privilegiebrev for Øvrepfalz fra 5.
april 1355, som fastslog den böhmiske konges landshøjhed i dette
område33; men der har formodentlig tillige foreligget et yngre ud
kast gældende for Böhmen, hvori de øvrige kurfyrsters rettigheder
må være interpoleret, snarest under rigsdagsforhandlingerne. Thi
den 7. januar 1356 bekræftede ærkebiskop Gerlach af Mainz med
sine kollegers samtykke endnu ved sit brev, at den böhmiske konge
udover de bestående rettigheder, som den gyldne bulles cc. VIII—
XI fastslår som almengyldige, endvidere modtager ret til at på
lægge nye toldafgifter og til at udnytte nyfundne mineforekom
ster34. De øvrige kurfyrster fik ikke del heri, men allerede de udvi
delser, der havde fundet sted ved at give dem andel i de specielle
böhmiske privilegier, antyder tilstrækkelig klart hensigten: at kodi
ficere særlige, kurfyrstelige fællesprivilegier, som allerede i stor ud
strækning anvendtes i praksis35, i snæver forbindelse med den for
fatningsmæssige organisation af kurfyrstekollegiet.
K. Zeumer, op. cit. II, pp. 22-27.
Ibid. I, pp. 51 ff.
J. D. v. Ohlenschlager, op. cit., Urkundenbuch pp. 76 ff.
K. Zeumer, op. cit. II, pp. 86 ff. og Regesten der Erzbischöfe von Mainz 12891396. Hrsg. v. G. Frh. v. Ropp, 2. Abt., bearb. v. F. Vigener. Bd. I (Lpz. 1913),
no. 484.
35. Jfr. M. Krammer, ‘Das Kurfürstenkolleg von seinen Anfängen bis zum Zusammenschluss im Renser Kurverein des Jahres 1338’. Quellen und Studien zur
Verfassungsgeschichte des deutschen Reiches in Mittelalter und Neuzeit V:1
(Weimar 1913), passim.

31.
32.
33.
34.
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Det fremgår af ærkebiskop Gerlachs brev fra 7. januar 1356, at
kejseren har forelagt kurfyrstekollegiet sagen, der efter drøftelse
her er blevet accepteret, hvorefter ærkebispen erkender, at alt har
fundet sted med hans råd og fulde tilslutning36. Denne bekræftelse
gælder formelt kun det udvidede privilegiebrev for kongen af Bøhmen, men der kan fornuftigvis ikke være tvivl om, at også det op
rindelige privilegieudkast, der danner forlæg både for dette og for
bullens cc. VIII—X, må være blevet til på kejserligt initiativ.
Det har længe været en almindelig antagelse, at Karl IV. efter
at være vendt tilbage fra kejserkroningen i Rom i påsken 1355 om
trent udelukkende helligede sig Bøhmens anliggender, indtil rigs
dagen i Nürnberg lagde beslag på hans opmærksomhed. Uholdbar
heden af denne opfattelse har Zeumer gendrevet fyldestgørende37;
tilbage bliver dog, at kejserens bøhmiske aktivitet i disse måneder
var påfaldende stærk. Allerede på kroningsdagen — den 5. april
1355 — udstedte han det nævnte privilegium for det nyerhvervede
Øvrepfalz, et brev, der sikrede dette bayerske distrikts retlige im
munitet overfor riget, men som omvendt gjorde den bøhmiske
hofret til øverste instans i causae civiles, criminales et mixtae, og
som sikrede den bøhmiske konges regaleret her38. I september 1355
forelagde Karl IV. en landdag i Prag den bekendte, bøhmiske lands
lov, Maiestas Carolina, til godkendelse, men måtte dog atter tilbage
kalde den, fordi dens forsøg på at reformere kronens fiskale ressour
cer og på at sikre kongen kontrol med retshåndhævelsen var for radi
kale til at vinde nogen genklang hos den bøhmiske adel39.
Formodentlig hører Karl IV.s ønske om at sikre Bøhmen tilsva
rende privilegier, som dem Øvrepfalz allerede havde erhvervet, nøje
sammen med denne situation. I hvert fald røber den vægt, han
tillagde Bøhmen gennem alle disse bestræbelser allerede, at pla
nerne om dannelsen af en kejserlig husmagt med arvelandene som
centrum og udgangspunkt var i færd med at modnes. For en lidt
senere periode — i hvert fald fra 1359 — har Heinrich Reincke
godtgjort, at dette politiske mål hos Karl IV. har været kombine36.
37.
38.
39.

Jfr. henvisn. ovfr., n. 34.
K. Zeumer, op. cit. I, pp. llOf.
J. D. v. Ohlensghlager, loc. cit.
Reg. Imp. VIII, no.s 2255 og 2262; jfr. H. Friedjung, op. cit., pp. 90 ff.
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ret med en række økonomiske projekter40. Hans hensigt synes da
at have været at koordinere Böhmens ressourcer med Venezia’s og
hansebyernes handelsposition ved koncentration af handelsvejene
ad Rhinen til Flandern og ad Elben til Hamburg og de vendiske
stæder. Det samme formål tjente hans omfattende landefredspoli
tik og dens forsøg på at samle de regionale landefredsforbund un
der direkte, kejserlig autoritet41, men stadig først og fremmest med
henblik på styrkelse af sin husmagt. Også denne side af kejserens
politik lader sig bedst dokumentere de følgende årtier, ligesom
den synes at have gjort sig mest aktivt gældende i forbindelse med
flere af de vigtigste, politiske afgørelser i denne periode. Det gæl
der f.eks. både 1368, 1370 og 1375—76, henholdsvis forud for den
anden romerrejse og kriserne i forbindelse med Karl IV.s forsøg
på at få sin søn Wenzel valgt til efterfølger42.
Spørgsmålet er imidlertid, om disse politisk-økonomiske planer,
der i modsætning til f.eks. Hohenstaufemes og de tidligere Habsburgeres husmagtspolitik havde rigspolitisk sigte, ikke er modnet
hos kejseren noget tidligere. Hans aktivitet efter kejserkroningen
navnlig i Böhmen tyder ubetinget på hans vilje til at styrke den kej
serlige husmagt. Konsolideringen af hans besiddelse af Øvrepfalz
gjorde en så vigtig by som Nürnberg til hans umiddelbare nabo,
og endnu i december 1355 gav ærkebiskop Gerlach af Mainz kej
seren sin tilladelse til at inkorporere forskellige små polske og schlesiske grænsedistrikter under Böhmen43. I samme retning peger det,
at Karl IV. netop i september 1355 fra landdagen i Prag gav en
række schlesiske byer de samme handelsrettigheder i Böhmen og
Prag, som Breslau allerede besad44, og at anlægget af en vej fra
Böhmen til Passau første gang omtales i 135645. Set i denne sam40. H. Reincke, ‘Machtpolitik und Wirtschaftspläne Kaiser Karls IV’. Hansische Geschichtsblätter XXIX (Lübeck 1924), pp. 78 ff. og samme, ‘Kaiser Karl IV und
die deutsche Hanse’. Pfingstblätter des Hansischen Geschichtsvereines XXII (Lü
beck 1931), pp. 17 ff.
41. E. Fischer, op. cit., passim: jfr. Reg. Imp. VIII no:s 1927, 3859.
42. Reg. Imp. VIII, no:s 4550, 5005 etc.; jfr. registret u. »Landfrieden« og navnlig
no:s 4576-83, 4830-45.
43. Reg. d. Erzb. v. Mainz 2. Abt. I, no:s 438-39.
44. Reg. Imp. VIII, no:s 2257.
45. H. Reincke, ‘Karl IV und die deutsche Hanse’, pp. 22 f. med henvisn.
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menhæng får den kejserlige propositions ønsker om en generel
landefredsordning, om møntregulering og lettelserne af de interne
toldskranker en ganske særlig betydning. Det vil næppe være mu
ligt at føre noget absolut bindende bevis for denne meget nærlig
gende antagelse, men ordningen af disse spørgsmål må have været
den nødvendige forudsætning for en organisation som den, vi først
med sikkerhed kan konstatere hos kejseren nogle år senere.
Givet er det under alle omstændigheder, at kejserens hensigter
ikke har fundet nogen forståelse blandt kurfyrsterne, og vel navnlig
ikke hos de gejstlige, der havde stærke, fiskale interesser at vare
tage ved Rhinen, interesser, som gav sig udslag i det, den engelske
historieskriver Thomas Wyke ved midten af det 13. århundrede be
skrev som »furiosa Teutonicorum insania«46. Tydeligst ses dette
af reaktionen mod toldplaneme og de deraf følgende forholdsreg
ler mod byerne og til sikring af de kurfyrstelige privilegier. Hvor
når dette omslag er indtruffet, ved vi ikke med sikkerhed, udover
at det må have fundet sted mellem den 23. december, da ærke
biskop Wilhelm von Gennep ankom til Nürnberg, og den 5. ja
nuar 1356, da de kölnske privilegier blev tilbagekaldt. En nøjere
datering havde givetvis været af interesse for at placere skreddet
fuldstændigt i forhold til planlægningen af den gyldne bulle, en
plan, der ligeledes må være undfanget i samme tidsspand47. Både den
kurfyrstelige reaktion mod byerne og udsættelsen af landefredsorga
nisationen og møntordningen viser, at der må have været et ønske
til stede i den samme kreds om at fuldføre de forfatningsmæssige for
handlinger og knæsætteisen af kurfyrsternes privilegier, inden man
tog de øvrige spørgsmål op til afgørelse.

II.
De økonomiske og huspolitiske aspekter er imidlertid kun én side
af den kejserlige proposition i november 1355. Den anden side
gjaldt bestemmelsen af valgproceduren ved kongevalg og af hvem
kurretten egentlig tilkom.
46. ‘Annales Monastic?. Rolls Series IV, p. 222.
47. Jfr. ndfr., p. 219.
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De afsnit af den gyldne bulle, som behandler rent forfatnings
mæssige anliggender, begrænses i det hele til cc. I—VIL Disse ka
pitler danner dog langtfra nogen formel enhed, men falder snarere
i tre hovedafsnit, hvoraf det første — cc. I—II — omhandler valg
proceduren48, det andet — cc. III—VI — kurfyrsternes indbyrdes pla
cering i kollegiet og deres fællesrettigheder49 og det tredie endelig
— c. VII — kurfyrsternes arvefølge50. At de to første kapitler danner
en sluttet enhed, fremgår deraf, at deres paragraffer fortløbende
indledes med decernimus, statuimus, wolumus, ordinamus eller
lignende udtryk, og af at de har krydshenvisninger, overfor cc.
III—VI, der diplomatarisk atter indledes med en fælles inscriptio
og arenga, hvorefter de efterfølgende underafsnit påny påbegyndes
med statuimus insuper, quocuius insuper og decernimus. Hver for
sig synes disse tre hovedelementer således at have udgjort en op
rindeligt selvstændig, diplomatarisk enhed, som senere er blevet
kædet sammen til den skikkelse, vi nu kender. Fælles for disse
tre afsnit er det, at det her i modsætning til alle de øvrige kapitler
af Nümbergerloven er vanskeligt at udpege deres umiddelbare for
læg; kun så meget synes sikkert, at de står i nærmere eller fjernere
slægtskab med Schwabenspiegel, hvis indflydelse til gengæld ikke
er mærkbar i de senere kapitler51. For c. VII.s vedkommende er
forbindelsen kun indirekte, forsåvidt som det snarere bygger på et
kejserligt privilegium for hertug Rudolf den ældre af Sachsen fra
25. august 1355 (med en latinsk version fra 6. oktober), et brev,
der tildeler kurfyrsten primogeni turarvefølge52. Denne begunstigelse
har imidlertid mere end blot aktuel interesse, idet hertug Rudolfs
ældste søn tidligt var død uden afkom, således at der allerede af
denne grund her ligesom for de foregående to kapitler må antages
at have ligget mere generelle overvejelser til grund for de retnings
linier, der anvises; formuleringen peger i hvert fald i retning af, at
Schwabenspiegels regler har tjent som udgangspunkt for disse tre
afsnit af den gyldne bulle.
4-8.
49.
50.
51.
52.

K. Zeumer, op. cit. II, pp. 7-16.
Ibid. II, pp. 16-21.
Ibid. II, pp. 21 f.
Jfr. ibid. I, pp. 17, 19 f., 29 ff., 34 ff. og 45.
Ibid. I, pp. 43 ff.
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Gennemgår man disse kapitlers forfatningsmæssige indhold, er
det for det første påfaldende, hvor fremtrædende en position de
tildeler ærkebispen af Mainz. Kongevalgets ydre organisation læg
ges helt i hans hånd: Han skal udfærdige indkaldelsesbreve til sine
kolleger; valgmødets termin gøres — formodentlig af hensyn til det
ærkebiskoppelige kancelli — afhængig af, hvornår efterretningen
om kongens eller kejserens død indløber til Mainz; han skal beskytte
alle de øvrige kurfyrster undervejs til Frankfurt; han skal forestå
edsaflæggelsen inden valghandlingen; han skal foretage inquisitio
vo torum, den endelige afstemning, og han skal selv afgive sin stem
me sidst53. Disse bestemmelser afgjorde definitivt Mainzer-ærkebispens særlige fortrinsstilling fremfor sine kolleger, efter at hans
ret til fastsættelse af terminen i det 13. århundrede — i hvert fald
endnu i 1291 — havde været bestridt af pfalzgreven ved Rhinen,
der normalt udøvede rigsvikariatet under tronvakance, og efter at
ærkebispen af Trier i første halvdel af det 14. århundrede havde til
taget sig ret til at afgive sin stemme først54.
Det har således i denne sammenhæng en ikke uvæsentlig betyd
ning at fastslå, hvorfor Mainz fik denne fortrinsstilling. Zeumer
formoder, at det måtte skyldes den daværende ærkebiskop Gerlach
von Nassaus indflydelse55. Det er dog næppe sandsynligt, at der kan
have været tale om så personlige eller øjebliksbetonede grunde, især
fordi ærkebiskop Gerlach næppe selv har haft format til at gennem
føre dette, selvom hans personlige stilling vel kan have lettet be
stemmelsernes optagelse i den gyldne bulle. Hans fortid som pave
lig protegé og hans valg, som skyldtes ærkebiskop Balduin af Trier
og den böhmiske konge i forbindelse med kongevalget 1346, gav
ham sikkert ikke tilstrækkelig prestige til at sætte et så vidtræk
kende program igennem, så meget mere som hans stilling i Mainz
53. Se den gyldne bulles cc. I: 8—14, 15-16; II: 1-2; K. Zeumer, op. cit. II, pp. 7 ff.,
12 f., 14 f., 18. - Afstemningen gælder altså ikke nominatio, udpegelsen af en
kandidat, men det endelige valg; jfr. ibid. I, 206 ff. og U. Stutz, op. cit., p. 112.
-At Mainzer-ærkebispens ret først virkelig trådte i funktion i 1792, fordi kongerne
normalt blev valgt vivente imperatore (Ibid., pp. 93 ff.), er i denne forbindelse
naturligvis ganske uden betydning.
54. K. Zeumer, op. cit. I, pp. 29 ff., 124, 208 ff.; U. Stutz, op. cit., pp. 80 ff., 90 ff.
55. K. Zeumer, op. cit. I, pp. 123 ff.; jfr. dog også pp. 222 ff. og Stutz, op. cit.,
p. 113.
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stadig var afhængig af kejserlige magtbud56. Det er sikkert rigtigere,
når Ulrich Stutz fremhæver de politiske fordele, retten til at afgive
sin — i givet fald naturligvis udslaggivende — stemme sidst57, men
heller ikke denne vurdering forekommer mig fuldt tilstrækkelig,
alene af den grund, at ærkebispens rettigheder jo rakte langt ud
over afstemningen ved kongevalget. Mere afgørende er det, at man
i flere tilfælde kan iagttage paralleller mellem den gyldne bulle
og den opfattelse, Schwabenspiegel udtrykker. At Schwabenspiegel
fortrinsvis formulerer en syd- og vesttysk retsopfattelse har næppe
relevans i denne forbindelse, hvorimod det er af stor vægt, at den
motiverer sin regel med Mainzer-ærkebispens stilling som tysk ærkekansler58. Det er vel også tænkeligt at Mainz geografiske placering
kan have støttet den magtposition, Luxembourgerne var i færd med
at opbygge omkring deres besiddelser i Syd- og Centraltyskland,
mellem hertugdømmet Luxembourg og Øvrepfalz-Bohmen. Det
vil således være rimeligst at antage, at det har været overvejelser af
denne art, der ligger forud for formuleringen af den gyldne bulles
første kapitler, skønt det intetsteds omtales udtrykkeligt59. Under
alle omstændigheder er det givet, at den fortrinsstilling, ærkebispen
af Mainz fik, må tolkes som udtryk for en praktisk begrænsning af
kongevalget til et rent tysk anliggende, medens de to andre ærkekanslere, den galliske og den italienske — henholdsvis ærkebisperne
af Trier og Köln — holdtes ude60. Er denne tolkning rigtig, kan
disse bestemmelser vanskeligt tolkes på anden måde end som udtryk
for et kejserligt initiativ.
Vender vi tilbage til analysen af disse syv første kapitler af den
gyldne bulle, vil det endvidere i visse henseender være muligt at
56. Jfr. F. Vigener i Allgemeine Deutsche Biographie IX (1879), pp. 5 ff. og samme,
‘Kuno v. Falkenstein und Erzbischof Gerlach von Mainz in den Jahren 13541358’. Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins N. F. Bd. XIV (Gies
sen 1906), I pp. 1-43.
57. U. Stutz, op. cit., pp. 112 ff.
58. Ibid.; jfr. dog også K. Zeumer, op. cit. I pp. 222 ff.
59. Jfr. H. Bresslau, Urkundenlehre (Lpz. 1889), p. 392; K. Zeumer, loc. cit.
60. Ærkebiskop Bohemund af Triers ærkekanslerprivilegium for Gallien bekræftede
Karl IV. separat den 5. jan. 1356 (Reg. Imp. VIII, no. 6861), hvorimod der
ikke er bevaret nogen tilsvarende bekræftelse for ærkebispen af Köln yngre end
1346 (Ibid. VIII, no. 268 og Bresslau, loc. cit).
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danne sig en noget mere nuanceret forestilling om den politiske
begrebsverden, de repræsenterer, selvom vi ikke her kan gå i enkelt
heder. Det hedder alle steder, at bullens bestemmelser gælder sacrum
imperium Romanorum61, en terminologi, der intetsteds defineres
nærmere. Tolkningen lader sig kun udlede af den umiddelbare
sammenhæng. Allerede i prooemiet afledes det kristelige kejser
dømmes, Gud har skænket, og sacrum imperium af de tidligere ver
densriger, det paradisiske samfund, det trojanske rige og den romer
ske stat. Og senere siges det, at kurfyrsterne ikke må forlade valg
byen Frankfurt, før flertallet af dem har valgt verden eller kristen
heden et verdsligt overhoved, nemlig den romerske konge og frem
tidige kejser62. Kejserens myndighedsområde som verdsligt over
hoved — i modsætning til pavens — bliver imperiet, kristenheden,
afløseren af de tidligere imperier, og magten delegeres ham af kur
fyrsterne. På den anden side begrænses kejserens funktionsområde
i praksis til Tyskland. Det synes allerede at fremgå af de prærogativer, man tildelte ærkebispen af Mainz, og det fremgår tillige af
alle bullens konkrete foranstaltninger, der kun vedrører Tyskland:
Ledsageretten, privilegier, forbud etc., medens Böhmens affærer klart
ligger udenfor det tyske riges kompetenceområde.
Bemærkelsesværdigt er det endvidere, at medens bullen fra c. III
beskæftiger sig med magtbud af mere aktuelt præg fra »kejseren«63
eller »kejseren og den romerske konge«64, taler valgbestemmelseme
og senere valgprokuratoriet og edsformularen i cc. XVIII og XIX
udtrykkeligt og ganske konsekvent om »den romerske konge og
fremtidige kejser« (rex Romanorum in imperatorem promovendum),
ligesom man i c. 11:4 foretager en kvalitativ distinktion mellem be
tydningen af de to værdighedsformer ved at fordre fornyet bekræf
telse af kurfyrsternes privilegier efter kejserkroningen65.
Endelig bør det sikkert fastholdes, at det i den gyldne bulle ret
ligt — omend implicit — fastslås langt stærkere end hidtil, at kur61. F. eks. den gyldne Bulle cc. 1:2, 1:16, 1:18, 11:2 etc. (K. Zeumer, op. cit.
II, pp. 8 f., 12 f., 15).
62. c. 11:3 (Ibid. II, p. 15).
63. F. eks. cc. III, IV:L, VIII, XI (Ibid. II, pp. 16 ff., 22 ff., 26 f.).
64. F.eks. cc. Ill, IV:1, IV:3, VI:2 (Ibid. II, pp. 16 ff.).
65. Ibid. II, pp. 15 f.
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fyrsterne under varetagelse af rigets anliggender fungerer som kor
poration og ikke som enkeltpersoner. Det fremgår måske klarest af
den stærke betoning af kongevalgets enhed, henlæggelsen af valget
til Frankfurt og reglerne om fortabelse af kurretten ved udebli
velse66 og af, at kurfyrsterne som kollegium delegerer kongen hans
myndighed. Det bliver således kun en logisk konsekvens af den
korporative opfattelse af kurfyrsteinstitutionen, at kurretten i cc.
VII og XX gøres til en funktion af territoriet, forsåvidt som primogeniturreglerne og andre bestemmelser skal hindre splittelse af
»ÍU5, vox et potestas eligendi Romanorum regent«™.
Hver for sig repræsenterer de fleste af den gyldne bulles regler
ikke konstitutionelle nyheder, men fuldbyrder snarest en lang ud
vikling, fra idéer, der lader sig følge uafbrudt fra Schwabenspiegel
og Sachsenspiegel gennem interregnets kaotiske tilstande frem til
gradvis afklaring i det 14. århundredes første årtier; fra den gamle
kongekåring gennem det 13. århundredes kurfyrstelig electio per
ununt og gennem meget ufuldkomne majoritetsidéer, indtil Kurverein von Rense i 1338 første gang principielt formulerer kurfyr
stekollegiets majoritetsvalg; og endelig gennem den gradvise frigø
relse fra den romerske kuries medbestemmelsesret ved kongevalget
og dens krav på at udøve rigsvikariatet til den gyldne bulles fuld
stændige frigørelse af pavelig intervention68.

Det virkelig afgørende i denne sammenhæng er, at disse idéers
endelige udformning og praktiske gennemførelse synes at være fore
gået under ærkebiskop Balduin af Triers (1308—54) auspicier69. I
hovedsagen tog denne markante kirkefyrstes — Henrik VII.s bro
ders og altså Karl IV.s grandonkels — politik sigte på at frigøre det
tyske kongevalg fra kuriens indflydelse og at udvikle kurfyrsteinsti66. Jfr. U. Stutz i Zeitschrift d. Savignystiftung f. Rechtsgeschichte. Germ. Abt.
Bd. XLIII, pp. 237 ff.; H. Mitteis, op. cit., p. 194.
67. Jfr. K. Zeumer, op. cit. I, pp. 164 ff.
68. Jfr. M. Krammer, op. cit., passim; H. Mitteis, op. cit., pp. 125-97 og Ch. C.
Bayley, op. cit., passim.
69. Jfr. E. E. Stengel, ‘Avignon und Rhens. Forschungen zur Geschichte des Kamp
fes um das Recht am Reich in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts’. Quellen
und Studien zur Verfassungsgeschichte des deutschen Reisches in Mittelalter und
Neuzeit VI:1 (Weimar 1930).
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tutionen til et varigt, korporativt rigsorgan70. På den anden side var
ærkebiskop Balduins idéer antiimperiale — han tog samtidig af
stand fra Ludvig af Bayerns tysk-romerske imperieplaner —, rigs
betonede og kurfyrstelige71. Sin teoretiske begrundelse fandt hans
politik i Bamberger-bispen Lupold af Bebenburgs Tractatus de
iure regni et imperii fra 1340, der ikke blot er tilegnet ham, men
udtrykkeligt anlagt efter hans hovedsynspunkter72. Hos Lupold af
Bebenburg foretages kongevalget ikke af kurfyrsterne enkeltvis,
men ved flertalsvalg af kurfyrstekollegiet som korporation73. Ved
en subtil fortolkning af translatio imperii og ved at overføre den
suverænitet, det romerske folk havde delegeret hæren og senatet til
kurfyrstekollegiet, hvis grundlæggelse henlægges til Otto III.s re
geringstid74, kommer dette til at udøve imperiets suverænitet75.
Denne autoritet delegerer kurfyrstekollegiet ved majoritetsvalg, der
må være en logisk konsekvens af teorien, til den romerske kon
ge, der netop i kraft af dette valg udøver plenitudo potestatis im
perialis i det snævre rigsområde, efter traditionen kun det egent
lige Tyskland76.
De synspunkter Balduin af Trier og Lupold af Bebenburg havde
gjort sig til talsmænd for, spores uomtvisteligt i statsidéeme i de
første kapitler af den guldne bulle. Det har da også siden J. F.
Böhmers tid været den almindelige antagelse, at Bambergerbispen
har øvet direkte indflydelse på formuleringen af bullen77. Et bin70. E. E. Stengel, op. cit., pp. 221 f.
71. Ibid., pp. 85 ff., 220 ff.
72. S. Schard, De iurisdictione, autoritate et praeeminentia imperial! ac potestate
ecclesiastica (Basel 1566), pp. 328 og 409.
73. Ibid., pp. 356 ff. og 380 f.
74. Jfr., M. Buchner, ‘Die Entstehung und Ausbildung der Kurfürstenfabel’. Historisches Jahrbuch, hrsg. v. M. Jansen, XXXIII (München 1912), pp. 73 ff., og
W. Goez, Translatio Imperii. Ein Beitrag zur Geschichtsdenkens und der politischen Theorien im Mittelalter und in der friiheren Neuzeit (Tübingen 1958), pp.
278 ff.
75. S. Schard, op. cit., pp. 357 f.
76. Ibid., pp. 351 ff. - Jfr. iøvrigt H. Meyer, Lupold von Bebenburg (Freiburg i. B.
1909), pp. 128-219, hvor der dog forekommer en del misforståelser, samt R.
Most, ‘Der Reichsgedanke des Lupold von Bebenburg’. Deutsches Archiv f. Erforschung d. Mittelalters IV (Weimar 1941), pp. 444-85.
77. Jfr. f.eks. H. Friedjung, op. cit., pp. 87 ff.; H. Meyer, op. cit., pp. 231 med
henvisn., og R. Most, op. cit., pp. 479 ff.

DEN GYLDNE BULLE FRA 1356

217

dende bevis herfor lader sig — det bør sikkert understreges — næppe
føres, selvom de saglige overensstemmelser og enkelte stilistiske
paralleller kunde tale for denne antagelse, og selvom vi ved, at
bispen færdedes i kejserens omgivelser fra juli til begyndelsen af
december 1355, altså netop medens Karl IV. forberedte planerne
til rigsdagsmødet78. Med forbehold af usikkerhedsmomentet, der
ikke lader sig eliminere, er det med rette, at Stengel karakteriserer
Lupold af Bebenburg som eksekutor af ærkebiskop Balduins testa
mente.

I modsætning til de senere dele af den gyldne bulle lader de før
ste, konstitutionelle kapitler sig med en enkelt undtagelse ikke
datere præcist, så meget mere som de i deres oprindelige skikkelse
næppe har dannet nogen helhed. Og medens de senere bestem
melser i meget høj grad bærer præg af den øjeblikkelige situation,
men til gengæld savner den fælles idébaggrund, har disse meget
lidt aktuel karakter, men holdes sammen af deres fælles statsidé.
Kun cc. I—VII dækker strengt taget det saglige område, kejseren
efter propositionen havde ønsket behandlet. Det samme resultat
vil man nå til ved at sammenholde disse afsnit med prooemiet.
Fraset dettes bombastiske påberåbelse af de historiske erfaringer
om de nedbrydende virkninger af fyrsternes discordia og divisio™,
hedder det her, at kejseren efter samråd med kurfyrsterne har ud
stedt de efterfølgende love for at skabe enhed blandt kurfyrsterne,
for at tilvejebringe enstemmighed ved kongevalget og for at gøre
ende på uenigheden og de farer, den rummer80. Ganske bogstave
ligt forstået kan disse leges, der henvises til, vanskeligt tolkes som
78. Reg. Imp. VIII, no.s 2187, 2207, 2321, cf. 6825, 6830-32, 6849, hvor Lupold
af Bebenburg optræder som vidne. Fra 8. dec. 1355 forekommer hans navn ikke
længere i vidnefortegnelserne, og højst sandsynligt har han forladt Nürnberg da.
79. Det er bemærkelsesværdigt, at Lupold af Bebenburg benytter en parallel begrun
delse. Friedjungs bemærkning (op. cit., p. 88; jfr. K. Zeumer, op. cit. I, p. 11 n. 1)
om overensstemmelsen mellem hans skrift og den gyldne bulles indledningsvers
har en vis interesse, men næppe afgørende beviskraft, da begge steder er formu
leret over det samme bibelcitat.
80. infrascriptas leges ad unitatem inter electores fovendam et electionem unanimam
inducendam ac detestande divisione predicte variisque periculis ex ea sequentibus
aditem precludendam . . . edidimus. (K. Zeumer, op. cit. II, p. 7).
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dækkende også den lange række privilegier, den gyldne bulle tildeler — eller lader kodificere for — kurfyrsterne; prooemiets moti
vering gælder kun det rent forfatningsmæssige i kurfyrsternes ind
byrdes forhold med stærk betoning af det korporative element.
Man kan således vanskeligt — som bl.a. Zeumer har ment81 —
antage, at prooemiet uanset de ændringer, der blandt andet af hen
syn til dateringen og den udsættelse af publiceringen fra 6. januar
til 10. januar, som synes at have fundet sted82, oprindelig kan have
været beregnet på bullen som helhed. Allerede af de grunde, der
her er fremført, vil det være vanskeligt at fastholde, at en så vidtgå
ende ordning af kurfyrsternes kollektive privilegier, som den gyldne
bulles senere kapitler formulerer, overhovedet kan være indgået
i kejserens overvejelser eller forarbejder forud for rigsdagsforhand
lingerne.
Denne opfattelse bestyrkes i et par tilfælde af bullens c. VII om
de verdslige kurfyrsters arvefølge og om ordningen af, hvem kur
retten tilkom83. Arvereglerne bygger som tidligere berørt delvis på
Karl IV.s privilegiebrev til hertug Rudolf af Sachsen fra 25. august
1355, men de må allerede da have haft mere generelt sigte. Dette
bekræftes af, at c. VII selv betegner sig som lex perpetua valitura.
Det tidligste vidnesbyrd om en selvstændig lov herom foreligger i
en aftale mellem pfalzgreverne Ruprecht den ældre og Ruprecht
den yngre den 27. december 1355, i et brev, der påberåber sig en
kejserlig bestemmelse om primogeniturarvefølge og 18 års myn
dighedsalder for at udøve kurretten84. Den sidste bestemmelse op
tages to dage senere — den 29. december
i et supplement til de
sachsiske privilegier84 a. Heri foreligger altså et uomtvisteligt vid
nesbyrd om, dels at kejseren på forhånd må have forberedt en
ordning af kurfyrsternes arvefølge, dels at man endnu den 29.
december 1355 ikke kan have påtænkt udarbejdelsen af et lovkom
pleks af det format, den gyldne bulle fik i sin endelige udform
ning, og dels endelig, at kejserens oprindelige planer vanskeligt
81. K. Zeumer, op. cit. I, p. 130 f.
82. Ibid. I, pp. 119 ff.
83. Ibid. I, pp. 42-51.
84. Ibid. II, no. 17.
84a. Ibid. II, no. 18.
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kan have omfattet en så udførlig behandling af kurfyrsternes pri
vilegier som tilfældet blev; i så fald vilde en separat lov om arve
følge — eller arvefølge, formynderskab og myndighedsalder — være
i hvert fald urimelig.
Den sachsiske kurret var således endeligt fastslået i august 1355,
medens den pfalziske og brandenburgske først blev bragt i orden
ved weistümer den 7. januar 135685. Der er ingen grund til at gå
nærmere ind på disse afgørelser, der bragte en definitiv afklaring
af de foregående generationers konflikter om adkomsten til kur
retten; bemærkelsesværdigt er det derimod, at de brandenburgske
og pfalziske privilegier stærkere end det sachsiske betoner sammen
hængen mellem kurret og territorium og udtrykkeligt hjemler
pfalzgrevens og markgrevens uhindrede adkomst til at deltage i
alle rigshandlinger qua kurfyrster.
Det lå allerede i kejserens tidligere politik at tilkende en om
stridt kurret til den fyrste, der i praksis var i besiddelse af terri
toriet, hvis ikke dynastiske eller magtpolitiske forhold talte imod
en sådan ordning86. At han ikke kunde gøre det samme overfor
Sachsen, må bero på, at det i dette tilfælde tillige var uafklaret,
hvilket sachsisk territorium, kurretten tilkom; men berettigelsen
af denne grund faldt naturligvis bort med privilegiet til hertug Ru
dolf den ældre i august 1355, uden at denne dog senere udtryk
keligt fik bekræftet sin kurrets udelelighed, på samme måde som
hans pfalziske og brandenburgske kolleger fik under forhandlin
gerne ved årsskiftet 1355—56.
Ingen af disse konkrete afgørelser fandt — hvad næppe heller
havde været naturligt — optagelse i den gyldne bulle; men på den
anden side antyder den stærke sammenkædning af kurret og ter
ritorium i de brandenburgske og pfalziske privilegier, at der må
have fundet en udvidelse af kejserens oprindelige planer sted efter
udstedelsen af de sachsiske privilegier den 29. december 1355 eller
måske snarere den 2. januar 1356, da de uændret bekræftes af ærke
biskop Gerlach af Mainz87. Og kun med den udvidelse, pfalzgreven og
85. K. Zeumer, op. cit. II, no.s 21-22; jfr. I, pp. 152 ff.
86. Jfr. brevene til pfalzgrev Ruprecht 22. maj 1354 og til markgrev Ludvig der
Römer 3. december 1355; ibid. II, no.s 9 og 13.
87. Ibid. II, no. 19.
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markgreven af Brandenburg modtog lidt senere, og som blev optaget
som supplerende kapitel til den gyldne bulle i dens c. XX, in
mente, bliver kombinationen af forfatningsmæssige og privilegiemæssige bestemmelser fuldt forklarlig. Herved forklares også, at
den gyldne bulles senere afsnit i langt højere grad end de første
syv bærer præg af den øjeblikkelige situation; de oprindeligt snæ
vert forfatningsmæssige planer, som kejseren havde udkastet i sin
proposition, udvides og omformes i dagene omkring årsskiftet, og
omformes endda ganske radikalt.
Den samme udviklingslinie spores også andre steder i det store
lovkompleks. Allerede c. V:2 havde taget kejserens politiske an
svarlighed overfor kurfyrsterne — og specielt pfalzgreven, der som
led af sin ret til rigsvikariatet udøvede denne funktion — op til
behandling.88. Tanken om modstandsret mod herskeren fandt i
Tyskland sin endelige udformning i det 13. århundredes lovbøger
i en formel procedure, der kombinerede ældre forestillinger med
viljen til at modarbejde pavestolens krav på ret til indblanding89.
Denne situation kom allerede til udtryk ved Adolf af Nassaus af
sættelse 1298, og i 1356 fik den rigslovsgyldighed, blot med den
meget væsentlige begrænsning i forhold til lovbøgeme, at pfalzgre
ven kun kunde udøve sin domsmyndighed på rigsdagen, hvor kej
seren eller den romerske konge var til stede. Dette forbehold van
skeliggjorde naturligvis en vilkårlig procedure, men svarer helt til
de statstanker, de første afsnit af bullen repræsenterer.
På den anden side inddrager c. XII — de congregatione principum —- ved forordningen af årlige møder kurfyrsterne i et langt
snævrere samarbejde om rigets anliggender, end tilfældet hidtil
havde været; og samtidig måtte dette regelmæssige samråd med kur
fyrsterne efter formuleringen også i højere grad end de tilfældige
kurfyrstemøder, der havde fundet sted tidligere, foregå under kej
serens kontrol. Der ligger dog strengt taget næppe — som Zeumer
mente90 — i denne bestemmelse, at kurfyrsterne indirekte fik ad
missionsret til at deltage i afgørelsen af rigets anliggender. Rege88. K. Zeumer, op. cit. II, no. 20.
89. Jfr. F. Kern, ‘Kingship and Law in the Middle Ages’. Studies in Medieval His
tory, ed. by G. Barraclough IV (Oxf. 1939), pp. 124 f.
90. K. Zeumer, op. cit. I, p. 130.
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len giver ganske vist kurfyrsterne adgang til at forelægge mødet
sager, som de havde lokalt kendskab til, men den forpligter om
vendt ikke eo ipso kejseren herudover. Admissionsretten til uhin
dret adgang til rigets sager dukker først op i kodificeringen af den
pfalziske og brandenburgske kurret den 7. januar 1356 og finder
derfra vej ind i tillægsbestemmelsen til loven i c. XX, hvor den
udtrykkeligt afledes af kurrettens enhed.
Også i denne henseende bærer den gyldne bulle altså præg af
kompromis. I denne forbindelse er det ikke uden betydning, at
der også et enkelt sted i valgbestemmelserne i c. II synes at have
fundet en formel forskydning sted. Umiddelbart efter valgreg
lerne i c. 11:4 brydes nemlig sammenhængen med den efterføl
gende paragraf 5 af et vidtløftigt påbud om bekræftelse af kurfyr
sternes privilegier ved kongevalg og fornyelse efter kejserkronin
gen91. Det hedder her, at medens det efterfølgende efter hævdvun
den og prisværdig sædvane altid er blevet iagttaget, forordner kej
seren nu udtrykkeligt, at enhver nyvalgt konge umiddelbart efter
sit valg og inden han foretager nogen anden handling på rigets
fuldmagt skal bekræfte såvel kurfyrsternes fælles som deres sepa
rate privilegier og forny dem efter sin kejserkroning. Det samme gen
tages derefter i kortere form: Den valgte skal som sin første konge
handling stadfæste hver enkelt kurfyrstes privilegier og senere påny
bekræfte dem ved sin kejserkroning, uden at forulempe hverken kur
fyrsterne som sådanne eller nogen enkelt af dem.
Disse dobbelte bestemmelser dækker næppe helt hinanden ind
byrdes i saglig henseende. I det første afsnit understreges det kla
rere end senere, at den nyvalgte fungerer som konge i det hellige
rige i kraft af kurfyrsternes valg og delegation af myndigheden. Den
senere formulering har et vist slægtskab med Kurverein von Rense
fra 133892 og navnlig med et samtidigt manifest fra Ludvig af
91. K. Zeumer, op. cit. II, p. 17.
92. K. Zeumer, ‘Ludwig des Bayern Königswahlgesetz »Licet iuris« vom 6. August
1338. Mit einer Beilage: Das Renser Weisthum vom 16. Juli 1338’. Neues Archiv
der Gesellschaft für altere deutsche Geschichtskunde XXX (Hann .u. Lpz. 1905),
pp. 111 f.: Hoc esse de iure et antiqua consuetudine imperii approbata, quod . . .
electi a principibus electoribus imperii concorditer vel a maiori parte . .. sibi titulum regium assumpserunt ac bona et iura imperii administrarunt.
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Bayern til byen Hagenau93, hvori det endnu mere udtrykkeligt
fastslås, at den valgte retmæssigt og efter rigets gamle sædvaner
umiddelbart får kongeværdighed og magt til at forvalte rigets bona
et iura. I 1356 kædes dette synspunkt sammen med privilegiebekræftelsen, der næppe gælder valgretten, men uomtvisteligt den
langt mere vidtrækkende godkendelse af kurfyrsternes fælles, territorielle rettigheder. Og medens argumentet i 1338 fortrinsvis var
rettet mod pavestolens approbationskrav94, kædes det nu ind i de
kurfyrstelige privilegieambitioner. Endelig er det ganske påfaldende,
at medens disse kollektive privilegiekrav i den første passage poin
teres stærkt, fremtræder denne tendens ikke nær så udpræget kor
porativt i den sidste. Det ligger derfor nær at antage, at denne sid
ste og kortere bestemmelse hører til lovens oprindelige formulering,
medens den foregående og bredere kan være indføjet under for
handlingerne, omend dette ikke lader sig afgøre med fuld sik
kerhed.
Under alle omstændigheder baner netop denne passage vejen for
den langt videregående udformning af kurfyrsternes privilegier i
den gyldne bulles senere kapitler, ligesåvel som den er en forståe
lig omend langtfra nødvendig konsekvens af ankebestemmelserne og
den korporative opfattelse af kurfyrsteinstitutionen. Det vil så
ledes være en nærliggende formodning, at udvidelsen af den op
rindelige plan, der kun omfattede de konstitutionelle afsnit, med
bestemmelser, der i virkeligheden giver kurfyrsterne territoriel auto
nomi, skal ses i sammenhæng med forkastelsen eller udsættelsen af
de økonomiske programpunkter af kejserens proposition. Navnlig
de centrale privilegier i cc. IX—XI, men også flere af de følgende,
f.eks. XIII og XV, er uomtvisteligt produkter af den øjeblikkelige
situation ved deres krav om ligestilling med kejserens position i
Böhmen og reaktionen mod Karl IV.s bypolitik.
I denne henseende er det ganske interessant, at de tre rhinske
93. J. Sghwalm, ‘Reise nach Italien im Herbst 1898’. Ibid. XXVI (1901), p. 731:
De iure antiqua et consuetudine approbata in partibus Germanie semper sic
fuisse laudabiliter observatum, quod Romanorum reges, postquam per principes
Alemanie electores imperii fuerint electl, presertim post coronationem regalem
eorundem electorum in reges.
94. E. E. Stengel, op. cit., pp. 85 ff.
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ærkebisper allerede i juni 1339 under ledelse af Balduin af Trier
havde dannet en kurfyrstelig landefredsordning til varetagelse af
deres fælles økonomiske interesser ved Rhinen, toldrettigheder, led
sageret og borgregale. Denne forholdsregel motiverede de med, at
de »als das riches fursten daz bilche schirmen und iveren sullen95,
hvorved de korporative og privilegiemæssige elementer altså alle
rede da blev kædet sammen til en enhed. Det svarer fuldstændigt
til ærkebiskop Wilhelm von Genneps standpunkt under rigsdags
forhandlingerne i Nürnberg ved årsskiftet 1355—56, og det kom
atter til orde, da det kejserlige kancelli på hans foranledning ud
færdigede et bekræftet udtog af den gyldne bulle til ham og hans
kirke den 25. januar 135696. Dette udtog omfatter nemlig udeluk
kende de af lovens bestemmelser, der kunde have nogen økonomisk
og aktuel værdi for Wilhelm von Gennep, nemlig cc. IX—XI, XIII
og XV, og det blev nogle dage senere suppleret af endnu en bekræf
telse af ærkebispens og den kölnske kirkes privilegier, idet dette
brev tillige optog bullens cc. XIV og XVII. Meget talende udelod
man dog i dette tilfælde det sidstnævnte kapitels forbud med uret
mæssig told og ledsagelse, der næppe kan have været ærkebispen
belejlige, forsåvidt som han netop ved privilegierne i begyndelsen
af januar havde erhvervet fri ret til sine tolddispositioner og be
villing til udskrivning af en særlig ledsageafgift97.
Medens den gyldne bulles konstitutionelle afsnit altså emne
mæssigt dækker kejserens proposition, svarer deres indhold næppe
ganske til hans hensigter i denne henseende. På tilsvarende måde
fuldbyrder de følgende afsnit snarest den linie, de rhinske ærke
bisper havde anlagt ved landefreden i 1339 ved accentueringen af
de autonome tendenser. Kurfyrsteinstitutionen havde sin oprindelse
i det tyske kongevalg og de valgberettigede fyrsters svigtende inter
esse for kongevalget98; den var først efterhånden blevet forbundet
med særprivilegier, hvis endelige kodifikation først nu fandt sted,
formodentlig — forudsat holdbarheden af den her givne tolkning
95. Th. J. Lagomblet, op. cit. Ill, no. 343; jfr. M. Krammer, op. cit., pp. 280 f.
96. K. Zeumer, Die goldene Bulle II, no. 27; jfr. ibid. I, pp. 146 ff., hvor det godt
gøres, at dokumentet må være blevet til i kejserens kancelli.
97. Jfr. ovfr., s. 204 med note 23.
98. Vi accepterer her Martin Lintzels tolkning af kurfyrsteinstitutionens genesis.
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— under indtryk af kejserens tilløb til en rigsomfattende koordina
tion af magtpolitik og økonomisk politik på et tidspunkt, da de
udenrigske anliggender foreløbig var tilfredsstillende løst efter kej
serkroningen og en aftale med Frankrig i sommeren 1355". Det
omfang og den formulering, dette store lovarbejde fik i sin endelige
skikkelse, svarer imidlertid næppe til kejserens hensigter, da han ind
kaldte rigsdagsmødet; det må i forbindelse med de øvrige forholds
regler, man traf omkring årsskiftet 1355/56, tværtimod snarest op
fattes som udtryk for en kurfyrstelig reaktion mod de idéer, Karl IV
repræsenterede. De kejserlige reformplaner er aldeles forsvundet til
fordel for et kurfyrsteoligarki, der måske mere er en sidste kon
sekvens af institutionens tilblivelsesproces end en videreudvikling
af de generelle fyrsteprivilegier i 1220 og 1231/32; kun den split
telsestendens, som allerede disse pegede frem mod, fuldbyrdes de
finitivt. Den formelle og logiske slutsten tilføjede tillæggene til
den gyldne bulle, der blev udstedt på rigsdagsmødet i Metz i decem
ber 1356, da kejseren — på grundlag af en flygtig bearbejdelse af et
citat fra Codex lustiniani — gav kurfyrsterne del i majestætsrettighedeme; thi »de er nemlig en del af vort legeme«100. Karl IV.s
værk er den gyldne bulle således næppe; den er i bedste fald en kom
promisløsning, der foreløbig spærrede vejen for kejserens personlige
politik.

99. Jfr. W. Scheffler, ‘Karl IV. und Innozens VI’. Historische Studien, hrsg. v. E.
Ebering, bd. 101 (Bin. 1912), pp. 24 ff., 85 ff.; B. Mendel et F. Quicke, ‘Les
relations, politiques entre l’empereur et le roi de France de 1355 á 1356’. Revue
Beige de Philologie et d’Histoire VIII (Bruxelles 1929), pp. 469-512.
100. Den gyldne bulles c. XXIV; K. Zeumer, op. cit. II, p. 39.

DEN DANSKE KONGES KANCELLI
I 1250’ERNE
AF

NIELS SKYUM-NIELSEN

Da kong Erik Plovpenning var dræbt i august 1250, og Abel
havde sat sig i besiddelse af kongemagt og rigsstyrelse, var det tæn
keligt, at han havde betroet det vigtigste regeringskontor, kancel
liet, til en af sine partigængere. Det er omtrent dette, der har fore
svævet Erik Arup, idet han lader biskop Niels af Viborg tiltræde
som kansler under Abel og i ham ser en fremstående politiker, der
gør sig stærkt gældende allerede på dette tidspunkt. Herimod har
Ellen Jørgensen på afgørende måde indvendt, at Niels ikke næv
nes i den kreds af personer, der omgav den nye konge1.
Når man ser hen til den betydningsfulde rolle, som kansleren
spiller — eller har spillet — i andre europæiske lande omtrent ved
denne tid, er der næppe tvivl om, at Arup har grebet om noget
væsentligt ved at sætte kansleren i forgrunden i disse årtiers Dan
markshistorie. På den anden side er forholdet mellem konge og
kansler vistnok mere kompliceret, end Arup har givet udtryk for.
Kanslerembedet nævnes første gang i Danmark 1161, og det blev
fra 1202 beklædt af en biskop2. I årtierne frem mod 1244 var der
for det meste også i England tilsvarende bispe-kanslere i funktion.
Men kombinationen af de to embeder medvirkede til at gøre inde
haveren altfor stærk. 1238 blev den daværende bispe-kansler trængt
i baggrunden af kongen, og ved hans død 6 år senere blev hans hverv
betroet til underordnede hofklerke. Det betød, at Henrik III fik
mere råderum i adskillige henseender, ikke mindst politisk. På
1. Erik Arup, Danmarks historie I (København 1925), p. 296 ff.; Ellen Jørgensen
i Dansk biografisk Leksikon — her DBL. — XVI (Kbh. 1939), p. 618-9.
2. Diplomatarium Danicum — her DD. — 1:2, nr. 143; jf. ib. 1:4 (Kbh. 1958), nr. 61.
16
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samme måde blev kanslerembedet reduceret eller afskaffet ved det
pavelige hof fra 1216, i Frankrig fra 1227 — og eksempelrækken er
ikke udtømt hermed3.
På baggrund af denne almindelige udvikling i Europa er det på
faldende, at der i 13. århundredes Danmark er et markant skifte
mellem højere- og laverestående kanslere. Í 1245 kom det til et
brud mellem kong Erik og den daværende bispe-kansler, Niels
Stigsen af Roskilde, en af de ældste inden for bispegerningen og
selv af stor slægt. Snart lod kongen erklære ved kurien, at han
havde fået »galde for honning og en skorpion for et æg« af denne
mand, som han havde indsat i »sit riges kanslerembede«, og for
hvem han havde »åbenbaret sit hjertes hemmeligheder«. De bitre
ord afslører kongens afhængighed af kansleren, der da havde måttet
rømme landet og siden døde i landflygtighed. I hans sted trådte en
simpel kannik, magister Peder Ranesen fra Roskilde. Han nævnes
i årene 1246—484.
I marts 1253 optræder en ny bispe-kansler, Niels af Viborg. Han
fik plads i kong Kristoffers råd og havde politisk indflydelse, som
det betones i 1259®. Efter hans død 1267 blev atter en underordnet,
3. T. F. Tout, Chapters in the administrative history of mediaeval England I
(Manchester 1920), p. 184-6, 284—5; B. Wilkinson, The chancery under Edward
III (Manch. 1929), p. 7. - Jf. for Danmark Poul Johs. Jørgensen, Dansk Rets
historie (Kbh. 1940), p. 337 samt Aksel E. Christensen, Kongemagt og aristo
krati (Kbh. 1945), p. 98.
4. Bullarium Danicum — her BD. - udg. af Alfred Krarup (Kbh. 1931), nr. 370
(jf. Lukas, 11, 11-2), 413. Jf. Niels Skyum-Nielsen, Kirkekampen i Danmark
1241-1290 (Kbh. 1963), kap. 3 ff., 6 ff.
5. Acta processus litium inter regem Danorum et archiepiscopum Lundensem, edd.
Alfred Krarup et William Norvin - her Acta - (Hauniae 1932), p. 17; DD.
11:1 (Kbh. 1938), nr. 281 (jf. 282 samt 413, jf. 414). - Niels af Viborg nævnes
første gang som kansler 1253 8/3 (Ib., nr. 94), men da udstedernavnet her er
rekonstrueret, er det første helt sikre eksempel på hans kanslertitel først fra
1255 14/3, nr. 156. - Ib., nr. 57 af [1251-67], udstedt af Niels som kansler, kan
vel tidligst være fra 1252/53 og antagelig senest fra 1266. Forholdet mellem Niels
og Vitskøl kloster må være blevet spændt senest dette år, idet truslen i DD. 11:2,
nr. 12 fra [Før 1266 21/5], formentlig må stamme fra Niels og have været rettet
mod Vitskøl (de øvrige bisper er udelukket 1) Tyge af Århus, da talen er om
en af de andre, 2) Jens af Børglum, da der ingen cistercienserklostre fandtes i
hans stift, 3) Niels af Slesvig, fordi han var flygtet fra sit stift og døde på Sjæl
land 1265, samt 4) Esger af Ribe, fordi han var så god en ven for Løgumkloster.
Dog kan eventuelt Tvis kloster i Ribe stift komme i betragtning som en fjernere

KONGENS KANCELLI I 1250’ERNE

227

magister Niels Jyde, udnævnt til kansler. Men på det tidspunkt
var der kun 2-3 bisper, der iøvrigt kunde være kommet på tale, så
særforhold kan eventuelt have spillet ind ved denne lejlighed. Det
kan dog stadig have været aktuelt med et valg mellem en kansler,
der var kongetjener, og en, der var mere selvstændig som biskop
og magnat6. Spørgsmålet om stærkere eller svagere kanslere kan
også have gjort sig gældende i de sidste årtier henimod 1300. Gi
vet er under alle omstændigheder, at en bispe-kansler måtte be
rejse sit stift og opholde sig i sin stiftsby nogenlunde regelmæssigt
for at kunne bestride sit kirkelige embede. Derimod kunde en un
derordnet gejstlig være friere stillet og f. eks. sendes til udlandet på
langvarige missioner. Det skete netop ved kanslerne Niels Jyde og
Morten Mogensen, der vistnok begge var i Italien og Frankrig i
adskillige år. I sådanne perioder var de samtidig trængt ud af de
politiske afgørelser i hjemlandet.
Dette hastige rids skal blot antyde de muligheder, der åbner sig
ved et studium af den europæiske baggrund for den danske kansler
og hans funktioner. I det mindste er vi vel nu så meget klogere, at
vi ikke med Arup vil opdage en bispe-kansler allerede i kong Abels
tid, men kan affinde os med en svagere ledelse og en løsere orga
nisation. Hvis der ingen kansler skulde have været, eller hvis en
biskop skulde have fungeret for kancelliet uden nogen formel
charge, kan det have sine grunde. Det behøver ikke alene at skyl
des materialets ufuldstændighed.
Imidlertid myldrer det netop fra 1250 frem med kilder, som på
indirekte måde fortæller om kongens kancelli. Antallet af beva
rede kongediplomer stiger stærkt, og adskillige er tilmed overleve
ret i original. Takket være dem er det muligt at rykke nærmere
ind på problemet om kancelliet og dets personale og så at sige
kigge ind i den kongelige skrivestue.
mulighed ved siden af Vitskøl). - De af Niels af Viborg som kansler udstedte
vidisser DD. 11:2, nr. 16, 51, må stamme fra tiden 1266 [2.-17. august], se Niels
Skyum-Nielsen, Dansk Brevvæsen 1250—1305 (Prisafhld. 1946. Ms. i Universite
tets arkiv, Kbh.), p. 242—3.
6. Om Niels Jydes mindre væsentlige rolle i ærkebispestriden se Skyum-Nielsen,
Kirkekampen, kap. 67 n. 5 (jf. dog kap. 68). Om Margrethe Sambirias store
betydning ib., kap. 36 ff.
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Undersøgelsen må begynde med de gamle skindbreve, de egent
lige Überreste fra datidens centraladministration.
Fra Abels tid er 11 originale kongediplomer i behold, og de er
skrevet af 5 forskellige hænder7. Én hånd har skrevet 5 stykker8, en
anden 39. De sidstnævnte 3 diplomer omspænder tiden 1250 9.
november — 1251 25. september, men desforuden genfindes den
samme hånd i et kongediplom fra 1250 27. juni, udstedt af Erik
Plovpenning, samt i endnu et fra 1255 16. august, hvor den skrev
i kong Kristoffer I.s navn10. Denne, foreløbig anonyme person har
med andre ord været fast skrivekraft i kancelliet 1250—51, endnu
i virksomhed 1255.
Særlig interessant er nu, at denne Mr. X ikke blot har skrevet
kongelige, men også private diplomer. 1249 skrev han et dokument,
der udstedtes af biskop Esger af Ribe11. Men allerede 1245 møder
man hans karakteristiske hånd, idet han fredag 15. og lørdag 16.
september færdiggjorde 2 diplomer med biskop Gunner af Ribe
som udsteder12.
Disse 2 diplomer fra 1245 udmærker sig fremfor alle andre sam
tidige skriftstykker, kongelige såvel som private, og danner hoved
hjørnestenen i den følgende argumentation. Det vil derfor være på
sin plads at underkaste dem en nærmere prøvelse. Det er næsten
også nødvendigt, for Gustav v. Buchwald bemærkede i sin tid en vis
forskel mellem de 2 dokumenter og understregede den kraftigt13.
Buchwald gik så vidt, at han henviste diplomerne til hvert sit
skriftsystem, idet det første (fra 15. sept.) skulde repræsentere en
»stiv minuskel«, det sidste (fra 16. sept.) en mere »flydende skrift«.
Det er dog mildest sagt uheldigt at bruge betegnelsen »minuskel«,
da skriften, også i det første diplom, tværtimod er kursiv. I begge
skriftstykker fremtræder den ældre gotiske kursiv, som det frem7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Skyum-Nielsen, Brevvæsen, p. 125-6, jf. 223-4.
Corpus diplomatum regni Danici - her Atlas — (Kbh. 1938), nr. 35-6, 41-3.
Ib., nr. 40, 45-6.
Ib.,nr. 38, 61.
Ib., nr. 34.
Ib., nr. 31-2.
Gustav v. Buchwald, ‘Notizen zu den Regesta diplomática historiae Danicae’.
Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte,
Bd. 7 (Kiel 1877), p. 299.
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går af skafterne på b, h og l, af underlængdeme på f, p og q samt
en mængde andre træk14.
De 2 diplomer stammer dog ikke blot fra samme skriftfamilie.
Jeg har tidligere fremstillet den metode, jeg anvender ved sam
menligning mellem skriverhænder15. Hvis man går den vej og ana
lyserer de enkelte skrifttræk i de 2 diplomer, kommer der en for
bavsende lighed for dagen. Bogstaverne g og x samt forkortelserne
for bus, rum og ur er fuldstændig ens. Endvidere er de forkortede
tegn et, que og us næsten fuldstændig ens, ligesom begge diplomer
undlader at forkorte con. Overensstemmelsen er så stor, at jeg ikke
tager i betænkning at udtale, at de med vished er skrevet af sam
me hånd.
Dette resultat er en advarsel mod at bedømme skriverhænder
blot ved at hæfte sig ved fremtrædende eller æstetisk iøjnefaldende
træk uden at drive undersøgelsen til bunds. Kun en analyse, linje
for linje, bogstav for bogstav, af de træk, der er signifikante for den
pågældende skriftart, kan skabe sikkerhed.
De 3 privatdiplomer, som Mr, X har skrevet 1245—49, er ud
stedt af biskopper af Ribe. Det er da ikke usandsynligt, at skriveren
er at finde blandt de Riber gejstlige. Spørgsmålet er blot, om en
identifikation er mulig.
Diplomerne fra 1245 rykker nu atter i forgrunden. De har begge
biskop Gunner til udsteder og er enslydende. Hver gang en sogne
kirke i stiftet bliver ledig, skal indtægterne fra det førstkommende
år føres til Ribe. De skal bruges til betaling af domkirkens gæld fra
hævnkrigen i 1227. Det fremhæves, at overførslerne skal ske »med
forbehold af den kanoniske ret i alle forhold og Romerkirkens be
stemmelser«. Der disponeres nok lokalt, men samtidig tænkes der
i internationale baner.
Diplomet af 15. sept. er et kalligrafisk mesterværk. Skriftfladen
er omsluttet af rande, og et velformet initial, smykket med stilise14. Skyum-Nielsen, op. cit., p. 64-5 med n. 18.
15. Skyum-Nielsen, ‘Haandskriftet »Ribe Oldemoder«’. Scandia XIX (Lund 1948/9),
p. 131 f., jf. samme, Brevvæsen, p. 10 ff. At bogstavet g er særlig anvendeligt som
skelnemærke, fremhæves også af Bruno Katterbagh u. W. M. Peitz, ‘Die Unterschriften der Päpste u. Kardinäle in den »Bullae maiores« vom 11. bis 14.
Jhdt.’ Miscellanea Francesco Ehrle IV. S tudi e testi 40 (Roma 1924), p. 261.
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rede blomster16 og blade, indleder udstederens navn. Det er skre
vet helt ud og prentet med ziirligt formede kapitaler17. Teksten
er præget af faste, markerede pennestrøg, bogstaverne står lodret.
Modsat er diplomet af 16. sept. beskrevet ud til randene, skriften
let løbende, hældningen en smule skrå, ordene stærkt forkortede.
Teksten slutter et stykke oppe på pergamentet, og 11 underskrif
ter fylder den tiloversblevne plads. Flere af dem indledes eller af
sluttes med personlige bomærker: et kors, en trekant, en gennemstreget cirkel, en dobbeltcirkel med prikker o.s.v. Kannikeme ved
domkirken i Ribe har her givet deres samtykke18.
Det første diplom med prydskriften er det egentlige bestemmelses
brev. Men det sidste, som er mere prunkløst, gav bispen den for
nødne fuldmagt gennem underskrifterne fra »brødrene«.
Underskrifterne er egenhændige, og diplomet er på dette punkt
enestående. Intet andet originaldiplom fra før 1300 er overleveret
med tilsvarende subscriptioner19. Men hvem af underskriverne har
skrevet teksten?
Af de 11 kanniker er ikke mindre end 4 magistre. Selv om en
universitetsgrad ikke behøver at betyde noget i denne sammenhæng,
er det alligevel klart, at valget må stå mellem 2 af disse magistre:
enten Ro, der har signeret sidst i navnerækken til venstre, eller
Esger, som har signeret for sig selv forneden til højre. Valget kan
dog ikke blive svært, for magister Esger må være skriveren, e har
i dennes underskrift en form, så øjet går ud i en spids vinkel, og
en vandret streg fører over i næste bogstav. Det svarer til tekstens e,
mens e’et i Ros underskrift ikke ser sådan ud. Også Esgers g og 5
står nærmest tekstens g og 5. Det sikreste holdepunkt giver dog pen
neføringen, selve ductus. Esger fører sin pen fast og sikkert, ganske
som den stilsikre hånd i teksten. Derimod har Ro en gnidret og
sammentrængt skrift. Heller ikke den sluttelige placering nederst
16. cum floribus i det pavelige kancellisprog L. Sghmitz-Kallenberg, ‘Papsturkunden’. Grundriss der Geschichtswissenschaft, Bd. 1, Abt. 2 (Leipzig, Berlin 1913),
p. 102.
17. Det ene N er dog et forstørret kursivbogstav.
18. Bomærkerne ved underskrifterne er ved en fejltagelse erklæret for arabiske tal
af Buchwald, op. cit., p. 299.
19. Jf. Skyum-Nielsen, ‘Absalons privilegium for Roskilde Mariakloster’. Scandia XX
(Lund 1950), p. 266-7.
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til højre, for sig selv, bør lades ude af betragtning20. Den peger atter
mod Esger.
Mr. X er afsløret, og ikke som en Mr. Nobody, men som en af
hovedpersonerne i datidens kirkeliv og politik. For inden juni 1246
kunde magister Esger sætte mitraen på sit hoved som efterfølger
efter biskop Gunner af Ribe21. I den store kirkekamp fra 1259 blev
han en af de ledende skikkelser, ivrigt virkende for kongehusets inter
esser22.
Esger er den skriver, som kendes gennem 8 originaler 1245—55,
deraf 3 private, 5 kongelige. Men når han personlig har ført kon
gebreve i pennen, er det også muligt, at han på anden måde har del
taget i udfærdigelsen af dem.
Den palæografiske undersøgelse er nok til ende, men den diplo
matariske behandling af stoffet er ikke udtømt dermed. En efter
prøvelse af kongediplomemes stil og ordlyd, deres dictatus, står
tilbage.
Vi vender os her til datumsformlen. Så almindelig som den er,
vil den være velegnet til at vise vej i en dictatundersøgelse.
Datumsformlen i danske diplomer fra perioden 1250—82 har
som fast årsbetegnelse anno domini. Det gælder kongelige diplomer
ligeså fuldt som private, dog med nogle få undtagelser. Ialt er der
fra det nævnte tidsrum bevaret 601 dokumenter. Heraf er 221 kon
gelige, 380 private. Af kongediplomerne er 165 overleveret med
tekst og datering i behold. Ikke mindre end 155 af disse har anno
domini, ca. 94 %.
10 skriftstykker har en afvigende årsbetegnelse: 4 anno grade,
3 anno dominice incarnationis, 2 anno ab incarnatione domini og
endelig 1 anno uerbi incarnati.
4 af dem frembyder ingen interesse i denne sammenhæng og
kan udgå. For de 3 har simpelthen lånt deres årsbetegnelse fra de
res diplomforlæg. Det 4de er en hel stadsret med bl. a. datumsform
len affattet af modtagerne i en aktmæssig form, og kancelliet har
20. Jf. A. de BoÜard, Manuel de diplomatique frangaise et pontificate I (Paris
1929), p. 329.
21. DD. 1:6, nr. 115; Samling af Adkomster . . . for Ribe Domkapittel og Bispestol . . .
kaldet »Oldemoder«, udg. af O. Nielsen - her RO. - (Kbh. 1869), p. 40.
22. Skyum-Nielsen, Kirkekampen, kap. 31 ff.
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kun medvirket ved en påtegning til slut23. Men i de 6 resterende
kan den særegne årsbetegnelse være selvstændig og hidrøre fra
kancelliet — så vidt det kan ses.
Om disse 6 gælder følgende: 2 er udstedt af kong Abel 1250 9. og
11. november24. De 4 andre har kong Kristoffer til udsteder og er
givet i tiden 1252 31. juli — 1257 16. september25. Intet af de 6
diplomer vedrører samme modtager, og de er af vidtforskellig ka
rakter, så der mellem fribreve for hjemlige klostre optræder privi
legier både for inden- og udenlandske byer.
Trods den store uensartethed toner en bestemt sammenhæng frem
ved en fordybet granskning. 4 af diplomerne har Ribe som fælles
udstedelsessted — det er dem fra Kristoffer. De 2 fra Abel har nok
Roskilde som udstedelsessted, men det ene nævner biskop Esger
af Ribe som vidne, og det andet er skrevet med den selvsamme
biskops hånd. Det fællestræk, de 6 kongediplomer har i dictaten,
har således et modstykke i fælles berøring med Ribe og bispen dér.
Dette dobbelte fællesskab må udpege Esger som deres dictator. Det
kan tilføjes, at den særegne årsbetegnelse forsvinder fra kongedi
plomerne efter hans død 127326.
Privatdiplomerne må inddrages i undersøgelsen, for at den kan
blive fuldstændig. Fra samme periode som ovenfor, 1250—82, er
der bevaret 380 privatdiplomer. 234 er overleveret med tekst og
datering i behold. Heraf har så mange som 228 anno domini som
årsbetegnelse, ca. 97 %. 6 dokumenter har særegne betegnelser: 1
anno gratiæ, 1 anno incarnationis dominice samt 4 anno ab incarnatione domini.
Ét af disse 6 diplomer har årsbetegnelsen overført fra sit diplom
forlæg27 og er følgelig uden betydning i denne forbindelse. De 5
andre skrivelser er derimod, så vidt man da kan se, ikke bundet af
forlæg på dette punkt.
2 af de sidstnævnte 5 privatdiplomer er hertugelige. Det ene er
23. DD. 11:1, nr. 15, 61; 11:2, nr. 109. - Ib., nr. 145 (Ribe stadsret), jf. SkyumNielsen, Brevvæsen, p. 260-1, 402 n. 109.
24. DD. 11:1, nr. 16-7.
25. Ib., nr. 70, 72-3, 236.
26. 1273 14/2 (Scriptores rerum Danicarum V (Hauniae 1783), p. 539).
27. DD. 11:1, nr. 69.
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udstedt i Løgumkloster 1260 14. april af hertug Erik I Abeisen,
det andet i Slesvig 12. maj samme år af Erik, hans bror samt mo
deren, enkedronning Mechtilde28. Det omhandler den bekendte
pantsættelse af sydslesvigske landskaber til de holstenske grever og
er bevaret i original29. Den hånd, som har ført pennen, kendes kun
fra dette skriftstykke, for så vidt angår det danske materiale.
For at kunne vurdere disse 2 dokumenter må jeg gå lidt ind på
hertugdiplomet i almindelighed. Kancellimæssigheden er kun svagt
fremtrædende i de hertugelige skriftstykker fra disse årtier. 6 ori
ginaldiplomer fra 1260—65 er således skrevet af hver sin hånd30,
hvoraf den ene med sikkerhed repræsenterer en modtagerhånd31.
1272 findes en bestemt hånd i mere end én original. Men først fra
1286—87 forekommer faste kancellihænder32. Dictaten giver sam
me indtryk af løshed og tilfældighed, omend mindre udpræget. Un
der hensyn hertil er det på forhånd berettiget at regne med mulig
heden af en modtagerudfærdigelse ved hertugdiplomet af 1260 til
de holstenske grever. Det bliver bekræftet af stednavnene, der viser
indflydelse fra tysk sprog. Diplomet kan med føje udelukkes af
denne sammenhæng33.
De 4 resterende privatdiplomer har forskellig karakter. Blandt
biskoppelige embedshandlinger, i form af et fribrev, et mandat og
en vidisse, forefindes et privilegium fra den sønderjyske hertug.
Uensar te theden fortoner sig imidlertid, når de betragtes under
en bestemt synsvinkel. 2 af diplomerne er ligefrem udstedt af biskop
Esger af Ribe og stammer fra 1252, henholdsvis 29. januar og 4.
april34. Det 3die er udgået fra en kreds af bisper på danehoffet i
Nyborg 1253 2. april og vidimerer en gave til kannikerne — i Ribe.
Og biskop Esger er at finde blandt udstederne35. Tilbage står nu
DD. 11:1, nr. 314, 316.
Atlas, nr. 83.
Ib., nr. 82-3, 87, 99, 104, 107. Jf. Skyum-Nielsen, op. cit., p. 237-8.
Atlas, nr. 104. Jf. Skyum-Nielsen, op. cit., p. 234-5, 238.
Skyum-Nielsen, op. cit., p. 131, 272. - 135, 137, 272, 299.
Samtidig udelukkes DD. 11:2, nr. 203 (med afvigende årsbetegnelse i indled
ningen, men ikke i slutningen). Det er en valgprotokol, bestemt for den pavelige
kurie, og har form af en akt.
34. DD. 11:1, nr. 58-9.
35. Ib., nr. 98.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
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det ovenfor omtalte hertugdiplom af 1260 14. april. Men det angår
en sag, der lå biskop Esger ganske særligt på sinde og direkte kan
betegnes som hans hjertesag: gennem 20 år virkede han for at skaffe
Løgumkloster Brede kirke36.
Alle de 4 privatdiplomer med særegen årsbetegnelse i datums
formlen har med andre ord berøring med Ribe og biskop Esger
personligt. Der kan ikke være tvivl om, at de er dicteret af ham.
Det kan endnu bemærkes, at den særprægede årsbetegnelse for
svinder fra privatdiplomerne i årene efter Esgers død. anno domini
bliver enerådende, her som i kongediplomeme.
Sammenlagt findes der mellem 1250 og 1282 10 egentlige diplo
mer af dansk herkomst, der anvender en karakteristisk årsbeteg
nelse på selvstændig måde — så vidt man kan skønne om dette sid
ste. De viser alle tilknytning til Esgers person, stiftsby og virke
kreds. De må have netop ham til dictator. Samtidig kan man på
pege, at variationen af den stereotype datumsformel viser en smule
ind i Esgers personlighed. Når han daterer efter »Nådens år«, sig
ter han til Kristus, der satte »nåden« i »lovens« sted. Tydeligere
siger han det i vendingen: »året for det kødblevne Ord«, et lille
raffinement fra en studeret mand.
Det klare resultat tilskynder til yderligere fremstød inden for
dictatens område. Det har nu vist sig, at kong Abel har fået 3
diplomer skrevet og derudover fået dicteret 2 ved Esgers hjælp —
Kristoffer har på samme måde fået 1 skrevet og 4 dicteret derud
over.
Udgangspunktet må tages i de 2 diplomer af 1250 9. og 11. no
vember, hvoraf det første viser Esgers hånd, det sidste nævner ham
som vidne, og som begge er dicteret af ham.
Det er ikke muligt at påvise noget forlæg for det første af dem,
et fribrev for Roskilde Vor Frue kloster. Det andet, et bjærgnings
privilegium for Hamborgs borgere, har sit diplomforlæg i et pri
vilegium, givet 1220 12. juni af kong Valdemar Sejr til fordel for
borgerne i Lybæk37. At der 1250 var en ny giver og en ny modtager
36. DD. 11:1, nr. 59, 61 (begge dicteret af Esger), jf. 69; 190 (dicteret af Esger), 276
(Esger vidne); 11:2, nr. 142, 182, 185-6. Jf. Skyum-Nielsen, Kirkekampen, kap.
32 n. 23.
37. DD. 1:5, nr. 171.
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måtte naturligvis medføre ændringer, men det er også de eneste
afvigelser, der spores i sammenligning med forlægget. Indgangs
formlerne, den dispositive hovedformel samt straffe- og beseglings
formlerne er nøje kopieret. Alene datumsformlen står for sig selv.
Årsbetegnelsen lyder for Lybæk 1220 anno incarnationis domini,
men for Hamborg 1250 anno grade, det for Esger mere beteg
nende kendemærke. Skønt han har overtaget så meget fra sit for
læg, har han på dette punkt gjort sin selvstændige dictat gældende.
Set i lys heraf har det interesse, at han har skilt sig fra forlægget
på et andet sted. Datumsformlen 1220 har indledningsvis Dalum,
men dette er 1250 erstattet af Acta.
Acta som optakt til datumsformlen kan følgelig betragtes som et
muligt særkende for Esgers dictat. Rigtigheden heraf bekræftes ved
udbredelsen af dette formelement inden for kongediplomerne. I
privatdiplomer er Acta eller Actum almindeligt, men med diplo
merne fra kancelliet forholder det sig anderledes. Den mere vidt
gående undersøgelse af årsbetegnelsen i datumsformlen har vist, at
Esgers arbejde som skriver og dictator i kancelliet ikke når ud over
henholdsvis 1255 og 1257. Indskrænker vi derfor den foreliggende
gennemgang til 1250—59, når vi til følgende resultat. 43 kongediplo
mer er bevaret med tekst og datering. Af disse har kun 4 Acta eller
Actum som optakt til datumsformlen (foruden det af Esger dicterede privilegium for Hamborg). Et af dem kan straks udskydes, da
det er blevet til uden for kancelliet38. Om de 3 andre gælder, at det
ene er dicteret af biskop Esger i henhold til den tidligere argumen
tation39. Det andet er udstedt af Abel 1252 4. april i Esgers stiftsby
og indeholder en aftale mellem ham og kongen40. Det tredie er et
gavebrev fra Erik dipping 1259 29. december til domkirken i Ribe
— og nævner ovenikøbet Esger som nærværende41. Også disse sidst
nævnte skrivelser må have bispen til dictator.
Et sidste resultat synes at kunne indvindes gennem en prøvelse
af dictaten. Fribrevet for Roskilde Vor Frue kloster af 1250 9. no
vember er det først kendte kongelige privilegium for denne stiftelse,
38.
39.
40.
41.

DD. 11:1, nr. 226; Skyum-Nielsen, Brevvæsen, p. 127, 234-5.
Ib., nr. 236.
Ib., nr. 60.
Ib., nr. 301.
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hvis arkiv iøvrigt er godt bevaret. Dertil kommer, at teksten inde
holder usædvanlige bestemmelser, hvad der i sig selv tyder på en
nyformulering. Givet er dog i alle fald, at fribrevet er både skrevet
og endeligt formuleret af Esger. På denne baggrund tildrager arengaen sig opmærksomhed. Den indledes med et Quoniam, et forhold
af en vis betydning, da denne optakt bestemmer formlens opbyg
ning42.
Problemet er i denne forbindelse, om en indledning med Quoniam
er noget almindeligt eller eventuelt karakteristisk for Esgers dictat.
Ved en gennemgang af diplomerne fra 1250—59 nås følgende resul
tat. 89 dokumenter er overleveret med teksten i behold. Heraf er 43
kongelige, resten private. 8 af de 46 privatdiplomer har Quoniam
som første ord i arengaen. Et af dem kan man straks se bort fra, da
det er udstedt i Estland og angår lokale forhold her43. 3 andre er
afladsprivilegier, hvis udformning er stereotyp og kopieret efter de
pavelige afladsformularer44. Det 5te er i sin arenga stærkt påvirket
fra samme formular og kan derfor udskydes af denne sammenhæng45.
Tilbage bliver nu 3 diplomer. Det ene af dem er givet af hertug
Valdemar I Abeisen af Sønderjylland og omhandler den ovenfor
omtalte hjertesag for biskop Esger46. De sidste 2 skrivelser er begge
udstedt af Esger selv47, det ene af dem dicteret af ham i henhold til
den tidligere argumentation48.
Denne gennemgang af privatdiplomerne peger unægteligt i ret
ning af, at en arenga indledt med Quoniam er et særkende for Esgers
dictat. Det bekræftes, når man prøver kongediplomeme.
Af de 43 kongelige skrivelser 1250—59 har 4 en arenga med
Quoniam i spidsen (foruden det af Esger skrevne privilegium for
Roskilde Vor Frue kloster). 2 af dem har kopieret formlen efter
42. Jf., at bl. a. S. Hellmann, ‘Die Vita Heinrici IV. u. die kaiserliche Kanzlei’.
Historische Vierteljahrschrift, Bd. 28 (Dresden 1934), p. 289 (jf. n. 30) anbe
faler konjunktioner som vejledere ved stilsammenligning.
43. DD. 11:1, nr. 126.
44. Ib., nr. 105, 259, 261. Jf. 1:6, nr. 111.
45. DD. 11:1, nr. 84.
46. Ib., nr. 190.
47. Ib., nr. 56, 58.
48. Ib., nr. 58. - Her kan også peges på det af Esger udstedte diplom fra [1245-73]
(RO., p. 31) med Quoniam som optakt til hovedformlen.
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forlæg og må følgelig udgå49. 2 kongediplomer står nu tilbage. Det
ene, som er givet af Abel i Esgers stiftsby 1252 5. april, har Quoniam
som optakt til narratio, en naturlig parallel til den tilsvarende
arenga-indledning. Diplomet er på dette punkt selvstændigt over
for sit forlæg, mens det ellers i flere henseender, navnlig i slutningsformleme, er afhængigt af det50. Det er et Esgerdiplom, ud
stedt dagen før, som har dannet forlæg, og begge skrivelser om
handler ganske det samme: Esgers hjertesag. Under hensyn hertil
er det nærliggende at slutte, at også det sidste kongediplom med
Quoniam har Esger som dictator. Det er udstedt 1255 29. juli af
Kristoffer og givet i Vordingborg51. Her opholdt nogle danske
bisper sig i juni52 — altså muligvis også Esger — ligesom det kan
påpeges, at han i august er på Sjælland, hvor han skriver et diplom
for kongen53.
Den dobbelte diplomatariske undersøgelse — den palæografiske
og dictatmæssige — er ført til ende. Begge klarlægger, hver på sin
vis, biskop Esgers arbejde som skriver og dictator, særlig inden for
Abels kancelli. Hvilken stilling kan han have indtaget her? Der
kan næppe gives mere end ét svar herpå: hans rang af biskop måtte
gøre ham til en af de ledende kræfter54. Men titel af kansler har
han ikke haft — så vidt man da kan slutte af materialet.
Et par vanskeligheder synes at dukke op, når man opstiller for
modningen om, at Esger af Ribe var en førende kraft i kong Abels
kancelli. 1252 4. april nævner bispen selv to mand som »vore
klerke«, og 29. juli betegnes de som »hr. biskoppens klerke«54.
49. DD. 11:1, nr. 14, 78.
50. Ib., nr. 61 (forlæg: nr. 59). I indledningen til nr. 69 er ægtheden af nr. 61 (samt
59, 69 og 247) draget i tvivl. De grunde, der anføres mod ægtheden, er dog me
get svage, jf. Skyum-Nielsen, op. cit., p. 488 ff.
51. DD. 11:1, nr. 161.
52. Acta, p. 24 § 14, jf. p. 10.
53. DD. 11:1, nr. 164, jf. ovf. - Udover egentlige diplomer findes en kongelig pe
tition til paven, ib. nr. 193, hvis hovedformel indledes med Quoniam (se om da
teringen Skyum-Nielsen, Kirkekampen, kap. 44 n. 10). Men den er skrevet af en
kendt Roskildeskriver, knyttet til biskop Peder Bang, se samme, Brevvæsen, p.
127-8, 234-5.
54. DD. 11:1, nr. 59, 69. I den franske konges kancelli betød clericus »notar«, uden
dog at miste sin betydning af »gejstlig« (Erben-Sghmitz-Redligh, Urkundenlehre
I (München, Berlin 1907), p. 96), ligesom klerkr var fast titel for underordnede
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Kan det udelukkes, at f. eks. disse to — og ikke bispen personligt
— har affattet de dokumenter, der ovenfor er bestemt som Esgerdictater? Ja, vistnok. Det må understreges, at det er givet, at Esger
fungerede som skriver af diplomer, private såvel som kongelige.
Dernæst, at et af disse kongediplomer, hvor Esger har ført pennen,
i arenga og datumsformel har de træk, jeg har søgt at bestemme som
karakteristiske for ham. Det vilde vist være absurd at forestille
sig, at bispen har skrevet dette dokument efter dictat fra sin klerk
eller en anden underordnet. Den eneste naturlige forklaring må
være, at skriver og dictator som så ofte55 er en og samme person,
bispen selv. Anerkendes dette, trækker det de andre konklusioner
med sig.
En sidste vanskelighed kan endnu tænkes at frembyde sig. At
en biskop skulde have fungeret næsten som en almindelig kontor
mand i kongens kancelli, vil måske ved en første betragtning kunne
synes mindre antageligt. Den tanke ligger nær, at en biskop var
så fornem en rangsperson, at han ikke vilde befatte sig med et
arbejde af den art. Denne opfattelse er dog ikke rigtig. Om biskop
Gunner af Viborg ved vi, at han snart dicterede, snart skrev per
kancellister hos den norske konge (Absalon Taranger, Udsigt over den norske
Rets Historie II (Christiania 1904), p. 219, jf. Johan Agerholt, ‘Gamal brevskipnad’. Meddelelser fra det norske Riksarkiv III (Oslo 1933), p. 499 ff., 713).
clericus bruges ofte i dansk materiale om gejstlige, der tjente for stormænd, bisper
eller ved hoffet, bl. a. vel ved kancelliet (Skyum-Nielsen, op. cit., p. 164—5, 178,
190-3, 195, 198-201, 210-2, 231 etc.). Biskop Esger omtaler 1252 4/4 Absalon
og Mourids som »vore klerke«, mens han 4/10 samme år giver dem andre titler,
henholdsvis »vor elskede kapellan« og »degn« {DD. 11:1, nr. 59, jf. 69; 81).
Kansleren, biskop Niels af Viborg, rådede over en klerk, Kjeld, der på kong
Kristoffers befaling publicerede et kongebrev på Lunde landsting (Acta, p. 15 = DD. 11:1, nr. 220 -, jf. p. 56 § 6), og en senere Ribebisp havde en skriver Mik
kel, som han betegnede som »vor klerk, der er taget i ed og . . . særligt beskikket«
til at udstede en vidisse for ham (endnu bevaret i original, DD. 11:6, nr. 199).
Et og andet peger således på en forbindelse mellem klerketitlen på den ene side
og virksomhed ved brevudfærdigelse på den anden. Den løse titelbrug i den
danske konges kancelli gør det dog usikkert, om Absalon og Mourids blot har
været knyttet til Esger som biskop og f. eks. fået en videregående uddannelse hos
ham (jf. Skyum-Nielsen, op. cit., p. 210-2) eller fungeret for ham i hans egen
skab af ledende kraft i kancelliet (og da er fratrådt sådanne hverv efter kong
Abels død 29/6, men inden 4/10 1252).
55. Harry Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre 11:2 (Berl., Lpz. 1931), p.
539 n. 3.
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sonligt56. Endnu klarere paralleller finder vi i Tyskland. Ærke
biskop Arnold af Køln skrev og forfattede, skønt kansler, selv di
plomer for Konrad III (der regerede 1138—52), idet han ved en
kelte, særlig vigtige lejligheder personligt overtog brevudstedel
sen57. Her kan også nævnes Konrad v. Scharfenberg, biskop af
Speyer fra 1200, rigskansler fra 1208. Hverken bispeværdighed eller
kanslertitel gjorde ham for fornem til fra tid til anden at skrive
diplomer i rigets kancelli. Han var iøvrigt heller ikke for fin til
at tage imod bestikkelser58.

Takket være biskop Esgers centrale plads i sin samtids politiske
og kirkelige liv hæves hans virksomhed som skriver og dictator
op over petitessernes verden. Det har nu historisk interesse at kom
binere vor hidtidige viden om ham med de nye resultater fra
årene 1245—60.
Esger var af adelsslægt, og hans far hed Niels. Allerede som almin
delig »klerk« førte Esger et modsegl, der som skjoldemærke havde
en lilje stående lodret over bølger59. Han må ligesom den senere
biskop Niels af Slesvig i omkring 3 år have været knyttet til Peder
Elafsen. Denne var biskop af Århus fra ca. 1224 til 124660, og
Esgers ophold kan muligvis kombineres med en senere bestemmelse
fra Århus, der foreskriver 3 års vikartid i domkirkens kor for de
nyordinerede præster61. Mange år senere erklærede Esger og Niels,
56. Scriptores minores historia Danica . .. rec. M. Cl. Gertz II (Kbh. 1918—20), p.
269, 273.
57. Hans Hirsch, ‘Erzbischof Arnold II. von Köln als Schreiber von Diplomen Kon
rads III’. Rheinische Vierteljahrsblätter Jahrg. 7 (Bonn 1937), p. 163, 167, 171.
58. Anton Julius Walter, Die deutsche Reichskanzlei während des Endkampfes
zwischen Staufern u. Welfen (Innsbruck, Lpz. 1938), p. 43—4, 55 ff., 64-7.
59. Danske gejstlige Sigiller fra Middelalderen v. Henry Petersen (Kbh. 1886), nr.
801, jf. Indi., p. viii, ix.
60. DD. 11:1, nr. 447. — 1:6, nr. 19. Peder Elafsen er først sikkert konstaterbar som
biskop 1238 7/6 (Repertorium diplomaticum regni Danici mediavalis, udg. v.
Kr. Erslev 1:1 (Kbh. 1894-5), nr. 133. Annales Danici medii avi, ed. Ellen
Jørgensen - her AD. - (Kbh. 1920), p. 147.
61. DD. 11:6, nr. 212 (/&., nr. 3, taler kun om 2 års vikartid, dog atter i overskrif
ten: 3 år. Hal Kogh, Danmarks Kirke i den begyndende Højmiddelalder, II
(Kbh. 1936), p. 112, støtter sig kun på teksten til nr. 3).
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at de, da de »beklædte et lavere embede og fulgtes med... hr.
Peder Elavsen«, »personligt havde været med ham i Øm kloster
1 3 faster«. Erklæringen fastnaglede nederlaget for klostret i dets
desperate kamp mod Århus-bispens gæsteri.
Esgers ophold i Århus falder formentlig ret tidligt i Peder Elavsens bispetid, for inden september 1245 havde han erhvervet sig
sin universitetsgrad gennem studier i det fremmede. Skønt magi
ster kan Esger godt have været teolog eller jurist. 1267 forudsæt
tes det, at han var særlig kyndig i kanonisk procesgang62. I sep
tember 1245 træder han frem som kannik i Ribe og som skriver af
2 diplomer for biskop Gunner dér.
Da Gunner resignerede inden juni 1246, fik han Esger til efter
følger. Det er antaget, at denne da hørte til de yngste af kannikerne. Det støttes på placeringen af hans underskrift på diplomet
af 1245 16. september, hvor den står nederst til højre. Som for
modet ovenfor kan han dog have signeret sidst, fordi netop han
var skriveren. I sin egenskab af biskop bekræftede Esger under 19.
juni 1246 forgængerens nysnævnte septemberdiplom, omend med
visse tillæg. Endvidere både skrev og udfærdigede han i 1249 et
diplom til indbyggerne i Almind syssel, kopieret efter afladsformu
laren. Han udbad sig havre og ost af dem til hjælp for domkirke
bygningen — muligvis den senere »Mariestud« og »Marieost«. Til
gengæld lovede han eftergivelse af kirkebod63.
.Esger trådte til i borgerkrigens tid, og 28. april 1247 fangedes
han af hertug Abel i sin bispeby sammen med andre af »Danmarks
bedste mænd« og »mange af hr. kongens riddere og svende«. Men
allerede 3. juni erobrede Erik Plovpenning byen tilbage64. Året
efter skænkede han Esger et skiben i Hvidding herred65. Derved
styrkede han bispens direkte andel i ledingsudbudet fra det nær
meste opland og sikrede ham samtidig specielle oppebørsler. Esger
var kongens mand, og det var derfor ikke mærkeligt, at han skrev et
62. DD. 11:2, nr. 82.
63. J. Kinch, Ribe Bys Historie og Beskrivelse indtil Reformationen (Ribe 1869),
p. 58; Ellen Jørgensen i DBL. VI (Kbh. 1935), p. 432; RO., p. 40, jf. Kinch,
op. cit., p. 65.
64. AD., p. 207, 113.
65. RO., p. 8.
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kongediplom 1250 27. juni. Da Erik på det tidspunkt opholdt sig
i Ribe, behøver det dog ikke at være andet end en tjenesteydelse
ved en enkelt lejlighed. På den anden side havde Abel nu usurperet
kongenavnet66, og det satte Esgers politiske stilling i relief. Diplo
met tillod Lybækkerne — kongens hidtidige fjender — at handle
på Møn. Det lå således uden for bispens interessesfære som kir
kemand.
Det samme gælder i mere udpræget grad om hans arbejde for
efterfølgerne Abel og Kristoffer 1250—52. Måske bør det bemær
kes, at der i Esgers partiskifte fra den ene Valdemarsøn til den
anden ikke behøver at ligge noget påfaldende. Regenterne afløste
hinanden hurtigt i disse år, og Esger kan eventuelt tænkes at have
været en sagligt dygtig mand, hvis arbejde kunde være af værdi
for de skiftende konger.
Abel blev kronet 1. november67, og 8—10 dage senere opholdt
han sig i Roskilde sammen med Esger. Han lod ham skrive et fribrev for de grå søstre i byens kloster. Esger affattede også teksten
og udstyrede den med et par af sine særtræk. Derimod var det
kongelige privilegium, som han snart efter dicterede for Hamborg
by, en kopi af en ældre bevilling, blot med særtræk til slut. Esger
nævntes her som den eneste gejstlige blandt vidnerne, der bl. a.
omfattede 3 høje fyrster.
1251 8. august var Esger formentlig i Nyborg, hvor hans segl —
sammen med andre biskoppelige samt fyrstelige segl — blev ved
hængt vigtige forligsbreve fra Abel, der afklarede situationen om
kring det danske Estland68. Under Skånefiskeriets højsæson, 24.—
5. september, var han i Skanør. Her skrev han en toldaftale i kon
gens navn. Det skete efter henvendelse fra ummelandsfareme, der
iøvrigt også fik garantier ved skibbrud. I teksten mærkes den gejst
lige mand, idet mened over for toldere betegnes som stærkt bela
stende i sjælelig henseende. Endvidere citeres selveste Aristóteles
som optakt til arengaen: »Tiden er målestok for de foranderlige
tings bevægelse«. Det er sikkert fra en latinsk oversættelse, Physica,
som Esger kan have lært at kende under studierne i udlandet. I
66. DD. 11:1, nr. 1.
67. AD., p. 113.
68. DD. 11:1, nr. 45-6.
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Paris kom der fart i oversættelserne af de aristoteliske værker fra
omkring 1231. De fleste havde indtil da været forbudt, bl. a. netop
det omtalte værk. Men naturligvis kan bispen have sit citat fra en
samling »bevingede ord«. Kong Kristoffer behøver jo heller ikke
at have studeret Virgil, fordi han kunde citere ham på et danehof
i 1256. På den anden side var Virgil uundværlig ved ethvert højere
studium i denne tid69.
I det store privilegium af 24. september 1251 skrider Esgers skrift
langsomt og stateligt frem. Han har endvidere prentet det første
ord, ABEL, med megen finesse og forziret det »med blomster«.
Dagen efter skrev han et lille kongediplom for de samme modtagere
og kortede her kongens navn ned til et A., uden udsmykning. Det
svarer i nogen grad til den forskel, Esger gjorde, da han skrev bispediplomeme af 1245 15.—16. september. Det lille diplom af 25. sep
tember er skrevet flygtigt og bevilger ummelandsfarerne lade- og
losseret på visse helgtider. Her er praktiske hensyn afvejet mod
kirkelige bud. Ummelandsfarerne deponerede deres danske kon
gediplomer i Kampen, hvor det store er blevet betegnet som byens
»Magna Charta« for Østersøhandelen. De havde endda skaffet sig
en dublet hertil — også et tegn på tekstens vigtighed — og depone
ret den hos gråbrødrene i Lund70.
I 1251 affattede Esger også et gavebrev for Løgum, ligesom han
det følgende år affattede 2 andre diplomer til fordel for samme klo
ster, henholdsvis 29. januar og 4. april. Det sidste skete i forståelse
med kong Abel og omhandlede Brede kirke. Foruden disse privat
diplomer dicterede han sidstnævnte dag et kongebrev, der skiftede
mellem kongen og ham selv med hensyn til møntafløsningen fra
stiftet. Abel synes at have beskåret Esgers andel, men alligevel ydede
han ham en særlig begunstigelse »på grund af hans fortjeneste,
troskab og lydighed«. Dagen efter, 5. april 1252, affattede Esger et
kongediplom, atter til fordel for Løgum og omhandlende Brede
kirke. Alle disse tekster vedrørte Esgers egen stilling og interesser.
De nævnte Abeldiplomer fra 1252 er udstedt i Ribe, og her op69. Martin Grabmann, ‘Forschungen iiber die lateinischen Aristoteles-Übersetzungen
des XIII. Jahrhunderts’. Beitrage zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters
(Münster i. W. 1916), p. 26-7, jf. 54, 169 ff. Om Virgil ib., p. 21 med n. 1.
70. DD. 11:1, nr. 51.
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holdt Esger sig også, da han virkede for efterfølgeren, Kristoffer I,
i dagene fra 31. juli til 5. august samme år. Først dicterede han en
privilegiestadfæstelse for Lybæk, dernæst en for Slesvig by. Denne
sidste er bevaret i original, så det kan ses, at Esger betjente sig af
en skriver, som var en kendt kancellist i 1250’erne. I de samme dage
var også en anden kancelliskriver i Ribe, og han færdiggjorde 9.
august et privilegium for Ribe kapitel71. Man tør da nok slutte,
at i disse dage havde kongens kancelli sit standkvarter i byen.
Med diplomet for Slesvig ophørte Esgers mere regelmæssige delta
gelse i udstedelsen af kongebreve uden for hans egen interesse
sfære, så vidt vi da kan konstatere det. For nok dicterede han 5.
august en kongelig privilegiestadfæstelse for Løgum, men netop
dette kloster var han på så mange måder nært knyttet til. løvrigt
er stadfæstelsen mærkelig ved totalt at kopiere sit diplomforlæg
(fra året før) undtagen lige i datumsformlen. Her udskydes forlæg
gets »Herrens år« til fordel for »Nådens år« — det for Esger mere
typiske.
De følgende spor af Esgers hånd og stil er ret spredte. Han
udstedte selv et diplom i Ribe 4. oktober 1252, hvorved en gave
garanteredes for Løgum72. Næste år, 2. april, må han have dicteret
en vidisse til fordel for Ribe kapitel, udstedt på danehof i Nyborg
af 6 bisper, deriblandt ham selv. I 1254 satte han under 16. juli
segl til et privatdiplom fra Slesvig by, som kongen da holdt besat.
Det indeholdt en gave til Løgum, og også det kongelige segl hæf
tedes ved73. Fra anden side vides det, at nogle af bisperne i august
var til stede »i Slesvig, hvor hr. kongens hær var samlet«74.
14. marts 1255 gjorde Esger et mageskifte med Kristoffer i Ny
borg i nærværelse af mange stormænd, og i juni samme år var
Esger muligvis blandt de bisper, om hvem det hedder, at de op
holdt sig i Vordingborg ved kongens hær75. I hvert fald må Esger
have været her 29. juli, da han dicterede et kongeligt privilegium
for Doberan kloster i Venden. Han benyttede sig af den samme
71.
72.
73.
74.
75.

Skyum-Nielsen, op. cit., p. 126, 234-5. - 125, 195-6, 224.
DD. 11:1, nr. 81.
Ib., nr. 145. Jf. Skyum-Nielsen, Kirkekampen, kap. 19.
Acta, p. 10.
DD. 11:1, nr. 156; Acta, p. 24 § 14, jf. p. 10.
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kancelliskriver som 3 år før i Ribe. Esgers virksomhed i Vordingborg
passer godt med vor viden om, at han et par uger efter, 1255 16.
august, med egen hånd skrev et kongediplom på Søborg i Nordsjæl
land. Det tillagde Reval lybsk ret og er færdiggjort i hast, så bispen
selv har måttet rette et par steder.
I 1256 deltog Esger i det 1ste Vejlekoncilium, hvis beslutning
af 6. marts — stærkt udfordrende mod kongen — også blev tiltrådt
af ham, selv om han 3 år senere må have underkendt dens gyldig
hed. 10. marts var han med de andre bisper nået fra Vejle til Ny
borg, idet kongen endnu samme dag bekræftede en gave til ham
ved et kongeligt diplom76. 15. juli var han i Sønderborg, hvor han
sikrede Løgum et privilegium fra hertug Valdemar I, bl. a. på
Brede kirke. Det var dicteret af bispen selv. Endelig udfærdigede
han et diplom i Ribe samme år til fordel for nogle nyankomne
gråmunke, muligvis bosat i Løgum77.
Da Kristoffer 1257 16. september opholdt sig i Ribe, dicterede
Esger et kongebrev for ham i den samme revalske sag som ovenfor.
1258 8. september udstedte Esger et diplom fra Møgeltønder78, og
1259 6. marts bevidnede han i Ribe kongens vigtige appel mod
Vejlekonstitutionen, udsendt efter overfaldet på ærkebiskop Jakob
Erlandsen79.
Dermed var meget kommet i skred. Kristoffer kan i et mellemspil
have sikret sig Esgers person, idet han kunde have ham under
mistanke for at have modvirket planerne om kroningen af prins
Erik i 1258. Men hvad enten en sådan arrestation skete på skrømt
eller ej, rykkede Esger snart ind blandt kongehusets støtter. Af
Jens Grand fik han også det skudsmål, at han havde »tjent« Kristof
fer »altfor meget«80. 11. marts 1259 fungerede Esger som vidne ved
et kongediplom, udstedt i Ribe, hvorved Brede kirke atter tilkend
tes Løgum81 (og 1260 14. april må han have affattet et diplom fra
hertug Erik I, udfærdiget i klostret selv, der ligeledes bekræftede
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Acta, p. 11, 61-2.-DD. 11:1, nr. 177.
Ib., nr. 196.
Ib., nr. 257.
Ib., nr. 271.
Skyum-Nielsen, op. cit., kap. 31. Jf. Acta, p. 193.
DD. 11:1, nr. 276.
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denne donation). På juledag 1259 var det formentlig Esger, der i
Viborg domkirke satte kronen på efterfølgeren, Erik Glippings
hoved. 29. december modtog han under alle omstændigheder en
kongelig gave til sin kirke (samt snart efter en hidsig bandsstråle
fra sin ærkebiskop)82. Esger var ikke blot modtager på kirkens vegne
samt vidne, men han dicterede også gavebrevet. Som skriver benyt
tede han den samme som 1252 og 1255, en kendt kancellist. Som
tak for at kong Kristoffer, skønt bandsmand, blev jordet i Ribe
domkirke, fik Esger ikke blot den nævnte donation, men enkedron
ningen, den indflydelsesrige Margrethe Sambiria, stiftede et kapel
ved kirken med temmelig betydelig godsmængde83.
Således løber trådene sammen. Klerken med den gode byrd og
høje uddannelse — skriveren med den stilsikre skrift — bliver kan
nik og biskop og hjælper for den ene konge efter den anden. Om
sider rejser han i sin stiftsby et modstandscentrum mod ærkebispen,
og da kirkekampen raser vildest med pavelige straffe over kongehus
og rige, er han med til at afslå dem. 1266 betegnes Esger som en af
kongens »råder og sekretærer«, og måske er han i disse år selve
»troldmanden bag kongehuset«84.

82. DD. 11:1, nr. 301; Skyum-Nielsen, op. cit., kap. 40.
83. Kinch, op. cit., p. 71-2, jf. Skyum-Nielsen, op. cit., kap. 36 n. 13.
84. DD. 11:2, nr. 39. - Skyum-Nielsen, op. cit., kap. 67.
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Usikkerheden med hensyn til de omkostninger, som den ostindi
ske handel arbejdede med, har ofte ført til overdrevne forestil
linger om denne handels risiko og avance, ligesom vor manglende
viden på dette punkt umuliggør en sikker analyse af de forhold,
der i det syttende århundredes første halvdel bragte de nordvest
europæiske kompagnier sejren i kapløbet om Ostindienshandelen.
Regnskabsmaterialet fra det syttende århundredes begyndelse er
med få undtagelser gået tabt, men i det følgende skal på grundlag
af forskelligt andet materiale søges foretaget en bestemmelse af det
engelske ostindiske kompagnis transportomkostninger på Kapruten
frem til kompagniets rekonstruktion i 1657.
I den i 1619 afsluttede overenskomst mellem det engelske og det
hollandske ostindiske kompagni1 bestemtes bl. a., at alle varer, der
under de forudgående fjendtligheder var kapret, skulle tilbage
gives. Da hollænderne i mellemtiden havde ført en del af det kap
rede gods, nemlig 720.000 lb. peber, til Europa, opstod nu det
spørgsmål, hvor meget hollænderne før tilbageleveringen kunne fra
drage som betaling for transporten til Europa2. Mens begge parter
fra starten kunne enes om 10 % som en rimelig assurancepræmie,
stod et hollandsk krav på 130 £ pr. læst overfor et engelsk til
bud om 25—28 £ pr. læst. Forhandlingernes endelige resultat
var delvis afhængigt af forhold, der var fragtomkostningerne uved1. Tr. i Corps Universel Diplomatique, ed. J. du Mont, V:2 (Amsterdam 1728),
pp. 333-37.
2. Papirerne angående disse forhandlinger, der førtes i de første måneder af 1622,
i Public Record Office, London. G. O. 77, vol. 2.
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kommende, og vi skal her kun hæfte os ved et af de engelske
indlæg, hvori de engelske forhandlere som støtte for deres tilbud
opstillede flere regnskaber for fragtens omkostninger3. Ved en
kilde af denne art må man naturligvis på forhånd vente, at eng
lænderne i overensstemmelse med deres egne interesser vil søge at
fremstille fragtomkostningerne lavest muligt, de vedføjede udta
lelser fra Trinity House og en kreds af London-redere, som siden
skal omtales, så vel som sammenligning med andre kilder viser
dog, at de opstillede budgetter måske var skrabede, men dog re
alistiske.
Til det omstridte kvantum mente englænderne at der udkræ
vedes et skib på 240 læster, hollandsk mål, eller 480 tons, engelsk
mål; et sådant skib ville kræve en bemanding på 120 mand, og der
opstilledes derefter følgende overslag over omkostningerne:
Eksempel 1.
Hyre, 120 mand å 25 s. pr. måned.....................................................
Kost, 120 mand å 20 s. pr. måned.....................................................
»Weare and teare and loane of the ship« .........................................
Månedlige udgifter ialt ....................................................................
(Beregnede) omkostninger, 1 ton i 24 måneder: 28 £ 10 s.

150 £
120 £
300 £
570 £

Argumentationen udbyggedes derefter med et praktisk eksempel,
idet der fremlagdes en regnskabsoversigt for Lesser James, der hæv
dedes at have hjembragt en tilsvarende mængde peber:
Eksempel 2.
Skibet, fuldt udrustet for 24 måneder ............................................. 11.000 £
Hyre ved hjemkomsten, 25 s. pr. mand pr. måned .......................... 3.300 £
Assurance, skib og proviant ud, 10% ............................................. 1.000 £ (sic)
Assurance hjem ............................................................................... 1.000 £
Rente af 11.000 £ i 2 år, 10 % p.a.................................................... 2.200 £
Ialt... 18.500 £
Herfra skibets salgsværdi efter 24 måneder..................................... 4.000 £

14.500 £
(Beregnede) månedlige udgifter: 604 £ 3 s. 4 d.
(Beregnede) omkostninger, 1 ton i 24 måneder: 30 £ 4 s. 2 d.
3. Public Record Office. G. O. 77, vol. 2, No. 11.
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Overfladisk set er der ret store forskelle mellem de to beregnin
ger, selvom der ikke er stor afstand mellem de endelige resultater.
Forskellene er dog kun et spørgsmål om postering, i eks. i er assu
rance og rente indregnet i posten »weare and teare and loane of
the ship«, mens i eks. 2 provianten er indregnet i udredningsom
kostningerne. Hvis vi antager, hvad der under de givne forhold er
det rimeligste, at James's besætning er kalkuleret til 120 mand,
viser det sig, at det i eksempel 2 for hyren opgivne beløb, 3.300 £,
kun vil strække til 22 måneder. Utvivlsomt indgår der derfor også
to måneders hyre, eller »imprest money« i eks. 2.s udrednings
omkostninger. Denne regnskabsmæssige placering var den mest
logiske i betragtning af, at der måtte regnes med to års rentetab på
forskuddet, mens resten af hyren betaltes bagud4.
Til de her meddelte opstillinger føjede englænderne to »ekspert
udtalelser« til støtte for de engelske fragtberegninger.
Eksempel 3.
Der fremlagdes for det første en erklæring fra syv London-redere, blandt hvilke
vi i øvrigt finder så fremtrædende mænd som Raphe Freeman, Henry Garway
og William Cockayne5. De syv redere erklærer sig heri villige til hver for egen
regning at sende et skib til Østen og retur med fire måneders fri liggetid for 35 £
pr. ton. De regner med at kunne medføre 15 cw. peber pr. ton, to af rederne
tager dog det udtrykkelige forbehold, at der må være tale om »loose pepper«,
altså peber som styrtgods.
Redernes tilbud gjaldt en fuld rejse med fire måneders liggetid. Dette omreg
nedes af kompagniet til at svare til 28 £ pr. last i 10 måneder, d.v.s. at rederne
har kalkuleret med en varighed for hele rejsen på 25 måneder.
Eksempel 4.
Endelig fremlægges i det engelske indlæg en udtalelse fra Trinity House. Også
efter denne institutions opfattelse kan den omstridte kvantitet befordres på et skib
4. Samme sondring gennemførtes i det nedenfor anførte eksempel fra 3. enkeltrejse
og anvendtes også af det hollandske ostindiske kompagni. Jvf. Kristof Glamann,
Dutch-Asiatic Trade 1620-1740. (København-Haag 1958), p. 43.
5. Raphe Freeman var 1620-22 den absolut største Muscovy-merchant; se Astrid
Friis, Aiderman Cockayne3s Project and the Cloth Trade. The Commercial
Policy of England in its Main Aspects 1603—25 (Kbh. 1927), pp. 56-57 n. 5.
Henry Garway var som hele Garway-familien især interesseret i Levant- og Italienshandelen
p. 177). Den her omtalte William Cockayne er formentlig
William Cockayne jun., da han står anført uden titler.
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pa 480 tons netto med 120 mands besætning, og de finder at en rimelig måneds
fragt for et sådant skib vil være 640 £, eller for hele reisen med fire måneders
liggetid 32 £ pr. ton.

De fire eksempler viser altså følgende rater pr. ton for en fuld
rejse: eks. 1: 28 £ 10s., eks. 2: 30 £ 4s. 3d. eks. 3: 35 £, eks. 4: 32 £.
Det vil sikkert være rimeligt at regne eks. 1 for særdeles sparsom
meligt kalkuleret, mens eks. 3, der regner med 1 måneds længere
udeblivelse, og som formentlig indeholdt en vis profit til rederen,
må antages at ligge over de faktiske omkostninger.

Til sammenligning med og kontrol af de her refererede bereg
ninger kan vi anvende et overslag over omkostningerne ved den
tredie enkeltrejse, som udgik fra England i foråret 16066. Prisog lønudviklingen i de mellemliggende 16 år må naturligvis tages i
betragtning som en eventuel årsag til variationer, men den række
af varer og tjenesteydelser, der indgik i et skibs bygning og udred
ning, er for lang og for sammensat til at man umiddelbart tør gene
ralisere på dette punkt7.
I kalkulen fra 1606 specificeres følgende poster, idet der er reg
net med en rejse på 24 måneder og en besætning på henholdsvis
150, 100 og 30 mand.
Dragon
...
2.400£
16s.
Skibets værdi ..........................
Istandsættelse og afsendelse ... ... 4.770£
Proviant ................................... ... 2.895 £
784£
»Imprest to men«...................... ...

Hector
1.416£
3.000£
1.726£
322£

6.464£
»Charges outwards« ialt.......... ... 10.849£ 16s.
Desuden for alle tre skibe, »men’s wages at the return«: 10.000£

Consent

—
—
—
—
2.600£

Før kalkulen sammenlignes med de ovenstående beregninger må
6. Tr. i The Register of Letters etc. of the Governour and Company of Merchants
of London Trading into the East Indies, ed. Sir George Birdwood. (London
1893), pp. 95-102.
7. Thomas Mun hævdede i 1621, at priserne på skibsmateriel ikke var steget i lø
bet af de forudgående 15 år. Thomas Mun, A Discourse of Trade from England
into the East Indies (1621). Early English Tracts on Commerce, ed. J. R. Mc
Culloch (Cambr. 1954), p. 25.
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der foruden hyren ved hjemkomsten beregnes et tillæg på 20 %
af udredningen i rentetab og 20 % i assurance. Det sidstnævnte be
løb beregnes i analogi med eksempel 2 med nogen undervurdering.

»Charges outwards« ..
Hyre ved hjemkomsten
Rente (beregnet) .........
Assurance (beregnet) ..

Dragon
10.849 £ 16s.
5.357£ 5s.
2.170£
2.000£

Hector
6.464 £
3.571 £ 10s.
1.292£
1.000£

Consent
2.600£
1.071 £ 5s.
520£
500£

Fragtomkostninger ialt ..

2O.377£

ls.

12.327£ 10s.

4.691 £ 5s.

De tre skibes tonnage er, som det ofte er tilfældet, vanskelig at
fastslå med sikkerhed på grund af de varierende angivelser. I for
bindelse med det her anførte overslag angives den til henholdsvis
600, 500 og 105 tons. I en omtrent samtidig oversigt, udarbejdet i
forbindelse med samme rejse, opgives de tre skibes tonnage til 700,
500 og 105 tons8. I kompagniets kommission til generalen for sam
me rejse er der tale om 700, 500 og 115 tons9. Hvad der for os i
den foreliggende sammenhæng har interesse, er hvor meget gods de
tre skibe ville kunne returnere med. Overslaget i The Register of
Letters etc. giver herom visse oplysninger, idet den last de tre skibe
skal hjemtage fra Østen beregnes således: Dragon: 10.500 sække
peber og 460 bahar nelliker; Hector: peber, muskat, nelliker og
muskatblomme for 40.000 otterealer; Consent: samme varer som
Hector, for 12.000 otterealer.
På grundlag heraf kan vi beregne Dragon's kapacitet til 708
tons10. Endvidere kan vi fastslå, at Hector mentes at kunne ind
tage 314 gange Consent's last, som ved hjemkomsten fra denne rejse
vides at have været 112.000 lb. nelliker11. Sætter vi overensstem8. Commonwealth Relations Office, London. Marine Records Mise., vol. 4, f. 11 ff.
9. The Register of Letters etc., p. 114.
10. 1 sæk peber = 65 eng. lb., 1 bahar — 550 eng. lb.; jvf. J. C. van Leur, Indo
nesian Trade and Society (Haag-Bandung 1955), p. 369. Der er her regnet
med 1.000 lb. nelliker og 1.500 lb. peber pr. ton; jvf. Bal Krishna, Commercial
Relations between India and England, 1601 to 1757 (London 1924), pp. 248-49.
11. Calendar of State Papers, Colonial Series, East Indies, ed. W. Noel Sainsbury,
1513-1616, p. 181. Angående skibstonnet se Bal Krishna, op. cit., pp. 241—43
og W. H. Moreland, India at the Death of Akbar (London 1920), pp. 310-12.
Skibstonnet har ofte givet anledning til stor konfusion. For den her behandlede
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mende hermed Consent’s kapacitet til 112 tons, var det tilsvarende
tal for Hector 373 tons. Omkostningerne pr. ton for en 24 måne
ders rejse tør derefter sættes således: Dragon: 28£ 15s. 7d.; Hector:
33£ Is.; Consent: 41£ 17s. 8d. Hele flåden i afvejet gennemsnit:
31£ 6s. Ild.
I det store og hele må overslaget fra 1606 siges at bekræfte eks
emplerne fra 1622. Afvigelserne er ikke så store og materialet ikke
tilstrækkeligt til at man tør drage nogen konklusioner med hensyn
til ændringer i fragtomkostningernes størrelse eller sammensæt
ning i den mellemliggende periode12.

periode må det især fremhæves, at tonnet, i hvert fald i Levant- og Ostindienshandelen, for reder eller købmænd defineredes i relation til varemængden, ikke
til skibets mål. D. v. s. at det ved aftale i certepartiet eller ved kompagnibeslut
ning afgjordes hvor stor en mængde af hver vare, der svarede til eet ton. Et
eksempel på det første findes i en kopi af certeparti for Exchange og Susan til
Aleksandretta 1597 (British Museum, Landsdowne 241, f. 319 a); kompagnibe
slutning blev siden sædvanen i både Levantkompagniet og det ostindiske kompag
ni (Bal Krishna, op. cit., pp. 247-50). Til forskel fra et skibs officielle brutto
tonnage, som fremgik af konventionelle eller lovbestemte målinger og derfor var
en uforanderlig størrelse, var nettotonnagen afhængig af armeringens størrelse,
mængden af medført proviant og vand, antallet af passagerer og købmænd med
egen kahyt, søfolkenes dygtighed og energi ved stuvningen o. s. v.
12. Signifikant er det derimod, at omkostningerne var faldende jo større skibet var.
Dette i overensstemmelse med forholdet mellem tonnage og bemanding, som for
Dragon vax 708/150 eller 1 mand for hvert 4,72 tons, for Hector 373/100 eller
1 mand for hvert 3,73 tons og for Consent 112/30 eller samme forhold som for
Hector, 1 mand for hvert 3,73 tons. I denne »de store skibes økonomi« kan vi
uden tvivl finde forklaringen på den for sejlsikkerheden så katastrofale forøgelse
af de portugisiske karakkers størrelse i slutningen af det 16. århundrede. Se herom
The Tragic History of the Sea, ed. C. R. Boxer. Works issued by the Hakluyt
Society, sec. series, vol. CXII (Cabr. 1959), pp. 2-4; jvf. James Duffy, Ship
wreck and Empire (Gambr. Mass. 1955), kap. Ill og passim. 1622 blev det i
Portugal forbudt at bygge karakker til Asiensfarten, og i de følgende år gik
portugiserne over til at bruge de mindre, men mere sikre galleoner. Se C. R.
Boxer ‘Admiral Joao Corte-Real and the Construction of Portuguese East-Indiamen in the Early 17th. Century’. Mariners Mirror (1940).
East India Co. gjorde hurtigt den erfaring, at manøvredygtighed og sejlegen
skaber overhovedet stod i omvendt forhold til skibenes størrelse. Det mest berømte
eksempel herpå er Traded Increase, som med sine ca. 1.000 tons var det største
koffardiskib, der indtil da var bygget i England. Det søsattes med megen stolthed
i 1609, men vendte aldrig hjem fra sin jomfrurejse. Dets sørgelige historie kan
følges i Cal. S. P., East Indies, 1513-1616 og i Letters Received by the East
India Company from its Servants in the East, ed. W. Foster, vol. I (London
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30—32£ pr. ton tør altså ud fra det foregående betragtes som de
normale omkostninger ved en engelsk ostindiensrejse på 24 må
neder i de første årtier af det syttende århundrede.
De eneste oplysninger, der i øjeblikket er fremdraget om det hol
landske ostindiske kompagnis fragtomkostninger i denne periode,
er et overslag for en fleute til Batavia, 163613. Om en direkte sam
menligning med de engelske overslag kan der i dette tilfælde ikke
være tale, idet eksemplet, efter hvad der oplyses, er meget skrabet.
Bemandingen, 40 mand til 170—180 læster, eller 1 mand for hver
ca. 8,75 tons, er da også langt under sædvanlig bemanding i både
engelsk og hollandsk ostindiensfart14.
På et enkelt punkt lader en sammenligning sig dog foretage, nem
lig med hensyn til hyre og proviant, som i det hollandske overslag
er beregnet til 40 mand i 20 måneder:

Hyre
13.020 fl.
Proviant 9.600 fl.

pr. mand/måned: 16,275 fl. (30s. Id.)
pr. mand/måned: 12,0 fl. (22s. 3d.)15

Det er i udmærket overensstemmelse hermed, at Bewindhebbers,
Amsterdam, i 1631 sætter de månedlige udgifter til hyre og proviant
pr. mand til 29 fl.16 eller i engelske penge, 2£ 13s. 8d.15.
Hollandske hyre- og proviantomkostninger tør altså antages at
have ligget noget over de engelske, ligesom i det hele det holland
ske løn- og prisniveau var højere end det engelske. Tilmed synes
besætningen på hollandske skibe at have været større end på til-

13.
14.

15.
16.

1896). I 1620erne var en del skibe i 7-800 tons klassen i brug, men de erstatte
des ikke efterhånden som de ophuggedes, og derefter var, bortset fra en kort
periode i 1680erne, 350-500 tons normalstørrelsen for en engelsk ostindiensfarer
helt frem til omkring 1775. G. N. Parkinson, Trade in the Eastern Seas, 17931813 (Cambr. 1937), pp. 165-67.
Fremdraget af K. Glamann, op. cit., p. 48 n. 122.
Jvf. ovenfor, n. 12. Angående hollandsk standardbemanding se Pieter van Dam,
Beschryvinge van de Oostindische Compagnie, ed. F. W. Stapel. Rijks geschiedkundige Publicatien, vol. 63 (Haag 1927), 1:1, p. 505.
Omregnet med 36 sch. VI. pr. £; jvf. N. W. Posthumus, Nederlandsche Prijsgeschiedenis, deel I (Leiden 1943), pp. 590-91.
Bronnen tot de Geschiedenis der Oostindische Compagnie i Perzie, ed. H.Dunlop.
Rijks geschiedkundige Publicatien, vol. 72 (Haag 1930), p. 363.
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svarende engelske, bl.a. på grund af den hollandske sædvane at
have soldater ombord17. Da mandskabsudgifteme androg op imod
halvdelen af de samlede fragtomkostninger, og da hollænderne i Ostindiensfarten kun undtagelsesvis kunne drage fuld fordel af de mere
økonomiske skibstyper, der var deres styrke i den europæiske fragt
fart, har hollænderne med hensyn til fragtomkostninger ikke været
mere konkurrencedygtige end englænderne på Kapruten18.
Det er imidlertid interessant, at det hollandske kompagni ved
større sparsommelighed ombord har søgt at modvirke den negative
virkning af de højere levnedsmiddelpriser i Nederlandene. En hol
landsk bespisningsliste fra 162919 regner med mandsrationer på
3/4 lb. kød eller flæsk 3 gange ugentlig, V4 lb. fisk 4 gange ugentligt,
og 4 lb. brød pr. uge. Den engelske bespisningsliste fra 160620 reg
ner med større rationer, 4/s—IV2 lb. fisk, kød eller flæsk, og har kun
5 fiskedage for hver 16 køddage. Af brød regner det engelske over
slag med 24 lb. pr. mand/måned. Selv når det tages i betragtning,
at det hollandske pund var ca. 10 % større end det engelske, har de
engelske søfolk levet en del bedre end deres hollandske kolleger.
Et overslag for en privat engelsk udredning omkring 160021 regner
med en endnu større overdådighed, nemlig 12/i4 lb. kød 8 gange
om måneden, 9/i4 lb. flæsk 8 gange om måneden, 6/i4 lb. bacon 8
gange om måneden og 2A lb. fisk daglig.
Mens der ikke er grund til at antage, at der skete væsentlige æn
dringer i East India Company’s fragtomkostninger i de første 40
år af kompagniets historie, formindskedes disse væsentligt efter
1640, sideløbende med, men, som det skal vises, ikke på grund af
overgangen til brug af chartrede skibe.
Første gang chartring af privat skib til Asien drøftedes var, så
vidt det kan ses, i 161422. Det drejer sig da om skibet Great Defence,
17. Pieter van Dam: loc. cit.
18. Jvf. Violet Barbour, ‘Dutch and English Merchant Shipping in the Seventeenth
Century’. Economic History Review vol. II (1929-30), pp. 265 og 273-75.
19. Public Record Office. C. O. 77, vol. 7, No. 1; jvf. Pieter van Dam, op. cit.,
pp. 517-18.
20. The Register of Letters etc., p. 112.
21. Commonwealth Relations Office. Marine Mise., vol. 4, f. 5.
22. Commonwealth Relations Office. Court Minutes, vol. 3, f. 301.
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sidenhen kendt under navnet Defence, på 300 tons. Det tilbydes
kompagniet, udrustet med 33 kanoner, 40 tønder krudt, 70 mand
med kaptajn og skibsdrenge og forsyninger af enhver art for 20
måneder. Endvidere garanterer rederne på egne og besætningens
vegne at ville afstå fra privat handel og lover at erstatte beskadiget
gods. Der skal regnes med 60 dages liggetid uden liggepenge, og
fragten, der kræves, er 37£ 10 s. pr. ton, 15 cw. peber pr. ton, alle
andre varer som i Levanthandelen. Rederne, Mr. Freeman og Mr.
Moore, er dog villige til at gå ned til 35£ pr. ton, hvis de kan få
et forskud på 2.000£ rentefrit. I parantes bemærket er det sidste et
interessant eksempel på en mulighed for grov omgåelse af rentelov
givningen, et nedslag i fragten på 750£ som modydelse for et lån
på 2,000£ ville betyde en rente på 22,5 % p.a., hvis lånets varighed
regnes som rejsen til 20 måneder.
Tilbuddet toges under alvorlig overvejelse af bestyrelsen, der kom
til det resultat, at en sådan rejse ville kunne gennemføres på højst
17—18 måneder, og at 30£ pr. ton derfor ville være en rimelig fragt.
Redernes svar på dette tilbud var negativt, og i stedet købte kom
pagniet Defence med alt inventar for 2.000£23.
I 1628 kunne guvernøren meddele bestyrelsen, at man fra Trinity
House’s side havde indledt forhandlinger om transport af peber
fra Bantam for en fragt af 6d. pr. Ib., hvilket han fandt dyrt, men
dog værd at overveje24. Med 1.500 lb. pr. ton svarer dette tilbud,
eller måske snarere forhandlingsudgangspunkt, til 37£ 10 s. pr.
ton. Forhandlingerne førte ikke til noget resultat, men det føl
gende år overvejede bestyrelsen atter alvorligt at søge at skaffe sig
skibe ved chartring. Det hævdedes ved denne lejlighed, at kompag
niets skibe plejede at stå dem i 36—37£ pr. ton, og det besluttedes
for at opmuntre eventuelle interesserede at tilbyde 40£ pr. ton.
Selv dette tilbud har dog ikke været tilstrækkeligt til at tiltrække
rederne25.
I 1636 er situationen den omvendte. Bestyrelsen fik tilbudt et
skib på 300 tons med 70 mand i 18 eller 24 måneder for 400£ pr.
23. Commonwealth Relations Office. Court Minutes, vol. 3, f. 335.
24. Calendar S. P., East Indies, 1625/29, p. 502.
25. Ibid., p. 663.
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måned; det er på en 24 måneders rejse 32£ pr. ton, på en 18 må
neders rejse 24£ pr. ton, altså det billigste tilbud man endnu havde
modtaget og mindre end bestyrelsen havde været villig til at give
i 1629. Bestyrelsen afviser imidlertid tilbuddet, som de finder
»neither seasonable nor suitable«26.
Kravet om overgang til chartring rejstes dog fra tid til anden af
de menige parthavere, som heri så en mulighed for at reducere kom
pagniets store faste omkostninger27. Den første chartring, af Caesar,
som afsendtes i 1640, må da også ses på baggrund af kompagniets
vanskelige økonomiske stilling på dette tidspunkt. En måned før
forhandlingerne om befragtningen indledtes, havde bestyrelsen ved
taget drastiske nedskæringer af kompagniets personale i England28.
Bestyrelsen var dog langtfra begejstret for ideen, som den betrag
tede som en nødløsning. Argumenterne mod chartring kom tyde
ligt frem på generalforsamlingen 23. sept. 1640. Det hævdedes her,
at chartrede skibe ville føre til en forøgelse af den private handel,
at skibene ville være utilstrækkeligt forsynede med søfolk, proviant
o.s.v. og dermed ude af stand til at hjælpe hinanden i en nødsitua
tion, og endelig var liggepengene et usikkerhedsmoment, som man
frygtede ville fordyre handelen betydeligt29.
Det var altså tøvende og modvilligt, at bestyrelsen gik med til
anvendelsen af chartrede skibe; når det overhovedet skete, må det
siges først og fremmest at være på grund af kompagniets vanskelige
økonomiske stilling, som gjorde parthavere og bestyrelse mindre
villige til at risikere langvarige økonomiske investeringer.
I det attende århundrede blev »the shipping interest«, den kreds
af redere, der havde hævd og monopol på at chartre skibe til East
India Company, en besværlig og dyr parasit på Ostindienshandelen
og omgivet af så mange generende, men velerhvervede sædvaner, at
det ikke uden grund har forfærdet kompagniets historikere30. Når
26. A Calendar of the Court Minutes etc. of the East India Company, ed. E. B.
Sainsbury, 1635/39, p. 307.
27. F. eks. i 1636 {Cal. Court Minutes, 1635/39, p. 154) og i 1640 {Cal. Court
Minutes, 1640/43, p. 93).
28. Cal. Court Minutes, 1635/39, p. 307.
29. Cal. Court Minutes, 1640/43, p. 93.
30. Se f. eks. C. N. Parkinson, op. cit., p. 170—71. Det er måske ikke en tilfældighed,
at bureaukratiets sociolog begyndte som East India Company’s historiker.
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chartringssysternet alligevel slog igennem, er baggrunden utvivl
somt den nedgang i fragtomkostningerne, der ledsagede dets ind
førelse, således som det fremgår af Tabel 1.
Tabel 1.
Antal chartrede skibe og aftalte fragter før 1657^.
(£, pr. ton fuld rejse)

Surat

Bantam

1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656

1

25

1

21

2

20

2
3
3
1
2

Coast

1

20-30

20
17-20
17-18
17
17

2

20-25

1

25

2
1
1

18-22
18-22
17-21

1
1

18-22
19-23

1

17

1

?

1

I6V2

1

18-20

1
1
1

20-23*
?
161/2-181/2

*) Under forudsætning af at der sluttes fred med Holland før skibets af sej ling.

Kun en enkelt kopi af et certeparti synes bevaret32, men gennem
bestyrelsesmødereferateme får vi fyldige oplysninger om de betin
gelser på hvilke kontrakten mellem redere og kompagni afslutte
des. Udover oplysninger om skibets navn, størrelse, armering, be
manding og kommando indeholdt aftalerne bl.a. tidsbestemmelser
for rejsen. Disse kunne enten være efter dato, d.v.s. med en frist
for skibets afsejling fra England, som rederne var forpligtet til at
overholde, og en dato for færdiglastning i østlig havn, som kompag31. Kompileret på basis af oplysninger i Cal. Court Minutes.
32. For Aleppo Merchant til Surat i 1642. Commonwealth Relations Office. Factory
Rec. Mise., vol. 12, f. 8 ff.
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niet var pligtig at overholde. Således skulle Aleppo Merchant i 1648
være klar til afsejling i the Downs ved udgangen af februar, og
derfra sejle til Surat, hvor kompagniet på sin side skulle sørge for
last før udgangen af januar 164933. Almindeligere synes det at have
været, at det på forhånd aftaltes, hvor længe skibet havde pligt til
at opholde sig i østlig havn, enten i anløbshavnen eller efter fak
torernes ordre, uden ekstra betaling. Fri ventetid var 2—4 måne
der, således 60 dage for Ulysses til Bantam i 164234, for Endymion
til Bantam 1645 det samme35, 4 måneder for Advice til Bantam
164836, og det samme for Endymion til Bantam 164937. Hvis kom
pagniets faktorer ikke var i stand til at skaffe ladning til skibet
indenfor tidsfristen, forpligtede kompagniet sig til at udrede liggepenge (demurrage), som beregnedes pr. dag, eller pr. måned og
dag, efter satser, som også fastsattes i certepartierne, varierende fra
8—15/7 Pr- dag. efter skibenes størrelse.
I aftalerne om fragtraterne sondredes altid for Surat og Coast
og i nogle tilfælde for Bantam mellem to satser, for henholdsvis fin
varer og grovvarer, eller måske rettere for stykgods og styrtgods.
For styrtgods, peber og salpeter, som gav mulighed for en mere ef
fektiv udnyttelse af lastrummet, beregnedes den lavere fragt. En til
svarende sondring kendtes også fra Levanthandelen38. Det er i den
forbindelse interessant, at det ovenfor omtalte certeparti for A leppo
Merchant til Surat 164239 forpligter kompagniet til at laste en del
af skibets tonnage, 70 ud af 400 tons, med peber. I første omgang
virker denne klausul forvirrende, da peberets fragt kun var 20£
pr. ton i modsætning til 30£ pr. ton for andre varer. Forklaringen
må utvivlsomt være den, at lastrummet kun kunne udnyttes helt
effektivt, hvis en del af godset blev taget ombord som styrtgods,
eventuelt skudt løst ind mellem baller og fade.
Certepartierne indeholdt endvidere aftale om ansvar og risiko.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Cal. Court Minutes, 1644/49, p. 229.
Op. cit., 1640/43, p. 235.
Op. cit., 1644/49,-p. 112.
Op. cit., 1644/49, p. 242.
Op. cit., 1644/49, p. 292.
M. Epstein, The English Levant Company (London 1908), kap. IX.
Commonwealth Relation Office. Factory Rec. Mise., vol. 12, f. 8 ff.
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Kompagniet bar risikoen for ladningen, med mindre den, som ud
trykt i certepartiet fra 1640, skyldtes »ill or bad stowegde or other
defaulte or negligence«.
Endelig aftaltes føringsretten, som vel at mærke foruden kaptajn
og mandskab også kunne omfatte rederne og dermed være af be
tydning for fragtens fastsættelse. Det er derfor beklageligt, at vi
ikke i alle tilfælde har oplysninger om føringsrettens omfang. For
Aleppo Merchant i 1642 var den 5 tons ud og 10 tons hjem, med
forbud mod alle vigtigere varer, hvormed kompagniet selv hand
lede40. 1650 fastlagdes føringen til 5 tons hver vej for hver 100
tons, der var chartret af kompagniet41. En mindre striks kurs over
for føringen i opløsningstiden i 1650erne kan således have medvir
ket til at sænke fragtraterne.
Som ovenfor påpeget måtte kompagniet i de første årtier regne
med fragtudgifter på 30—32£ pr. ton for en 24 måneders rejse. Af
tabel 1 fremgår, at disse udgifter efter overgangen til chartring
var en del lavere. I fragtomkostningerne indgår så mange faktorer
af økonomisk, politisk og teknisk art, at en endelig analyse af år
sagerne til denne nedgang her ikke er mulig. Kun skal et par af
de vigtigste årsager nævnes.
Af størst betydning blandt disse var uden tvivl nedgangen i ski
benes udeblivelsestid. Det er ovenfor omtalt, at skibene normalt
provianteredes for 24 måneder, og de beregnede omkostninger ved
transporten forudsætter en udeblivelsestid af denne længde. Ser vi
på den faktiske udeblivelsestid, viser det sig imidlertid, at den frem
til 1640 var betydeligt længere for næsten alle skibe, men efter 1640
betydeligt kortere, vel at mærke ikke kun for de chartrede skibe,
men også for kompagniets egne skibe.
Ser vi på tallene for de enkelte år, indtræffer vendepunktet i
1640, da af fire returnerende skibe, de tre er udsendt året i for
vejen.
Udeblivelsestiden må ikke forveksles med den faktiske sejltid, i
hvilken der ingen væsentlige ændringer skete i den her behandlede
40. Commonwealth Relations Office. Factory Rec. Mise., vol. 12, f. 9.
41. Cal. Court Minutes, 1650/54, p. 182, jvf. p. 171.
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Tabel 2.
Antal returnerede skibe og deres gennemsnitlige ude blive Ises tid
1601-57^.
Surat

Bantam

1601-10
1611-20
1621-30
1631-40
1641-50
1651-57

10
19
19
18
23
7

28
33
41
35
19
17

mdr.
—
—
—
—
—

6
22
16
15
8

24
32
35
17
21

Coast

mdr.
—
—
—
—

2
6

19 mdr.
19 —

periode. Den normale sejltid var 6—8 måneder ud og 7—9 måne
der hjem for alle tre præsidentskabers vedkommende. Det holland
ske kompagni regnede 7 måneder fra Holland til Bantam for godt
og 9 måneder for acceptabelt, men det er muligt, at de hollandske
skibe i almindelighed brugte længere tid til rejsen end de engel
ske, dels på grund af deres større last, dels fordi de ofte brugte
ruten nord om Skotland43.
To, eller måske snarere tre, forhold var af betydning for udeblivelsestidens længde. Væsentligst var de politiske hensyn. 1617—19
førte konkurrencen med hollænderne om handelen med Moluccernes fine krydderier, nelliker og muskat, til åben krig øst for
Kap Comorin, 1621—23 måtte englænderne stille skibe til rådighed
for den fælles forsvarsflåde, som oprettedes i henhold til traktaten
af 1619, 1622 erobredes den portugisiske fæstning Ormus, hvad der
bandt en hel flåde i et år, og endelig måtte Surat og Persien frem
til 1635 besejles i konvoj som sikring mod portugiserne. Alle disse
formål bandt til stadighed en betydelig tonnage, som i vid ud
strækning hentedes blandt de skibe, der var bestemt til returnering
til Europa.
Returskibene benyttedes imidlertid ikke kun til beskyttelsesfor42. Det er muligt på basis af de bevarede breve m. v. at følge alle skibene fra deres
afsejling til deres hjemkomst. Data til tabel 2 er indsamlet fra følgende værker:
Cal. Court Minutes, Calendar S. P. East Indies, Letters Received by the East
India Company og The English Factories in India, ed. W. Foster.
43. Pieter van Dam, op. cit. 1:1, pp. 662-63.
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mål under deres ophold i asiatiske farvande. De deltog desuden næ
sten alle i handelen fra havn til havn i Asien, før de returneredes,
skønt de kun undtagelsesvis medførte så stor last i denne handel,
at deres tonnage udnyttedes fuldt ud.
Denne ineffektive udnyttelse af tonnagen kan delvis forklares af
hensynet til sikkerhed og prestige, men den er uden tvivl også
forbundet med et tredie forhold, som ved siden af de politiske hen
syn og deltagelsen i den interasiatiske handel tjente til at forlænge
skibenes ophold i Østen, nemlig bestyrelsens mangel på overblik,
og den deraf følgende mangel på balance mellem returtonnage og
indkøbskapital. I 1620’erne møder vi i bestyrelsesmødereferaterne
ofte diskussioner om forholdet mellem tonnage og kapital, men
diskussionerne efterlader altid det indtryk, at kompagniet faktisk
ingen sikker viden havde om situationen i et givet øjeblik. Symp
tomatisk er en diskussion, der over flere bestyrelsesmøder, mellem
den 16. og den 30. november 1630, førtes mellem to bestyrelses
medlemmer, Thomas Bownest og den bekendte Thomas Mun. De
havde begge søgt på grundlag af kompagniets bøger at beregne for
holdet mellem kapital og tonnage i Østen, men de resultater, de
var kommet til, afveg ikke mindre end 1.200 tons fra hinanden.
Thomas Mun mente, at der var udsendt 400 tons lasterum mere,
end den udsendte kapital ville kunne fylde, mens Bownest tvært
imod var af den opfattelse, at den udsendte kapital ville kræve
endnu 800 tons lasterum for at kunne returneres. Bestyrelsen tog
begge rapporter til efterretning, men opgav at trænge til bunds i
mysteriet. Den konkluderede imidlertid, at det var bedre at have
for meget tonnage ude end for lidt44.
Forsvarsflåderne ophørte efter den såkaldte Amboyna-massakre
i 1623, og forholdet til portugiserne bragtes i orden med den våben
stilstandsaftale, der afsluttedes i Goa januar 1635. Senest ved mid
ten af 1620erne var eksperimenternes tid i den interasiatiske handel
forbi. Alle vigtigere handelsveje havde været prøvet, og af de prø
vede besejledes et antal regelmæssigt, men dog i så beskedent om
fang, at man med fordel kunne bruge mindre, evt. asiatiske fartøjer.
De forøgede udgifter til oprettelsen af denne permanente asiatiske
44. Calendar S. P., East Indies, 1630/34, pp. 311-20.
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handelsflåde må dog have været ubetydelige sammenlignet med de
besparelser, der opnåedes ved kun at bruge de store returskibe til
deres egentlige formål.

Det første skib, der chartredes af kompagniet, Caesar, gennem
førte en rekordrejse til Bantam og retur på kun 11 måneder45. Dette
var dog en undtagelse; den normale udeblivelsestid for skibe til alle
havne, som returnerede uden at der måtte betales liggepenge, var
16—19 måneder. Af de 31 chartrede skibe, der returnerede før 1657,
returnerede de 21 indenfor 16—19 måneder, 6 gjorde turen hur
tigere, 4 var længere om rejsen, men af disse var i hvert fald de to
så længe borte, at rederne må have modtaget liggepenge. Mens der
altså altid var en chance for en særlig heldig rejse som Caesar's, må
rederen normalt have kalkuleret med en udeblivelse på 18 måne
der, eller 34 af normalkalkulen i kompagniets første årtier. I over
ensstemmelse hermed skulle, alt andet lige, fragten ikke være fal
det mere end til 2214—24£ pr. ton, endda uden hensyn til en even
tuel profit til rederen. Men som det er vist i tabel 1, kom fragten
i løbet af 1640’erne endda længere ned.
I mangel af regnskaber eller kalkuler fra de private redere lader
det sig ikke på indeværende tidspunkt afgøre, hvordan denne bespa
relse opnåedes. Iøjnefaldende er det i hvert fald, at hvad man end
har foretaget sig for at bringe omkostningerne ned, har dette ikke
indvirket på sejlsikkerheden. Kompagniet førte nøje kontrol med
kvalitet og udrustning af de skibe, der chartredes, og af de 32 skibe,
der chartredes før 1657, vendte kun eet ikke hjem, nemlig Roe
buck, der i februar 1653 kapredes mellem Surat og Gombroon af
hollænderne46.
Standardbemandingen var, som det er vist, i den første tid 1 mand
for hvert knapt 4 til knapt 5 tons, og dette forhold synes ikke væsent
lig ændret efter overgangen til chartring. Eksempelvis kan følgende
bemandingstal nævnes: Endymion, 300 tons, 1648: 68 mand47
(1:4,44); Dolphin, 300 tons, 1648: 76 mand48 (1:3,95); Aleppo Mer45.
46.
47.
48.

Cal.
Cal.
Cal.
Cal.

Court
Court
Court
Court

Minutes,
Minutes,
Minutes,
Minutes,

1640/43, p. 140.
1650/54, p. XVII.
1644/49, p. 112.
1644/49, p. 234; jvf. p. 225.
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chant, 360 tons, 1648: 80 mand49 (1:4,50); Love, 400 tons, 1650: 90
mand50 (1:4,44).
Hvis der er sket en nedskæring af kosten ombord, har dette ikke
sat sig spor i kilderne. Kun besluttes det i 1640 at nedskære skibenes
forsyning med vin til 6—8 måneders forbrug, idet man mente at
forsyningerne havde været for rigelige51. Dette er imidlertid snarere
en tilbagevenden til tidligere praksis end en nedskæring52. Risikoen
for mytteri og hensynet til mandskabets sundhed har selvfølgelig
sat visse grænser for, hvor meget der kunne spares på denne konto;
på den anden side viser den ovenfor foretagne sammenligning med
de hollandske normalrationer, at der her dog var visse muligheder for
sparsommelighed. Det må desuden antages, at stordriften i kompag
niets anlæg ved Blackwall, som i vid udstrækning også benyttedes
af de private redere, hvis skibe kompagniet chartrede53, i nogen grad
har billiggjort reparation og udrustning af skibene.
1622 havde 10 % hver vej været betragtet som en rimelig assu
rance af både det engelske og det hollandske kompagni. I 1628 fin
der vi assurancepræmien på en returlast anslået til maksimalt 12 %54.
Vi er ikke i stand til at følge udviklingen i de følgende år, men
efter 1644 findes følgende eksempler: 1644, udrejse, 5 %55; 1646,
hjemrejse, 5 %56; 1648, hjemrejse, 5 %57; 1650, hjemrejse, 6 %58;
1651, hjemrejse, 6 %59; 1652, hjemrejse, 5 %60.
1653 besluttedes det, at parthaverne hver for sig kan forsikre
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Cal. Court Minutes, 1650/54, p. 312; jvf. 1644/49, p. 229.
Cal. Court Minutes, 1650154, p. 312; jvf. 1644/49, p. 387.
Cal. Court Minutes, 1640/43, p. 97.
Jvf. det omtalte overslag for 3. enkeltrejse {The Register of Letters etc., p. 102),
hvor der regnes med følgende drikkevarer: Skibsøl: 1 pottie pr. mand/dag i 3
måneder; Stærkt øl: 1 pottie pr. mand/dag i 1 måned; Cider: 1 quarter pr.
mand/dag i 12 måneder; Vin: 1 pint pr. mand/dag i 8 måneder.
Se f. eks. Cal. Court Minutes, 1644/49, p. 239 og Cal. Court Minutes, 1650/54,
p. 101.
Calendar S. P., East Lndies, 1625/29, p. 559.
Cal. Court Minutes, 1644/49, p. 28.
Op. cit., p. 143.
Op. cit., p. 260.
Cal. Court Minutes, 1650/54, p. 41.
Op. cit., p. 103.
Op. cit., p. 174.
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deres andel. Denne fremgangsmåde benyttedes tilsyneladende i de
følgende år61.
De sparsomme oplysninger, vi har om assurancepræmierne, viser
utvetydigt, at risikoen i 1640erne betragtedes som mindre end det
før havde været tilfældet, hvilket da også ses at være i overensstem
melse med skibbrudsfrekvensen. Skønt vi ikke ved, hvilke foran
staltninger de private redere har truffet med hensyn til forsikring
af skibene, lader det sig med sikkerhed fastslå, at hvadenten de har
assureret, eller de har foretrukket selv at bære risikoen, har denne
post vejet mindre i deres budget end i de ovenfor anførte kalkuler
for kompagniets egen skibsfart.
Renteomkostningeme blev ved chartring båret næsten udeluk
kende af rederne, idet det forskud, der ydedes som »imprest money«,
højst udgjorde omkring 10 % af den samlede fragt. Det engelske
renteniveau var fortsat højt gennem hele den her behandlede peri
ode, et handicap, som både englænderne selv og deres konkurren
ter var opmærksomme på62; dog faldt kompagniets lånerente, og det
vil formentlig sige det private markeds lånerente mod god sikker
hed, fra 10 % i århundredets begyndelse i løbet af 1620erne til
7—8 %63. Naturligvis må renten for den enkelte reder have været
afhængig af den sikkerhed, han var i stand til at stille, men det er
61. Op. cit., p. 225. Forsikringstegningen var især forbeholdt kompagniets egne med
lemmer. Se f. eks. Cal. Court Minutes, 1650/54, p. 41. Parthaverne kunne såle
des ikke trøste sig, som de portugisere i Goa, der i 1641 havde mistet en lastet
karrak til hollænderne: »which they seem not to recent because they pretend
and avouch that both ship and goods were insured by Dutch merchants then late
come to inhabit i Lisboa.« Commonwealth Relations Office. Orig. Correspond
ence, No. 1787.
62. »Te Londen betalen zij 10% interest op geleend geld, ... Wij daarentegen
kunnen in de steden, waar de Kamers der O.I.C. gevestigd zijn, het geld á 5 °/o
krijgen.« Generalguvernøren, Batavia, til Overschie, Gombroon, 15. aug. 1634.
Dunlop, op. cit., p. 500.
63. Cal. S. P., East Indies og Cal. Court Minutes, passim. Der foreligger mig bekendt
ingen systematiske undersøgelser af lånerenten i England i det syttende århun
drede, men den fremherskende opfattelse er, at lånerenten ikke fjernede sig langt
fra det lovlige maksimum, som til 1625 var 10%, 1625-51 8% og efter 1651
6 %. Se f. eks. Robert Ashton, The Crown and the Money Market 1603-1640
(Oxf. 1960), p. 69 og H. J. Habakkuk, ‘The Long-term Rate of Interest and the
Price of Land in the 17th Century’. Economic History Review, 2nd ser., vol. V
(1952-53), pp. 33-34.
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dog sandsynligt, at rederne på dette punkt har kunnet regne med
en vis besparelse i forhold til kompagniets oprindelige fragtomkost
ninger.
Den væsentlige årsag til nedgangen i det engelske ostindiske kom
pagnis fragtomkostninger omkring 1640 ses altså at være den ned
gang i skibenes udeblivelsestid, som fulgte af en gennemført sondring
mellem på den ene side returskibene, på den anden side skibe, der
forblev i asiatiske farvande.
Derudover synes der at have været tale om en nedgang i fragt
omkostningerne, hvis årsager ikke med sikkerhed lader sig bestemme.
En vis besparelse er opnået som følge af den lavere risiko, muligvis
også ved en billigere lånerente. Spørgsmålet kan dog ikke besvares
endeligt, før vi råder over nøjere undersøgelser af de engelske fragt
omkostninger på andre ruter i begyndelsen og midten af det syt
tende århundrede og undersøgelser af skibsbyggeriets og skibsfartens
teknik.
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Til artikel Vs bevægede historie hører også beretningen om visse
privatpersoners forsøg på at medvirke til en genforening af Nord
slesvig med Danmark. Når det i denne forbindelse skønnes rimeligt
at fremdrage journalisten og politikeren C. St. A. Billes pressemæs
sige og privatdiplomatiske aktivitet til sagens fremme, skyldes det
ikke mindst den særegne måde, hvorpå han kom til at indskrive sig
i det nordslesvigske spørgsmåls historie, men også det forhold, at der
herved kan fremlægges nogle supplerende og korrigerende oplysnin
ger vedrørende visse enkeltheder i det brogede mønster, som kende
tegner handlingsforløbet omkring artikel V.
Om C. St. A. Bille (1828—1898) kan det med rette hævdes, at hele
hans journalistiske og politiske virke var bestemt af en varm natio
nalfølelse, som begivenhederne i 1848 havde vakt tillive hos ham.
På baggrund af det nationale modsætningsforhold mellem dansk og
tysk, således som det afspejlede sig i det danske monarkis organisa
tionsproblem i perioden mellem de slesvigske krige, og med bevidst
heden om at tilhøre en lille nation, var det forståeligt, at der hos
Bille opstod en stærk og vedvarende frygt for national undergang.
Som følge heraf måtte bevarelsen af den danske nationale identitet
stå som den højeste politiske målsætning for Bille, og det var hen
synet til dette ‘Fædrelandets ene store Livsspørgsmaal’, der bestemte
problematikken i den altovervejende del af hans politiske ræson og
aktivitet i årene efter 1864.
For Bille kunne freden i Wien derfor ikke betyde nogen endelig
afgørelse i det dansk-tyske mellemværende. Allerede da fredspræliminæreme blev kendt i begyndelsen af august 1864 formulerede
han kravet om en national deling af Slesvig på grundlag af en afstem-
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ning, og eftersom han alvorligt tvivlede på ministeriet Bluhmes evne
og vilje til at søge en fred på grundlag af nationalitetsprincippet,
begav han sig for første gang til udlandet i privatdiplomatisk øje
med1. Thi for Bille stod det som en afgjort nødvendighed, at be
styrke indtrykket af en dansk interesse for Slesvigs nationale deling
‘på de steder, hvor nationalitetsprincippet er anerkendt’, dersom
fredsgrundlaget skulle ændres i national retning, og efter at Dagbla
det medio september 1864 havde fastslået, at ‘det nationale Princip i
dets fulde Udstrækning og i Afstemningens Form’ måtte være øje
blikkets krav til fredsforhandlingerne, rejste han sammen med D.
B. Adler til Paris2, hvor han blandt andet virkede til bedste for
en deputation af nordslesvigere, som han havde sat stævne samme
steds. I kraft af og sammen med den af Bille og Adler subventione
rede danske presseagent Jens Julius (Jules) Hansen fik deputatio
nens ordfører den 4. oktober 1864 foretræde hos den franske uden
rigsminister, Drouyn de Lhuys. Overfor denne blev en anmodning
fremsat om fransk støtte til et plebiscit i Slesvig, men selvom Drouyn
de Lhuys i sit svar gav udtryk for velvilje og forståelse, kunne han
ikke for øjeblikket give tilsagn om et fransk initiativ i sagen. Den
franske udenrigsminister mente imidlertid, at det ikke var udeluk
ket, at man fra fransk side senere ville vende tilbage til spørgsmålet,
når en gunstigere lejlighed frembød sig3. På denne baggrund kan
det næppe undre, at Bille i høj grad følte sig bestyrket i troen på
betydningen af privatdiplomatiske missioner, da han to år senere
erfarede, at artikel V i Pragerfreden skyldtes fransk indflydelse4.
Da Pariserrejsen tilsyneladende kun gav løfter for fremtiden,
måtte det være naturligt for Bille efter samværet med Hansen, at
adoptere dennes ide om at opnå Nordslesvigs tilbagegivelse til Dan1. Dagbladet 11/8 & 15/11 1864, optrykt i G. St. A. Bille, Tyve Aars Journalistik
III (1877), p. 420, 422 f., 426; Rigsraadstidende, Folketinget 1864, sp. 1141 ff.,
1235 ff., 1251 ff., 1825 ff.; Rigsdagstidende, Folketinget 1864/65, sp. 702 ff.
2. Rigsraadstidende, Folketinget 1864, sp. 1825 ff.; Dagbladet 14/9 1864; jfr. brev
10/9 1864 G. St. A. Bille til August Bournonville, N. k. S., 2632, 4, KB.
3. Jules Hansen, Fra Diplomatiens Verden (1875), p. 16 ff. & Femten Aar i Ud
landet (1880), p. 34 ff.; jfr. telegram 26/9 1864 G. L. Moltke-Huitfeldt, Uden
rigsministeriets Arkiv, Almindelige Korrespondance Sager, litr. K., XXXI, RA.;
Andreas Frederik Kriegers Dagbøger 1848—1880 III (1921), p. 221 f.
4. Rigsraadstidende, Folketinget 1866, sp. 565 ff., 1409 ff.
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mark imod hertugdømmernes inkorporation i Preussen5. Bille op
holdt sig længe nok i Paris til at erfare om Hansens første møde med
Bismarck i Biarritz, og ved sin hjemkomst til København medbragte
han en udførlig rapport fra Hansen om samtalen med den preussiske
ministerpræsident vedrørende tilbagegivelses- og inkorporationspla
nen. Men den omstændighed, at kendere af slesvigske forhold på
daværende tidspunkt synes at have næret tvivl om, hvorvidt en af
stemning ville resultere i opfyldelsen af de yderste nationale forhåb
ninger i territorial henseende, førte til, at Bille nu ønskede at undgå
en afstemning. Medvirkende hertil har desuden været hensynet til
de for Preussen i nationalpolitisk henseende ‘ubehagelige Conseqventser’ af et plebiscit, ligesom Hansens oplysning om, at Bismarck
overfor ham havde anerkendt Flensborgs danskhed, gjorde det på
én gang ønskeligt og muligt at opgive afstemningen6. Det forhold,
at regentspørgsmålet i hertugdømmerne henstod uafklaret, gjorde
det muligt for Bille at vinde gehør for tilbagegivelses- og inkorpo
rationsplanen hos sine politiske meningsfæller, samtidig med at ideen
synes at have vundet indpas hos enkelte medlemmer af regeringen.
Men alle forhåbninger om planens realisation bortvejredes fuldstæn
digt ved den såkaldte Heltzen-Molzen-Hansen affære, hvor Bismarck
satte endeligt punktum for kandestøberierne ved i begyndelsen af
1865 at desavouere Jules Hansen i den preussiske landdag7.
Billes akcept af nationalitetsprincippet daterede sig som nævnt
til august 1864, og fra dette tidspunkt måtte han i sin argumenta
tion for Nordslesvigs genforening med Danmark bestandig hævde,
5. Jfr. Aage Friis, Den danske Regering og Nordslesvigs Genforening med Danmark
I (1921), p. 43 ff., 48 ff.
6. Brev 15/10 1864 Jules Hansen til D. B. Adler, D. B. Adlers privatarkiv, RA;
brev 15/12 1864 G. St. A. Bille til Jules Hansen, trykt i Flyveposten 23/3 1865 At Jules Hansen derimod var tilhænger af en afstemning fremgår af brev 27/10
1864 Jules Hansen til Otto von Bismarck, trykt i Bismarck-]ahrbuch IV (Leipzig,
1897), p. 199 f.; jfr. iøvrigt Aage Friis, op. cit. I (1921), p. 43 ff., 48 f.
7. Heltzen-Molzen-Hansen affæren er fyldigst, men ikke udtømmende, skildret hos
Aage Friis, op. cit. I (1921), p. 58 ff. Friis havde til sin fremstilling i 1921 ikke
haft adgang til de preussiske dokumenter, hvoraf en del indeholdtes i Fritz
HÄhnsen, Ursprung und Geschichte des Artikels V des Prager Friedens I/II
(Breslau, 1929), og heller ikke ses det, at Friis har benyttet det under E. S.
Heltzens retssag imod G. St. A. Bille fremkomne materiale; jfr. Franz v. Jessen,
Haandbog i det Nordslesvigske Spørgsmaals Historie (1901), p. 444.
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at nationalitetsprincippet udgjorde et konstituerende element i
folkeretten. Udfra den opfattelse, at mellemstatlige relationer i
nogen grad bestemmes af folkeretlige normer, var det ham magt
påliggende at gøre den daværende Lord Cranborne, senere Lord
Salisbury, opmærksom på, at indenfor det europæiske statssystem
måtte Danmark nu udelukkende søge sin eksistensberettigelse i
nationalitetsprincippet. Men afgav nationalitetsprincippet det for
nødne locus standi for Danmarks folkeretlige stilling, var det sam
tidig nødvendigt, at det gennemførtes konsekvent, d. v. s. at det kom
til at omfatte den dansksindede del af Slesvig, hvis generhvervelse
i Billes øjne således også fandt en folkeretlig begrundelse8.
Men på samme tid indså Bille også, at folkeretlige principper i
sig selv ikke var tilstrækkelige til påny at rejse spørgsmålet om Nord
slesvig, hvorfor andre muligheder måtte overvejes. Om en militær
generobring ved egen magt gjorde han sig ingen illusioner, men han
var ikke utilbøjelig til at akceptere en revanchekrig, når det vel at
mærke skete i alliance med en stormagt, hvorved han først og frem
mest tænkte på Frankrig. Dette kom klart for dagen i 1866 under
forhandlingerne om den kommende forsvarsordning, hvor Bille
anså det for opgaven at etablere et forsvar, der kunne ‘gøre en alli
ance med os noget værd’. Men i grunden foretrak han, at en gen
forening kunne finde sted uden dansk deltagelse i et nyt væbnet
opgør med Preussen, hvadenten det skete som et udslag af tysk ‘Høisind’ — uden at han dog nærede synderlig tiltro hertil — eller var
resultatet af et tysk nederlag i en europæisk stormagtskonflikt. Der
imod synes han ikke på forhånd at have gjort sig overvejelser om,
hvorvidt et dansk militært potentiel under gunstige stormagtskon
stellationer kunne udnyttes til at aftvinge Preussen nationalpoliti
ske indrømmelser, enten i form af alliancetilbud eller tilsagn om
neutralitet. Valget, mellem det Dagbladet kaldte ‘Krigschancen’ og
den ‘diplomatiske Chance’, blev først aktuelt for Bille i 1866 og 18709.
8. Brevkopi 15/6 1866 G. St. A. Bille til Lord Cranborne (Gecil), G. Billes privat
arkiv, RA; jfr. Billes valgtaler 30/5 1865 & 4/6 1866, refereret i Dagbladet
31/5 1865 & 5/6 1866; se endvidere C. St. A. Bille: Nationalitetsprincippet og
Nationalitetsbegrebet (1866).
9. Rigsraadstidende, Folketinget, Overordentlige Samling 1866, sp. 148 ff.; jfr. tale
i Horsens 10/7 1872, refereret i Dagbladet 12/7 1872.
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I 1864 havde Bille talt om at ‘søge en fornuftig Begrændsning af
vore Ønsker med henblik på en genforening med Nordslesvig, og
hans principielle ønske var en grænselinie syd om Flensborg til
Bredsted, idet han ønskede genforening med ‘alt det der var dansk
og ville være det’. Men ét var det ønskelige, noget andet det opnåe
lige, hvilket udgjorde et alvorligt dilemma for Bille gennem årene.
Bortset fra perioden 1866—1870, hvor han klart stillede sig på det
principielle standpunkt: den betingelsesløse genforening med ‘alt
hvad der var dansk’, var Bille tilbøjelig til at lade det nationale
hensyn til de slesvigere, som kunne opnå genforening, veje tungere
end risikoen for at svække slesvigernes modstandskraft ved at slå
sig til tåls med generhvervelsen af en mindre del af det dansksin
dede Slesvig. På den anden side ses det ikke, at han ved nogen lej
lighed skulle have gjort sig til talsmand for at forlade det nationale
grundlag og genoptage de historiske og strategiske argumenter for
en sydligere grænselinie10.
Efterhånden som modsætningerne skærpedes mellem Preussen
og Østrig, voksede Billes håb om en revision af Wienerfreden. I
midten af april 1866 synes han at have været klar over ministeriet
Frijs’ planer om et alliancetilbud til Preussen, og i en kort, men
indtrængende lederartikel formanede Dagbladet regeringen til at
have ‘et aabent Øje for Øjeblikkets Betydning’ og ikke at forskertse
muligheden for ‘at faae nogen Oprejsning for den os i 1864 tilføiede Vold og Uret’. Thi lige så vist som det måtte være en dansk
interesse at undgå inddragelse i en krig, ‘hvis Udstrækning ikke
lader sig beregne’, lige så sikkert kunne der efter Billes opfattelse
tænkes forhold, hvorunder ‘vort Fædreland med uimodstaaelig Magt
maa drages ind i Hvirvlen’. Øjensynlig ønskede Bille at bestyrke
regeringen i dens forsøg på at opnå en aftale med Preussen11. Men
10. Dagbladet 8/9 1865 & 4/8 1866, optrykt i G. St. A. Bille, op. cit. III (1877), p.
472, 514; jfr. valgtale 4/6 1866, refereret i Dagbladet 5/6 1866; G. St. A. Bille:
Slesvigernes Besøg i Kjøbenhavn (1865).
11. Dagbladet 18/4 1866; jfr. Rigsraadstidende, Folketinget, Overordentlig Samling
1866, sp. 1095 ff. — Kilderne til Billes viden om ‘de indtrufne Meddelelser’ har
sandsynligvis været Jules Hansen (jfr. Fra Diplomatiens Verden (1875), p. 60),
eller hans slægtning Fr. Bille, som var kurer for Moltke-Huitfeldts indberetning
af 13/4 1866; jfr. Aage Friis, op. cit. I (1921), p. 107 ff. 211.
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da dette ikke lykkedes, måtte Dagbladet anbefale neutralitet, selv
om det ikke lod sig gøre at købe nogen preussisk indrømmelse her
ved. For Bille var der stadig kun det håb, at Danmark ‘ud af
Sprængningen kunne faae det tilbage, som med Ret og Ære hører
det til’12.
Da var det, at Nikolsburger-præliminærerne i begyndelsen af
august 1866 blev kendt i København, og Bille gav straks udtryk for
sine overvejelser i en artikel i Dagbladet, der af grev Frijs endog
blev betegnet som ‘mesterlig’. For én gangs skyld tænkte han i
samme bane som regeringen. Bille krævede for det første, at af
stemning skulle afgøre grænsedragningen, og at en grænselinie ikke
måtte være forud nego tiere t. For det andet måtte der være sikker
hed for, at afstemningsområdet kom til at omfatte alle dansksin
dede områder, d.v.s. i det mindste indtil Flensborg-Bredsted linien,
selvom det, efter Billes opfattelse, ville være ganske rimeligt at lade
hele Slesvig deltage i afstemningen. At få sindelagsgrænsen fast
lagt så nøjagtigt som muligt, måtte også være i dansk interesse,
eftersom det kunne forudses, at indlemmelse af et større tysksindet
befolkningselement kun ville give anledning til fornyet tysk ind
blanding i Danmark indre anliggender13.
Det er kendt, hvorledes Preussen ikke fandt nogen anledning til
at notificere Pragerfredens artikel V overfor den danske regering,
førend den luxemburgske krise i foråret 1867 på det nærmeste frem
tvang et preussisk forhandlingsinitiativ. I dette uvishedens halve
år, hvor regeringerne tav om det nordslesvigske spørgsmål, havde
pressen rig lejlighed til at fremkomme med allehånde gisninger
og skarpe kommentarer. For Bille gav usikkerheden m.h.t. de
preussiske intentioner sig først og fremmest udslag i en genopta
gelse af Dagbladets franske revue. Straks efter de preussisk-østrigske fredspræliminærer havde Bille sat sig i bevægelse for at skaffe
‘de sl.holst. Nederdrægtigheder frem i franske Blade’, men dersom
12. Brev 19/6 1866, C. St. A. Bille til H. C. Andersen, Den Gollinske Brevsamling,
6, KB.
13. Dagbladet 4/8 1866, optrykt i G. St. A. Bille, op. cit. III (1877), p. 512 ff.;
jfr. Revue Frangaise i Dagbladet 15/11 1866; breve 7. & 8/8 1866 grev Frijs
til P. Vedel, trykt i Aage Friis (ed.), Det nordslesvigske Spørgsmaal 1864-1879
I (1921), p. 236, 241.
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det nordslesvigske anliggende for alvor skulle forelægges ‘the Eu
ropean Areopagus’, var en fransk-sproget revue sikkert det bedste
middel hertil; thi det var, som Bille udtrykte det overfor Lord
Cranborne, ‘... of paramount interest to us that our rights, our so
shamefully abandoned rights and the injustice done to us are con
stantly kept before the public opinion ..Den nye Revue Frangaise
påbegyndtes den 31. oktober 1866 og skulle fremdeles kun beskæf
tige sig med det slesvigske spørgsmål ‘... vel med den Forsigtighed,
som Klogskab tilsiger, men tillige med den Uforbeholdenhed, som
Frigørelsen for ethvert officieust Baand hjemler’14.
Efter krigen i 1864 var Bille trådt i nærmere forbindelse med
den fra Kieler universitetet fordrevne professor P. L. Panum, an
tagelig gennem dennes kollega sammesteds, Chr. K. F. Molbech. Af
deres indbyrdes korrespondance fremgår det, at Panum stod i for
bindelse med den franske konsul i Kiel, Alfred de Valois, hvis
sympati for den danske sag var velkendt. Panum lod fra begyndel
sen af 1866 Bille læse sin korrespondance med Valois, og efter Pragerfreden fandt Bille det ‘meget nyttigt og vigtigt’, dersom Panum
i fortrolighed ville opsøge Vedel og lade ham læse Valois’ breve.
Valois kritiserede i høj grad den danske regering for dens passi
vitet i spørgsmålet om artikel V og stillede visse forslag om et dansk
initiativ i dette anliggende, hvorved han var helt på linie med
Bille, der ønskede, at den danske regering skulle ‘søge at blive
Ihændehaver af den ved Pragerfreden stiftede Ret’. Ved at tilstille
Vedel brevene håbede Bille, at man gav ham ‘en Spore, som mulig
nyttede uden at skade ... om ikke Andet, saa for at holde ham
i Aande .. .’. Men ved at bringe dette på bane i Dagbladet fryg
tede Bille for både at skade sagen og at gøre regeringen ‘end mere
stædig’15.

14. Aage Friis, op. cit. I (1921), p. 229 ff.; Dagbladet 31/10 1866. - Formelt skyld
tes genoptagelsen af den franske revue, at den ‘officielle’ franske oversigt i Berlirtgske Tidende hidtil havde undladt at behandle slesvigske emner; jfr. breve
1/9 & 12., 22. & 30/10 1866 C. St. A. Bille til P. L. Panum, P. L. Panums
privatarkiv, RA; brevkopi 15/6 1866 G. St. A. Bille til Lord Cranborne (Gecil),
G. Billes privatarkiv, RA.
15. Breve 3/3, 19/6, 1. & 27/9, 4/10 1866, G. St. A. Bille til P. L. Panum, P. L. Panums
privatarkiv, RA.; jfr. Aage Friis, op. cit. I (1921), p. 153, 140 f., 272, 274.
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Et afgjort lyspunkt for Bille var Krügers og Ahlmanns valg i
februar 1867 til det nordtyske forbunds grundlovgivende forsamling.
Hermed var man på dansk hold kommet i besiddelse af et kort,
hvis udspil ikke i synderlig grad kunne reguleres af den passive dan
ske regering, men som til gengæld lod sig benytte af private bestræ
belser for at bringe artikel V til udførelse. Via Panum, som i for
året 1867 sendtes til Berlin for at fungere som halvofficielt for
bindelsesled mellem den danske regering og de to nordslesvigske
repræsentanter, blev den første tråd spunden i Billes livslange for
bindelse med Hans Krüger. Bille skulle med tiden blive den dan
ske politiker, der kunne øve størst indflydelse på den selvrådige
sønderjydske fører. Således kunne han lejlighedsvis føle sig kaldet
til at moderere Krügers protestpolitik, når den ikke syntes ham at
svare sig, thi trods edsnægtelser, protester, udeblivelser, mandat
nedlæggelser o.s.v. måtte der efter Billes opfattelse ‘holdes rigtig
fast paa selve Berettigelsen til at være repræsenteret i saavel Land
dag som i Parlament’, thi alene derved kunne nordslesvigerne ‘min
de Verden om deres og § 5’s Tilværelse, pine den preussiske Sam
vittighed og nedlægge deres uforanderlige Protest’. Men som hel
hed var Bille på linie med Krügers protestpolitik, selv når den
lagdes op i det internationale plan16.
Bismarcks skarpe afvisning i den nordtyske rigsdag af Krügers og
Ahlmanns påstand om nordslesvigernes ‘traktatmæssige Ret’ gjorde
det helt klart for Bille, at de svage forhåbninger om en loyal ud
førelse af artikel V, som Bismarcks udtalelser i den preussiske land
dag i december 1866 havde givet anledning til, nu måtte opgives.
Da det derfor blev kendt, at den preussiske regering i 1867 havde
taget initiativet til forhandlinger vedrørende udførelsen af arti
kel V, var Bille imidlertid blevet så skeptisk overfor de preussiske

16. Brev 5/3 1867 P. L. Panum til Th. A. Regenburg, trykt Aage Friis (ed.), op. cit.
I (1921), p. 383 f.; brev 3/4 1867 N. Ahlmann til C. St. A. Bille, N. B. D., KB;
brev 25/3 1869 C. St. A. Bille til Hans Krüger, trykt Aage Friis (ed.), op. cit.
II (1923), p. 229 ff. - I 1870 støttede Bille varmt Krügers plan om at rette en
personlig henvendelse til Napoleon III vdr. artikel V, velsagtens fordi han mente,
at henvendelsen i 1864 havde resulteret i tilkomsten af artikel V, hvorved pri
vatdiplomatiske henvendelser ikke kunne anses at være helt uden betydning; jfr.
Aage Friis, op. cit. II (1939), p. 336 f., III (1948), p. 23.
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hensigter, at ‘end ikke den største Sangviniker’ efter hans mening
‘kunne knytte nogen Forventning om en tilfredsstillende Løsning
af det slesvigske Spørgsmaal’ dertil. De økonomiske kompensationer
og særlige garantier, som Preussen betingede sig, kunne ingen dansk
regering akceptere, så meget mindre som man fra preussisk side
helt undlod at udtale sig om størrelsen af det påtænkte afstemnings
område. ‘Preussen skambyder os’, skrev Bille til Vilh. Bergsøe, og
i denne situation kunne det måske bedst forsvares ‘at holde ud
endnu i nogen Tid indtil den rette Time slaar’, d.v.s. afvise en
ordning, som kun i ringe grad imødekom de nationale aspirationer
— aut totum aut nihil lød Billes devise. Det kunne derfor ikke vække
nogen større beklagelse hos Bille, at de preussisk-danske forhand
linger ophørte i foråret 1868, thi på samme tid havde han forhand
let med Krüger om mulighederne for gennem en interpellation i
rigsdagen at formå regeringen til enten at tage et initiativ i optantspørgsmålet eller afbryde de stående forhandlinger med Preus
sen. Men planerne herom blev stillet i bero, da regeringens note
af 9. marts 1868 blev kendt. Ydermere havde Dagbladet under for
handlingsperioden stedse understreget, at så længe Als og Dybbøl
ikke var indbefattet i et preussisk grænsetilbud og kravet om ga
rantier opretholdtes, ville det være nødvendigt at vente til en mere
gunstig lejlighed for gennemførelsen af artikel V. Imidlertid ønskede
Bille, og heri blev han stærkt støttet af Krüger, at opnå den for
melle suspension af forhandlingerne med Preussen, og fra efter
året 1869 rejste han offentligt kravet herom. Således søgte han i for
året 1870 at indvirke på David i den omhandlede retning, men uden
resultat. Det var Billes opfattelse, at Frijs, inden han gik af, burde
tilbagekalde Quaades forhandlingsfuldmagt, for ‘derved at befrie
sin Efterfølger for en høist byrdefuld Arv’, og da dette ikke skete,
gik Bille ind for, at man fremdeles burde handle og tale c. .. som om
de private Samtaler vare heelt tilende, som om dette var et tilbage
lagt Stadium, kort sagt skyde stedse nye Huller i Skjærmbrættet, hvis
Ministeriet ikke selv tager det reent bort.. .’17.
17. Brev 18/12 1868 Hans Krüger til G. St. A. Bille, N. B. D., KB; breve 17. &
20/4, 26/5 1870 G. St. A. Bille til Hans Krüger, trykt Aage Friis (ed.), op. cit.
II (1928), p. 420 f., 425 f., 441; valgtale 22/9 1869, refereret i Dagbladet 23/9
1869; Dagbladet 25/3 1870.
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Som nationalitetsprincippets fortaler og egentlig ophavsmand til
Pragerfredens artikel V måtte Frankrig naturligvis være den stor
magt, til hvilken Bille i slutningen af 1860’eme knyttede de stør
ste forhåbninger i den nordslesvigske sag. Det var ham derfor en
skuffelse, at ‘Frankrig holdt Hænderne for Øinene’ ved ikke straks
efter fredsslutningen mellem Preussen og Østrig at følge sagen op
og fordre artikel Vs gennemførelse, og da han i maj—juni 1867
besøgte verdensudstillingen i Paris, benyttede han lejligheden til
at sondere stemningen vdr. den nordslesvigske sag hos politikere
som Thiers, Piccioni og Morin. Herunder kom han til klarhed
over, at det kunne have lange udsigter med et fransk initiativ til
artikel V’s gennemførelse, selvom der iøvrigt herskede megen sym
pati for sagen. Med tilfredshed kunne han notere sig, at Morin bl. a.
på grundlag af oplysninger fra ham havde behandlet Slesvig i en
tale i Det lovgivende Korps, og at den pressekampagne imod Preus
sen i det nordslesvigske anliggende, som fulgte efter Morins tale,
stort set byggede på materiale fra Dagbladets Revue Frangaise. Al
ligevel synes planerne om en art demonstrationsrejse til Danmark
af franske politikere og journalister til en vis grad at være kommet
bag på Bille. Ideen hertil tog sit udspring under et fransk-dansk
samvær i Paris, hvori fra dansk side deltog Jules Hansen og red
aktør C. V. Rimestad, der også var i Paris i anledning af verdens
udstillingen. Bille blev tilskrevet herom og anmodet om en ‘ind
bydelse’, som han øjensynlig forgæves søgte at sno sig fra. Herved
ville et arrangement af den påtænkte art også blive andet og mere
end den frivillige ‘Fratemiseren’, hvorpå der oprindelig var tænkt.
Imidlertid vandt tanken ‘almindelig Gjenklang’ i København, og
en komité blev dannet til at forestå de praktiske forberedelser.
Heri indtrådte Bille som en af pressens repræsentanter og funge
rede iøvrigt som forbindelsesled til de franske gæster, hvis indbyr
des enighed kun bestod i sympatien for Danmark i modsætning til
Preussen. Men fra Billes synspunkt måtte dette også være nok. De
deputerede Morin og Piccioni var Billes personlige gæster under
opholdet i København, ligesom de begge blev biograferet ved hans
pen i Illustreret Tidende18.
18. Breve 7., 15., 17. & 21/7 1867 T. Morin til G. St. A. Bille, N. B. U., KB; brev
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For Bille stod journalistbesøget som et bevis på fransk sympati
for Danmark og dansk hengivenhed overfor Frankrig. Det demon
strerede den voksende samfølelse mellem Frankrig og dets ‘ancien
et fidéle allié’, og han følte sig overbevist om — fejlagtigt iøvrigt —
at besøget nød begge regeringers bevågenhed og velvilje. På den an
den side indså han også, at det ikke betød noget konkret tilsagn om
opfyldelsen af artikel V, men at det snarere måtte opfattes som en
håndsrækning fra ‘et stort og mægtigt Folk, en varmtfølende og
ridderlig Nation .. . der i Nødsfald og naar Forholdene ere no
genlunde gunstige har den fysiske Styrke til at støtte Retten’19.
På baggrund af de dansk-tyske samtaler i 1867/68 og Frankrigs
tilbageholdenhed vedrørende artikel V, mente Bille, at alt gled
hen ‘med diplomatiske Skaktræk, som alene faae Tiden til at gaae,
men ikke fremme Spillet’, og dog måtte man sætte al sin lid til denne
bestemmelse, ‘uden hvilken vort Fremtidshaab vilde være uden
nogensomhelst Støtte’. Men den overbevisning trængte sig efter
hånden mere og mere på ‘... at kun et snarligt og voldsomt Udbrud
af den europæiske Gjæring kan bane Veien for en heldig Løsning,
der ikke tør ventes saa længe Alt beror paa Grev Bismarck og Kong
Wilhelms Villie ...’. En fransk-tysk krig var således ønskelig20.
‘Endelig er da Udbruddet kommet!’ var de ord, hvormed Bille
den 12. juli 1870 hilste efterretningerne om tilspidsningen i den

24/8 1867 T. Morin til Jules Hansen, trykt i Jules Hansen, Fra Diplomatiens
Verden (1875), p. 131 f. & Femten Aar i Udlandet (1880), p. 164 f.; jfr.
indberetning 28/7 1867 R. H. von der Goltz til Otto von Bismarck, trykt W.
Platzhoff et. al. (eds.), Bismarck und die nordschleswigsche Frage 1864-1879
(Berlin 1925), p. 182 ff.; brev 9/8 1867 P. Granier de Gassagnac til G. St. A.
Bille, N. B. U., KB.; brev 30/7 1867 G. St. A. Bille til Alfred Valois, trykt i
Aage Friis & Povl Bagge (eds.), Europa, Danmark og Nordslesvig 1864-1879
I (1939), p. 227 f.; Dagbladet 20/8 1867, optrykt G. St. A. Bille, op. cit. III
(1877), p. 539, 541; Illustreret Tidende 28/7 1867; jfr. iøvrigt Aage Friis, op.
cit. I (1921), p. 341.
19. Dagbladet 20/8 1867, optrykt G. St. A. Bille, op. cit. III (1877), p. 538 ff.;
jfr. breve 30/7 1867 & u. å. (juli/august 1867) P. Vedel til G. J. Quaade, trykt
Aage Friis (ed.), op. cit. I (1921), p. 550 ff., 561; brev 16/8 1867 grev Frijs til
P. Vedel, trykt Aage Friis, op. cit. I (1921), p. 563.
20. Brev 26/5 1870 G. St. A. Bille til Hans Krüger, trykt i Aage Friis (ed.), op. cit.
II (1928), p. 441; Dagbladet 19/3 1867.
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fransk-tyske krise, thi hermed var den situation indtrådt, som han
længe havde håbet på. At Preussen ville foretage en præventiv mi
litæraktion overfor Danmark, fandt han lidet sandsynligt, og Bille
kunne derfor ikke antage, at Danmark med det første ville blive
inddraget i krigsbegivenhederne. Men når krigen ‘. . . gaaer løs, og
naar en fransk Flaade kommer herop, er vor Stilling selvfølgelig
dermed given, og kræves der af os en aktiv Bistand, seer jeg ikke,
hvorledes vi skulle forsvare at nægte den. Men da vil jo ogsaa Alt
stille sig saaledes, at selv uden vor Deeltagelse i Kampen Preussens
Seir bliver vor Undergang, dets Nederlag vor Frelse..skrev han
til Vilh. Topsøe21. I Dagbladet skred han imidlertid forsigtigere
til værks, idet han her kun gav udtryk for en almindelig sympati
for det napoleonske Frankrig, med hvis bistand ‘den nationale Op
rejsning’ alene turde håbes, og iøvrigt helt undlod at tage konkret
stilling til den aktuelle situation. Selv da regeringens beslutning
om neutralitet forelå den 25. juli, kunne Dagbladet kun konstatere,
at så længe der ikke forelå nogen henvendelse til Danmark, ville det
både være naturligt og passende at vente med at svare, indtil man
blev spurgt. Men dersom man ville kalde regeringsakten en ‘Neu
tralitetserklæring, så kunne der ikke være grund til at tvistes om
ordet, når det — som det hed — ‘kun forstaaes paa den rette Maade’.
Den ‘rette Maade’ uddybede Bille nærmere overfor Topsøe den
26. juli: ‘Det er ganske klart, at Dmk. er neutralt i dette Øieblik
og slet ikke kan være andet; Ingen har bedt det om at gaae med, og
det kan ikke melde sig selv, det ville være latterligt ved at banke
paa Døren med sin lille Haand, hvor to saadanne Kæmpenæver
knytte sig til Kamp. Det veed jo ikke engang, om Frankrig ønsker
dets Deeltagelse, og det kunne jo tænkes, at hoiere Hensyn lader
Frankrig netop ønske at være ganske ene om Preussens Tugtelse.
Men fordi Dmk. nu er neutralt og siger dette samt træffer de aim.
Forberedelser, som ikke kunne undværes under den nære Udsigt
til Krigstilstand i Østersøen, derfor har det slet Intet sagt om, hvad
det vil gjøre, naar Frankrig, repræsenteret her ved sine Skibe og paa
anden Maade, maatte udtale et Ønske eller en Fordring om vor
21. Brev 12/7 1870 C. St. A. Bille til Vilh. Topsøe, trykt Danske Magazin 8. R. II
(1963), p. 29 f.
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Deeltagelse og slutte med Dmk. den Traktat, som da vil udkræves.
Under en saadan Situation er det forud givet, at Dmk. svarer Ja;
det er nødt til det, men det vil gjøre det af Hjertet.. .’22.
‘En særlig fransk Afsending’ var ventet af Bille siden den 29. juli.
‘Her er Intet i Veien’, skrev han til Topsøe, og i en ekstraudgave
af Dagbladet søndag den 31. juli gav et telegram fra Topsøe med
delelse om hertugen af Cadores sendelse, der, som redaktionen ud
trykte det, var ‘et betydningsfuldt Tegn og vil vistnok faae indgri
bende Følger for vort Fædrelands Stilling’. ‘Veien er klar, og der er
ingensomhelst Usikkerhed om at følge den’, mente Bille, men Ca
dores store tilbageholdenhed var ham en oplagt skuffelse, thi ‘man
forstaaer ikke ret hans Sendelse, naar det ikke er for at gjøre de
Avancer, som vi maae have førend vi passende kunne gjøre Noget’.
Det var efter Billes opfattelse muligt, at man fra fransk side ventede
på at få flere skibe og et landgangskorps til Østersøområdet, men
dersom det forlydende var rigtigt, at noget sådant tidligst kunne
finde sted i slutningen af august, så måtte da rimeligvis også spørgs
målet om Danmarks holdning henstå uafgjort så længe. ‘Men hvad
kan der da ikke i Mellemtiden være skeet paa Hovedskuepladsen!I!’,
skrev Bille den 5. august, og inden Topsøe modtog brevet, havde
krigsbegivenhederne kuldkastet alle Billes forhåbninger om alliance.
Slaget ved Worth gjorde det klart for ham, at det var ‘... overordent
lig farligt for os at gaae udenfor vor Neutralitet. Forudsætningen
herfor har jo stedse været, at der var indtruffet — ikke ville indtræffe
— til Østersøen en saadan Flaadestyrke og et saa stort Troppe-Landgangskorps, at der herved virkelig lod sig udrette Noget imod Preus
sen, og at Dmk. var garanteret imod en pludselig Overvældelse af
de heroppe levnede preuss. Stridskræfter, i hvilket Tilfælde det jo
nemlig uundgaaelig vilde være slugt med det Samme. Men nu synes
det rimeligst, at vi ikke for det Første faae franske Tropper at see
heroppe...’ og den tanke, som bl. a. Ploug og Topsøe havde gjort
sig til talsmænd for under krisen, ‘... at Dmk. burde været raskere,
have kastet sig ind i Striden, næsten uden at vente paa Frankrig. Det
vilde have været aldeles uforsvarligt. Vel er for mig Preussens Seir
22. Dagbladet 22. (& 26/7 1870); optrykt G. St. A. Bille, op. cit. III (1877), p.
593 ff.; brev 26/7 1870 G. St. A. Bille til Vilh. Topsøe, trykt Danske Magazin
8. R. II (1963), p. 38 f.
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eenstydigt med Dmks. Undergang, Ophøret af dets selvstændige Til
værelse, men jeg vil dog ikke selv gjøre disse to Ting identiske; selv
om en af mine Kjære er haabløst og uhelbredelig syg, vil jeg dog
ikke slaae ham for Panden selv. Dmk. vilde være devoveret til ingen
somhelst Nytte; det kun paa en Ledighed til at opgive os ventende,
feige Europa vilde strax raabe: ‘Ja, nu er det Dmks. egen Skyld og
velfortjent, at Pr. sluger det.’ Vender Krigslykken sig virkelig, og
kan Frankrig afsee et ordentligt Landgangskorps, saa ere vi fremdeles
parate, om end mindre seirsdrukne end før.. ,’23.
Der kan således være grund til at fastslå, at Bille ikke var tilhæn
ger af betingelsesløs krigsdeltagelse på fransk side. Om hans sympati
kan der ikke herske tvivl: den var ubetinget for Frankrig. At han
gerne så sympatien omsat i handling er også sikkert, men forudsæt
ningen var under alle omstændigheder den, at et fransk ekspedi
tionskorps stod rede til indgriben i Østersøområdet. Kun i en sådan
situation ville og måtte dansk krigsdeltagelse finde sted. Bemær
kelsesværdigt er det også, at Dagbladet på intet tidspunkt under kri
sen indeholdt nogen lederartikel, som direkte anbefalede alliance
politik, endsige krigsdeltagelse, men kun almindelige sympatitil
kendegivelser overfor Frankrig i form af oversigtsartikler. Derfor
kunne Bille med rette hævde en snes år senere, at Dagbladet ikke
‘var hidsigt efter at faae Danmark engageret i Krigen, hvor begeistret
og (ak!) hvor tillidsfuldt det end var ligeoverfor Frankrig’24.
Frankrigs nederlag gjorde det helt klart, at gennemførelsen af
artikel V alene beroede på tysk velvilje. Det var erkendelsen af dette
forhold, der satte sit præg på Billes arbejde for den nordslesvigske
sag igennem 1870’eme. Imidlertid skete der en vis forandring i de
ydre vilkår for Billes aktivitet. I begyndelsen af 1872 solgte han
Dagbladet, og frigjort fra sin tyngende redaktionsvirksomhed kunne
han fra nu af helt ofre sine journalistiske evner for den slesvig
ske sag. En ikke ringe del af det røre, som lejlighedsvis opstod
omkring artikel V i de følgende år, skyldtes hans publicistiske
virksomhed.
23. Breve 29/7, 4., 5., 9. & 30/8 1870 C. St. A. Bille til Vilh. Topsøe, trykt Danske
Magazin 8. R. II, p. 41, 49, 50, 51, 54 & 62; Dagbladet 31/7 1870.
24. Brev 31/5 1892 C. St. A. Bille til A. F. Krieger; A. F. Kriegers privatarkiv, RA.
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Kort efter salget af Dagbladet foretog Bille påny en ‘Rekreationsrejse’, denne gang til Tyskland. Herunder benyttede han lej
ligheden til at sondere stemningen i forskellige politiske og jour
nalistiske kredse med henblik på en realisation af artikel V, og ef
ter sin hjemkomst afgav han udførlig rapport herom til udenrigs
minister Rosenøm-Lehn. Det var Billes erfaring, at det nordsles
vigske spørgsmål var ‘... den offentlige Mening i Tydskland inder
lig ubehageligt... med een eller to Tydskere er det forholdsvis let
at komme paa det Rene om, hvad Ret og Billighed kræver, men
saasnart der bliver tre eller fire, saasnart den solidariske tydske Fø
lelse kan gjøre sig gjældende, holder Retfærdigheds- og Billigheds
følelsen op for at lade Erobringslysten og Troen paa den tydske
Kulturs Velsignelser for enhver anden Folkestamme blive eneher
skende ..
Fra tysk side havde man tvivlet om muligheden for at tilfreds
stille Danmark ved en ordning, der ikke samtidig satte vitale tyske
interesser over styr, og i alle tilfælde måtte initiativet til en afgø
relse tages fra dansk side. Det afhang da helt og holdent af Bis
marcks enerådende vilje, om en løsning kunne tilvejebringes, men
det antoges almindeligvis, at han var velvillig stemt herfor, og at
en ordning ville være lettere at opnå, dersom folkeafstemning blev
opgivet. Billes hovedindtryk var ‘... at et fra den danske Regerings
Side taget Initiativ ikke vilde blive tilbagevist af Fyrst Bismarck,
naar der til Forsøget valgtes en ved social Stilling og politisk For
tid fremragende Personlighed, som var egnet til den for den tydske
Rigskantsler ejendommelige Forhandlingsmaade, og naar man strax
uforbeholdent udtalte sin Erkjendelse af den ved Tydsklands Sejr
over Frankrig indtraadte Forandring i Situationen. Netop det nu
værende Tidspunkt, hvor intet større Anliggende optager Interessen,
og hvor intetsomhelst Skin af Tvang eller Tryk vilde falde paa
Preussen ved et eventuelt Forlig, turde være særlig skikket til et For
søg, som selv i ugunstigste Tilfælde Intet vilde forspilde, og som dog
mulig kunde føre til en saadan Løsning af Danmarks Livsspørgsmaal,
der efter de givne politiske Forhold maatte erkjendes for nogenlunde
tilfredsstillende, selv om den ikke opfyldte Alt, hvad vort Fædreland
engang troede at turde haabe . . .’. Denne rapport afspejler tydeligt
visse principielle forskydninger i Billes syn på mulighederne for en
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løsning af det nordslesvigske spørgsmål. Han var nu åbenbart villig
til — under erkendelse af de ændrede magtforhold i Europa — at akceptere tilbagegivelsen af selv en mindre del af det dansksindede
Slesvig25.
Da tiden for det til september 1872 berammede trekejsermøde
i Berlin nærmede sig, pressede Bille yderligere på for at formå den
danske regering til at tage diplomatiske skridt til fordel for arti
kel V. Bille følte sig overbevist om, at en løsning af det nordsles
vigske anliggende i den grad var knyttet til Bismarcks personlige
autoritet, at ingen andre end han ville være i stand til at gennem
føre en ordning. Artikel V var så at sige Bismarcks personlige til
sagn, og han ønskede utvivlsomt at få problemet bragt ud af verden.
Det gjaldt derfor om ‘at frembyde for ham en passende Lejlighed til
at tage Sagen op’, og under hensyntagen til Bismarcks skrantende
helbred, forekom det Bille, at det forestående møde måtte kunne
bevirke, at der fra dansk side søgtes ‘fremkaldt en Impuls til snar
lige Forhandlinger med Fyrst Bismarck om den praktiske Udførelse’26.
Da den danske regerings forsøg på at få ventileret spørgsmålet
om artikel V på trekejsermødet i begyndelsen af september 1872
ikke gav noget resultat, søgte Bille privat at tage de nødvendige
skridt til en henvendelse til Bismarck. Med den ‘ved social Stil
ling og politisk Fortid fremragende Personlighed’, som skulle ind
lede forhandlinger med den tyske rigskansler, har Bille antagelig
tænkt på grev Frijs, men også en anden kandidat kunne komme i
betragtning, nemlig baron Blixen-Finecke. Efter at Bille i en sam
tale med Krieger den 9. oktober 1872 havde søgt at overbevise
denne om det formålstjenlige i en direkte henvendelse til Bis
marck, kunne Krieger den 19. oktober notere sig, at E. Fallesen
på Billes foranledning stod i begreb med at opsøge den syge BlixenFinecke i Tyskland for at formå ham til i kraft af sit personlige
venskab med Bismarck at henvende sig til denne om artikel V,
25. Brev 16/6 1872 G. St. A. Bille til O. D. Rosenørn-Lehn, trykt Aage Friis (ed.),
op. cit. III (1932), p. 103 ff.; jfr. brev 19/6 1872 P. Vedel til G. J. Quaade,
trykt Aage Friis (ed.), op. cit. III (1932), p. 107 ff.; korrespondance artikel af
G. St. A. Bille i The Times 14/9 & 1/10 1872.
26. Brev 16/8 1872 G. St. A. Bille til O. D. Rosenørn-Lehn, trykt Aage Friis (ed.),
op. cit. III (1932), p. 127; jfr. Aage Friis, op. cit. III (1948), p. 336 ff.
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og at Bille endog ville have, at Fallesen selv skulle tage til Varzin
med Blixens henvendelse. Men forsøget strandede, idet BlixenFinecke simpelthen afslog at yde sin medvirken hertil27.
Det var således ikke triumfer Bille hjembragte ved sit privat
diplomati. Ansvarlige kredse i København følte sig også foruroli
get herved, og grev Frijs havde i ånden set Bille og Jules Hansen
‘slukke det sidste Gnist af Haab’ ved deres aktivitet i Tyskland.
Anderledes lå det med pressevirksomheden. Her havde Bille beslut
tet sig til at skrive ‘where ever I suppose that something may be
done to further the settlement of the Sleswig-question to which I
have resolved to devote all my endeavours’, og i løbet af 1872 lyk
kedes det Bille på flere måder at komme til orde overfor den
europæiske opinion28.
Af stor betydning var det således, at Bille i marts 1872 opnåede
ansættelse som skandinavisk korrespondent for The Times. Her
med var gode muligheder tilvejebragt for på virkningsfuld måde at
kunne påvirke den offentlige mening langt udover Englands græn
ser, og det var, som det senere skal vises, gennem dette blad, at
Bille på en sær måde kom til at gribe ind i artikel V’s historie.
Billes første artikel i Times stod at læse den 22. marts 1872,
og omhandlede spørgsmålet om Danmarks neutralisering. Artik
len fastslog, at før der overhovedet kunne være tale om nogen
form for neutralisering, ville det være nødvendigt, at Danmarks
territoriale status klart lod sig definere, hvilket ikke kunne siges
at være tilfældet, så længe artikel V henstod uopfyldt. Med rette
kunne Sir Charles Wyke erklære, at ‘the state of public feeling
here with regard to this idea is fairly stated, and I think that feel
ing is shared by the Government’29.

27. Andreas Frederik Kriegers Dagbøger 1848-1880 V (1923), p. 256, 258, 260;
The Times 5/4 1872.
28. Breve 1. & 7/11 1872 grev Frijs til P. Vedel, trykt Aage Friis, op. cit. III
(1932), p. 144 f.; brevkopi 31/10 1872 C. St. A. Bille til Mowbray Morris, C.
Billes privatarkiv, RA.
29. G. St. A. Billes fortegnelse over korrespondancer til The Times (14/3 1872),
G. Billes privatarkiv, RA; The Times 22/3 1872; indberetning 28/3 1872 C. L.
Wyke til Lord Granville, trykt Aage Friis & Povl Bagge (eds.), op. cit. II
(1945), p. 438; jfr. Aage Friis, op. cit. II (1948), p. 312 ff.
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Under trekejsermødet i Berlin i september 1872 fik Bille sin
første længere redegørelse for det slesvigske spørgsmåls historie op
taget i The Times. Hensigten hermed var dels — som han selv
udtrykte det — ‘to recall to memory that there is still in the world
a Schleswig question claiming solution’ og dels at bryde de tyske
avisers tavshed herom30. En mere principiel redegørelse fik han
optaget i The Times i november 1872, hvor han indsnævrede pro
blemet til at omfatte to spørgsmål, 1) om nationalitetsprincippet, i
hvis navn Preussen havde ført krigen mod Danmark, ikke også var
gældende for Danmarks krav på Nordslesvig, og 2) om Preussen
overhovedet var forpligtet til at udføre artikel V. Som sagen lå,
ville det være en prøvesten for, hvorvidt international ret og trak
tater havde nogen værdi i staternes indbyrdes relationer31.
Det var en af Billes kongstanker at søge etableret en så stærk
opinion i Europa vedrørende artikel V, at der fra tysk hold i det
mindste måtte tages hensyn hertil, og som i bedste fald måske kunne
føre til, at Preussen opfyldte sine forpligtelser. I begyndelsen af
året 1872 havde han derfor forhandlet med udenrigsminister Rosenørn-Lehn og foreslaaet ham ‘en Virksomhed i den fremmede
Presse i Danmarks Interesse og særlig til Fremme af Pragerfredens
Opfyldelse’, hovedsagelig baseret på udgivelsen af nogle fransk- og
tysksprogede korrespondanceblade. Rosenørn-Lehn havde, da de
nødvendige midler hertil naturligvis ikke kunne bevilges af det
offentlige, ‘under den fuldstændigste Billigelse af Foretagendet og
med meget smigrende Ord’ til Bille, tegnet sig for et større bidrag,
medens resten af den nødvendige kapital blev ydet af mænd som
D. B. Adler, C. A. Broberg, Edv. Hvidt, J. C. Jacobsen, O. B. Suhr
og P. Tutein. ‘Saaledes risler Pengene’, skrev Krieger, og i oktober
1872 fremkom som følge heraf de første numre af en Correspondenz vom Sunde og en Correspondance Scandinave32.
30. The Times 14/9 1872.
31. The Times 15/11 1872; brev 2/11 1872 Mowbray Morris til G. St. A. Bille, C.
Billes privatarkiv, RA.
32. Breve 11/1 & 28/2 1872 G. St. A. Bille til Edv. Hvidt, N. k. S., 2215, 2°, KB;
brev 24/3 1877 G. St. A. Bille til O. D. Rosenørn-Lehn, trykt Aage Friis (ed.),
op. cit. III (1932), p. 511 f., jfr. V (1946), p. 392, note 1; Andreas Frederik
Kriegers Dagbøger 1848—1880 V (1923), p. 217, 256; indberetninger 29/10 &
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I slutningen af december 1872 modtog Rosenørn-Lehn under
retning fra Jules Hansen om, at ‘Billes og Edgar Bauers Bog har
opvakt en stærk Vrede i Berlin ..Bogen, eller rettere: pjecen,
der sigtedes til, bar den korte og frejdige titel: Artikel 7, og var
udkommet i slutningen af november 1872 på Bauers trykkeri i Al
tona. Den var blevet til ved et samarbejde mellem Bille og den
tyske publicist, dr. Edgar Bauer, med hvem Bille via Krüger havde
opnået kontakt i 1870. Pjecens 22 sider efterskrift af Bille udgjorde
ganske rigtig ‘der Kern’, medens Bauers 130 sider fremstilling af
det dansk-tyske forholds historie ‘sind nur eine Schale’. Taktisk var
skriftet lagt an på den måde, at Bauer som tysker underkastede den
tyske politik overfor Danmark en skarp kritik, medens Bille som
dansker til gengæld indtog en imødekommende og forsonlig hold
ning33.
Efterskriften indledes med den samme sondring mellem ‘den en
kelte tysker’ og ‘tyskere i flok’, som han tidligere havde udviklet over
for Rosenørn-Lehn. Bille skelner derefter mellem de på nationalitets
princippet baserede danske krav på Slesvig, og den med Pragerfredens artikel V folkeretligt hjemlede ret. Det første princip, der jo
også dannede grundlaget for de tyske krav på Danmark m.h.t.
hertugdømmerne, var selvfølgelig ældre end Pragertraktaten. Den
nes artikel V var først og fremmest en ret for slesvigerne — ikke for
Østrig, endsige Frankrig — og dernæst også for Danmark, hvis ret
for så vidt var blevet anerkendt gennem de forhandlinger, Preus
sen havde indledt med Danmark i årene 1867—68. Om de dansk
tyske forhandlinger erklærede Bille, at det ikke kunne betragtes
15/11 1872 T. von Heydebrand til Otto von Bismarck, trykt F. Hahnsen (ed.),
op. cit. II (Breslau, 1929), p. 361 ff., 365 ff. - Aage Friis hævder fejlagtigt
(Aage Friis, op. cit. III (1948), p. 335 & 416) at Billes presseplaner ikke blev
til noget.
33. Brev 26/12 1872 Jules Hansen til O. D. Rosenørn-Lehn, trykt Aage Friis (ed.),
op. cit. III (1932), p. 154; brev 26/5 1870 G. St. A. Bille til Hans Krüger,
trykt Aage Friis (ed.), op. cit. II (1928), p. 441; promemorie 13/12 1872 von
Aegidi, trykt F. Hähnsen (ed.), op. cit. II (Breslau, 1929), p. 371 ff.; Edgar
Bauer, Artikel V. Der deutsche Gedanke und die dånische Monarchic. Nebst
einem Nachwort von C. A. Bille (Altona, 1873), 153 p. Billes efterskrift blev udgi
vet særskilt på engelsk under titlen: C. St. A. de Bille, The Schleswig Question
between Denmark and Germany (London, 1873), 26 p.
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som fyldestgørende overfor en forpligtelse blot at fremsætte et eller
andet tilbud uden hensyn til, om det var akceptabelt eller ej. Eks
empelvis var kravet om garantier for et tysksindet mindretal i form
af preussisk indblandingsret ganske enestående indenfor europæisk
folkeret, og iøvrigt indeholdt artikel V intet som helst herom. For
at blive akceptabelt måtte forpligtelsen gennemføres fuldtud i
overensstemmelse med den traktatmæssige bestemmelse. Denne ret
for slesvigerne og Danmark kunne da hverken rokkes af de sted
fundne storpolitiske omvæltninger eller af den — under de her
skende forhold naturlige og forståelige — sympati, som Danmark
nærede for Frankrig under den sidste krig. Tyskland måtte derfor
— så længe artikel V var uopfyldt — i krigstilfælde henregne Dan
mark til sine potentielle fjender. En ophævelse af artikel V ville
ikke kunne medføre Nordslesvigs fortyskning, medens derimod en
loyal opfyldelse heraf ville sikre Tyskland et godt forhold ikke
alene til Danmark, men også til hele Skandinavien. Samtidig afvi
ste Bille enhver interesse i tysksindede områder; Danmark ønskede
kun den dansksindede del af Slesvig tilbage. Denne opfattelse date
rede sig fra 1864, hvor bl. a. Hall gav udtryk herfor i sin rigsråds
tale af 9. november 1864 i forbindelse med Rigsraadets behandling
af Wienerfreden. Endelig konkluderede Bille derhen, at øjeblikket
netop nu syntes særlig godt til at løse spørgsmålet, thi da var det
klart, at det skete af Tysklands egen fri vilje. Danmark indså fuldtud
betydningen af at tilvejebringe et godt naboforhold til Tyskland
gennem en vis tilnærmelse, og jo før nationalitetsprincippet gen
nemførtes i sit fulde omfang, jo større og gunstigere ville resul
taterne af en forståelse blive, ligesom Preussens sikkerhed imod nord
ikke ville være truet.
Ikke så snart var pjecen blevet averteret i Dagbladet, førend von
Heydebrand gav det tyske udenrigsministerium underretning her
om, og den 13. december 1872 forelå sammesteds en promemorie
udarbejdet om sagen. I denne hed det sig — ikke uden sandhed — at
den senere tids agitation for artikel V stod i en vis sammenhæng
med Billes Tysklandsrejse i forsommeren, og at pjecen i det hele
taget syntes at være iscenesat af Bille. Noget egentlig nyt bragte
den ikke, ‘auch die zahlreichen Unwahrheiten sind nicht originell’,
og i Billes konklusion kunne man se, med hvilken ‘echt dänischer
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Naivität der kindlich Appetit in seinem ganzen Umfang ausgeplaudert ist’. Vakte Artikel F-pjecen og den øvrige pressevirksomhed
irritation og vrede i det tyske udenrigsministerium, så var lignende
følelser ikke fjerne indenfor den danske udenrigsledelse, hvor Vedel
ikke mente, at disse bestræbelser ville gavne det mindste34.
I de første år efter afgangen fra Dagbladet kan der hos Bille spo
res en ret kraftig optimisme vedrørende artikel V. Hvad der her
under særligt falder i øjnene, er hans bestræbelser for at få artikel
V fastslået som en folkeretlig adkomst for slesvigerne og dermed
Danmark, til trods for — og vel også på grund af — at han selv
opfattede paragraffen som ‘vague’, ‘ambiguous’ og ‘ill-defined’. Han
synes i disse år at have regnet med Bismarck som en personlig
garant for ønskemes snarlige opfyldelse, idet han tog det som
givet, at det var kanslerens egentlige ønske og hensigt at nå frem
til en ordning med Danmark. Det gjaldt — også i 1873 — om,
som han tidligere havde udviklet overfor kompetente danske, at
‘bevæge Bismarck til at lade sin Stemning til Bedste for en Ord
ning slaae ud i nogen Handling’, eftersom visse tyske presseudtalel
ser på samme tid havde vakt forhåbninger om forhandlingernes
genoptagelse og spørgsmålets snarlige løsning. Af samme grund
måtte Danmark, efter Billes opfattelse, søge at nærme sig til Tysk
land, uanset at visse følelser måtte overvindes herved, og der måtte i
særlig grad appelleres til Tysklands højsind og retfærdighedsfølelse.
De tyske garantikrav fra 1867/68 betragtede Bille — og heri mente
han at have fundet støtte i udtalelser fra politiske kredse i Tyskland
— som forsøg på i sin tid at hindre en afgørelse, men så snart Bis
marck ‘becomes inclined to grapple seriously with the question for
the sake of ending it’, følte han sig overbevist om, at ‘no mention will
be made of national guarantees’35.
34. Indberetning 23/11 1872 T. von Heydebrand til Otto von Bismarck og promemorie 13/12 1872 von Aegidi, trykt F. HÄhnsen (ed.), op. cit. II (Breslau, 1929),
p. 370 ff.; brev 9/1 1873 P. Vedel til G. J. Quaade og memoire 12/1 1873 P. Ve
del, trykt Aage Friis (ed.), op. cit. III (1932), p. 155 f. & 159.
35. The Times 22/3, 14/9 & 1/10 1872, 22/11 1873, 6/3 1874; brevkopi 16/6 1878
G. St. A. Bille til Lord Salisbury (Cecil), G. Bille privatarkiv, RA; brev 23/4
1874 C. St. A. Bille til Hans Krüger, trykt Aage Friis (ed.), op. cit. III (1932),
p. 266; brev 30/11 1873 G. St. A. Bille til A. Sohlmann, Sohlmanns polit. korrespondans, Kungliga Biblioteket, Stockholm.

286

KNUD VOHN

Billes regelmæssige korrespondancevirksomhed for Times kom
kun til at vare et par år, men af hans korrespondancefortegnelse
fremgår det tilfulde, i hvor høj grad han benyttede lejligheden til
at plædere den slesvigske sag. Samtidig med den tyske kronprins’
besøg i København i 1873 fik han således Times til — i en fra et
dansk synspunkt venligsindet lederartikel — at behandle mulig
hederne for en dansk-tysk forsoning, og i forbindelse hermed under
stregede Bille Danmarks villighed til at give afkald på en afstem
ning, eftersom sindelagsgrænsen ret nøje lod sig fastlægge. Blot
måtte det kræves, at delingslinien virkelig kom til at forløbe efter
nationale skel, og at der til overgivelsen ikke blev knyttet betingel
ser af nogen art36.
I løbet af året 1878 kom Bille — i modsætning til de foregående
år, hvor det havde været ‘saa særdeles vanskeligt at faae Noget ud
rettet’ — til at udfolde en næsten hektisk aktivitet i det nordsles
vigske spørgsmål. På såvel journalistikkens område som ad privatdi
plomatiske kanaler søgte han at berede vejen for en løsning i den sag,
der lå ham mest på hjerte. I maj 1878 sendtes Bille på foranled
ning af ‘Det kongelige danske Landhusholdningsselskab’ til Lon
don for at udvirke en ændring i den stedfindende lovgivning ved
rørende kvægimporten, der alvorligt truede den danske eksport til
England. Men ‘Kvæget har ikke udelukkende optaget mig i Eng
land; jeg har tillige søgt at virke i almindelig politisk Retning’,
skrev Bille til Krieger ved sin hjemkomst. På sin rejse, der gik via
Paris, havde han medbragt et af A. D. Jørgensen udarbejdet me
morandum vedrørende Nordslesvig, som han til sit formål (‘under
håndsforhandlinger med det engelske torry ministerium’) havde
oversat til engelsk37.
Ikke så snart var Bille ankommet til London, førend han med
henblik på den forestående kongres i Berlin benyttede lejligheden
36. C. St. A. Billes korrespondancefortegnelse 12/7, 19. & 31/8, 29/10 1873, G. Bil
les privatarkiv, RA.; The Times 21. & 22/8 (m. leder om artikel V), 4/9 &
22/11 1873; brev 7/8 u. å. [1873] John G. Mac Donald til G. St. A. Bille, G.
Billes privatarkiv, RA.
37. Brev 24/3 1877 G. St. A. Bille til O. D. Rosenørn-Lehn, trykt Aage Friis (ed.),
op. cit. III (1932), p. 511; brev 10/7 1878 C. St. A. Bille til A. F. Krieger, A.
F. Kriegers privatarkiv, RA.; A. D. Jørgensen, En Redegørelse for min Udvik
ling og mit Forfatterskab (1901), p. 142.
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til i et langt hyldestbrev at minde Salisbury om eksistensen af det
nordslesvigske spørgsmål, hvis løsning ville være et slående bevis
for ‘a new Era of European Policy’. Som vanligt takkede Salisbury
venligt og forekommende, men fremholdt iøvrigt, at han ikke havde
ændret sit syn på farerne, som de sidste års begivenheder havde
fremkaldt for Europa. Men en uge efter indtraf en begivenhed,
som i høj grad skulle give næring til Billes politiske planer og kom
binationer: den 12. juni 1878 døde kong Georg 5. af Hannover i
Paris. Straks herefter skrev Bille igen til Salisbury, der nu opholdt
sig i Berlin, og forelagde ham sine planer. Bille fremholdt, at nu
var øjeblikket kommet til på én gang at løse tre politiske spørgs
mål, nemlig Hannover, Braunschweig og Slesvig, og derved bringe
Tysklands territorielle status i overensstemmelse med Pragertraktaten. Modsætningsforholdet siden 1866 mellem den welfiske kong
Georg 5. af Hannover og Preussen var velkendt, men med det nye
overhoved for det welfiske hus frembød der sig en mulighed for
udsoning. Kong Georgs søn, Ernst August, hertug af Cumberland,
var nemlig arving til hertugdømmet Braunschweig og forhandlede
desuden om ægteskab med prinsesse Thyra af Danmark. Billes
plan gik da ud på, at en udsoning skulle tilvejebringes gennem et
afkald på Hannover fra Ernst Augusts side, imod at Preussen aner
kendte dennes ret til Braunschweig, refunderede ham det hannoveranske kongehus’ formue, og hvad der ikke var mindst vigtigt,
tilbagegav Danmark det danske Slesvig. Bille var overbevist om, at
vægtige grunde hos de implicerede parter ville tale for en sådan
ordning, men for at opnå Bismarcks støtte hertil, ville det være nød
vendigt, at sagen ventileredes på en sådan måde (f. eks. gennem Bülow), at Bismarck selv kom til at stå som ophavsmand til løsningen. —
I Salisburys svar fra Berlin, formidlet gennem en sekretær, hed det
lakonisk: ‘Lord Salisbury is obliged to you for your letter and will
carefully consider some representations and suggestions but he
thinks you will understand that it would not be proper for him to
express any opinion on the subject’38.
38. Brevkopi 5. & 16/6 1878 G. St. A. Bille til Lord Salisbury (Cecil) & brev
6. & 21/6 1878 Eric Barrington til G. St. A. Bille, G. Billes privatarkiv, RA. Vdr. det cumberlandske ægteskab, dets forhistorie og følger, se Aage Friis, op. cit.
IV (1959), 129 ff.
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Da Bille kort efter erfarede (gennem Windhorst?), at Ernst August
ikke havde i sinde at følge nogen anden politik end faderens, til
lod han sig at underrette Salisbury herom og ‘en passant’ at pege
på Sir Charles Wyke’s egnethed som mellemmand til en eventuel
overtalelse af Ernst August, eftersom Wyke havde nær tilknytning
til det welfiske hus. Salisbury havde imidlertid forstået Billes gen
tagne henvendelser derhen, at det var ønskeligt, at det danske
spørgsmål blev taget op til behandling på selve kongressen, men
noget sådant måtte han i al høflighed afvise, da det lå udenfor kon
gressens kompetenceområde. I en replik hertil fastslog Bille, at det
kun havde været hans hensigt at henlede Salisburys opmærksomhed
på de politiske muligheder, der frembød sig ved de aktuelle begi
venheder ‘. . . in the hope that you and your colleagues of the British
Mission might find it expedient, in private conversation with other
Plenipotentiaries, to recall that there exists, besides the all-absorbing
Eastern question another and smaller one in the North of Europe,
a question of which the sanctity of treaties, the dignity of Inter
national Law and the recognized rights of nationality combine to
demand a fair settlement without long delay. An Areopagus the like
of which the world has not known for the last twenty years is now
collected in Berlin, and though the matters brought officially before
it will have to be restricted to the programme previously agreed upon,
it would, I dare to say, be a deplorable omission if the members of
that high tribunal should part without having privately exchanged
ideas as to such other points of European policy in which the general
principles the congress has met to enact are at stake . . Thi selvom
der kun på uformel vis kunne opnås enighed mellem stormagternes
ledende statsmænd om det ønskelige i at nå frem til en løsning af det
slesvigske spørgsmål, ville dette måske senere kunne føre til en fælles
optræden i sagen. Og fik man bibragt den tyske kansler den opfat
telse, at en rimelig ordning med Danmark kunne medvirke til yder
ligere at stabilisere de udenrigspolitiske forhold, var det ikke utæn
keligt, at Preussen ville benytte lejligheden til at tilbyde en mere
rimelig løsning end den, som var påtænkt i 186739.
39. Breukopier 24. & 30/6 1878 G. St. A. Bille til Lord Salisbury (Cecil) & brev
26/6 1878 Lord Salisbury til G. St. A. Bille, G. Billes privatarkiv, RA.
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Dette privatdiplomatiske initiativ gav lige så lidt som Quaades
senere henvendelse til den britiske kongresdelegation noget resul
tat, men bekræftede kun, som Bille ved en anden lejlighed ud
trykte det overfor Salisbury, ‘that the Danish Government does not
in any materiel point differ from the views on the Slesvig question
which........ I took the liberty to submit to you’40. Efter sin hjem
komst fra England i juli 1878 fandt han tidspunktet inde til at
lade Salisbury-korrespondancens ‘væsentlige Indhold komme til
Kundskab paa Steder, hvor det for Sagens Skyld kan være til Nytte’.
Det drejede sig i første instans om Wyke og Krieger, men dernæst
også om regeringsmedlemmer som N ellemann og Estrup, eftersom
Bille, uanset ‘hvor almindelig Yttringen af Velvillie end er holdt’,
fandt den endog ‘særdeles indholdsrig’, hvorfor ‘det turde være
klogt alt nu at søge den bragt i en mere positiv og klar Form’41.
Den ændring, engelsk udenrigspolitik undergik ved Salisburys
overtagelse af Foreign Office i foråret 1878, havde vakt stor aner
kendelse hos Bille, thi det var hans ‘Ønske og Haab, at den vil
kunne give Impulsen til en Opfyldelse af Art. V’. Og ved to lej
ligheder ydede han sin hyldest og lykønskning til Salisbury person
lig for ‘the revival of an European policy for Great Britain’, som
gav Danmark håb om ‘... that the day must come when she [d. e.
England] will also lift her voice in order to support our just claims
and to prevail upon our powerfull neighbour to fulfill what he is
bound, not less by honour than by treaty, to do...’ På denne bag
grund har Bille sikkert også følt det som en taknemmelig opgave på
én gang at undsige Lord Russell og hans udenrigspolitik i en arti
kel i Morning Post og at bekræfte sin tro på Englands nye politik i
Dagbladet*2.
40. Brevkopi 2/8 1878 C. St. A. Bille til Lord Salisbury, G. Billes privatarkiv, RA. Vdr. Quaades henvendelse, se Aage Friis, op. cit. IV (1959), p. 114.
41. Brev 18/7 1878 C. L. Wyke til G. St. A. Bille, & brev 5/8 1878 Lord Salisbury
(Gecil) til G. St. A. Bille, G. Billes privatarkiv, RA.; breve 2. & 9/8 1878 G. St.
A. Bille til A. F. Krieger, A. F. Kriegers privatarkiv, RA.; jfr. Andreas Frederik
Kriegers Dagbøger 1848-1880 VI (1925), p. 29 f., 31, 37 (i F. Hähnsen (ed.),
op. cit. II (Breslau, 1929), p. 449; i note for aktstykke nr. 994 læses Kriegers no
tater fejlagtigt, som om Bille søgte Salisbury om en forhandling vdr. artikel V).
42. Brev, udateret (juli 1878) G. St. A. Bille til Vilh. Topsøe, N. k. S., 4446, 4°,
KB; brevkopi 5/6 & 2/8 1878 G. St. A. Bille til Lord Salisbury (Gecil) & brev
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Man burde nu ‘have begge Øine aabne og ikke forsømme at ar
bejde’, skrev Bille til Krieger, og en månedstid efter blev den chance
til virkelighed, som han havde øjnet i juni og allerede dengang
udviklet overfor Salisbury. Den 20. oktober 1878 kunne Bille skrive
en kommenterende artikel til Times om prinsesse Thyras forlovelse
med Ernst August, hertug af Cumberland. Bille understregede heri
stærkt, at forbindelsen måtte betragtes ‘exclusively as a family ar
rangement’, og ikke som et forsøg på at gøre fælles sag imod Preus
sen. Imidlertid stod det klart, at forlovelsen frembød ‘a most happy
opportunity for settling different questions that have long been
pending’, og derpå fremlagde Bille komponenterne fra sin juni
plan: opfyldelse af artikel V og tilbagegivelse af Welfernes formue
imod anerkendelse af Hannovers inkorporation. Men hertil føjede
han så følgende betragtning:
‘The principal difficulty will, I fear, be found to exist on the part
of the Prussian Government; it will need a very strong impulse to
move them onwards, though they can scarcely help seeing how great
would be the advantages of obtaining an amicable arrangement with
the expelled Royal House of Hanover, and of getting rid, at last,
of the galling Article V., reestablishing at the same time a really
cordial understanding, not only with Denmark, but also with the two
other Scandinavian kingdoms. That the Chancellor of the German
Empire clearly sees these advantages there can hardly be any doubt;
but to overcome the vis Inertiae of the existing situation it seems
likely that the initiative of some friendly Power would be needed.
Certainly here is room for bona officia ...’.
Denne korrespondance fra København blev i samme nummer af
The Times (9. november 1878) fulgt op af en lederartikel vedrø
rende det forestående fyrstebryllup, som dog for størstedelens ved
kommende beskæftigede sig med sagens welfiske aspekter og kun
skænkede spørgsmålet om artikel V en ret uforbindende omtale.
Der var således en betydelig forskel i opfattelserne korrespondent
og redaktion imellem, og herom kom det resten af året til en skrift17/7 1878 Lord Salisbury til G. St. A. Bille, G. Billes privatarkiv, RA.; brev
10/7 1878 G. St. A. Bille til A. F. Krieger, A. F. Kriegers privatarkiv, RA.; brev
27/6 1878 Algernoon Borthwick til G. St. A. Bille, N. B. U., K. B.; Morning Post
4/7 1878; ’W’ i Dagbladet, 10., 11., 23. & 24/7 1878.
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lig meningsudveksling mellem parterne. Bille skrev ‘et Privatbrev
til Editor formanende ham til at tage Art. V noget alvorligere’,
men fik det svar, at det burde være Østrig — og ikke England, der
jo ingen del havde i Pragertraktaten — som ydede den af Bille efter
lyste bona officia. Længere end til at udtrykke almindelig velvilje
ville The Times altså ikke gå43.
Med denne artikel i The Times for den 9. november 1878 skrev
Bille sig — selv uafvidende — ind i artikel V’s sidste bevægede hi
storie. Den 13. november beordredes nemlig den tyske ambassadør
i Wien til hos den østrigske regering at forespørge, hvorvidt der
kunne være noget til hinder for en offentliggørelse af den hemme
lige traktat af 13. april 1878, hvori Tyskland og Østrig var enedes
om at ophæve artikel V. Henvendelsen blev motiveret dels med
ønsket om — under særlig henvisning til The Times artikler —
at standse det ‘misbrug’ af artikel V, som fandt sted indenfor pressen
i anledning af det cumberlandske bryllup, og dels med det fordel
agtige i at levere et aktuelt bevis på ‘Intimität zwischen den Höfen
von Berlin und Wien’. Hermed var sagen givet, og den 4. februar
1879 blev en fremdateret traktat om ophævelsen af artikel V of
fentliggjort i Berlin og Wien44.
43. Brev 11/9 1878 C. St. A. Bille til A. F. Krieger, A. F. Kriegers privatarkiv, RA.;
C. St. A. Billes korrespondancefortegnelse 20/10 & 12/11 1878, & brev 8/12
1878 T. Ghenery til G. St. A. Bille, G. Billes privatarkiv, RA.; The Times 9/11
1878, optrykt Aage Friis og Povl Bagge (eds.), op. cit. III (1948), p. 173 ff.
44. Ordre 13/11 1878 B. E. von Biilow til prins Heinrich VII Reuss, trykt W. Platzhoff et al. (eds.), op. cit. (Berlin, 1925), p. 423 f. — M. B. Winckler har i en
afhandling om ophævelsen af artikel V (Historische Zeitschrift, bd. 179, p.
471 ff., senere gentaget i Die Welt als Geschichte, bd. 16 (1956)), tildelt The
Times en vis rolle i det storpolitiske sammenhæng. Fejlagtigt opfatter Winckler
The Times som et officiøst organ, og ydermere skelner han ikke imellem en kor
respondanceartikel og en lederartikel, hvad måske kan være forårsaget ved enebe
nyttelse af optrykket af Times-artiklerne i Aage Friis og Povl Bagge (eds.), op.
cit. III (1948), hvor lederartiklen ikke er klart markeret. Imidlertid kan det for
Wincklers afhandling afgørende argument, at den britiske regering benyttede The
Times til et diplomatisk udspil overfor Tyskland, og at ‘dieser massive Angriff’
virkelig af Bismarck blev opfattet som noget sådant, ikke siges at være godtgjort
tilstrækkeligt i afhandlingen. I sine bestræbelser for at give en sammenhængende
forklaring på Bismarcks motiver og bevæggrunde ved etableringen af alliancefor
holdet med Østrig-Ungarn, godtager Winckler uden videre den ‘officielle’ begrun
delse i ordren af 13/11 1878 til prins Heinrich, hvilket i betragtning af kildema
terialets karakter ikke kan akcepteres uden yderligere dokumentation.
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Meddelelsen om ophævelsen af artikel V har for Bille sikkert haft
mindelser om en lignende skæbnesvanger efterretning i de samme
dage femten år tidligere: tilbagetoget fra Dannevirke. Med ‘dyb
Smerte og Bevægelse’ havde han modtaget Krügers brev herom, men
da Ploug i Fædrelandet på vanlig vis brugte ‘stærke Ord’, fandt
Bille det — i lighed med Krieger — både farligt og uklogt. Hans
første indtryk var, at ‘Magterne rundtom have forladt os’, og en
personlig bekræftelse herpå var det, at The Times til trods for Bil
les telegrafiske henvendelse (‘Don’t suppress my letter of Febr. 8’)
ikke optog hans korrespondance om ophævelsen af artikel V46. Da
Krüger overfor Topsøe og Bille erklærede det for sin agt at rette
en ny interpellation i den tyske rigsdag og samtidig ønskede den
sidstnævntes hjælp ‘som rutineret Parlamentariker’ til redaktionen
heraf, måtte Bille i overensstemmelse med regeringens ønske (Ve
del, Nellemann) på det mest indtrængende fraråde Krüger et så
dant skridt. Tværtimod måtte Krüger hellere nedlægge sit mandat
for at vinde tid og eventuelt skaffe sig vælgernes akcept for sin po
litik fremover. Ejheller burde han søge kontakt med den welfiske
opposition, da det efter Billes og andres mening kun ville forvær
re stillingen. Følgen blev da også, at Krüger afstod fra sine planer46.
Ophævelsen af artikel V fik ikke Bille til at opgive håbet om en
genforening. Ganske vist var herved et hovedpunkt i argumenta
tionen blevet elimineret, og Bille måtte erkende, at det tor frem
tiden alene var nationalitetsprincippet, som kunne retfærdiggøre
kravet om Nordslesvigs generhvervelse. Danmark havde ikke læn
gere nogen ‘legal locus standi’, og der var kun én appelmulighed
levnet: ‘the public opinion in Europe’.
45. Brev 1/2 1879 C. St. A. Bille til Carl Ploug, N. k. S., 3316, KB.; breve 6. & 13/3
1879 A. F. Krieger til Carl Ploug, trykt Aage Friis (ed.), op. cit. V (1946), p.
426 ff.; C. St. A. Billes korrespondancefortegnelse 8. & 17/2 1879, C. Billes
privatarkiv, RA.; brev 13/3 1879 C. St. A. Bille til Hans Krüger, trykt Aage
Friis (ed.), op. cit. IV (1938), p. 235.
46. Brev 8/2 1879 Hans Krüger til Vilh. Topsøe, brev 13/2 & 6/3 1879 C. St. A.
Bille til Hans Krüger, brev 12/2 J. Nellemann til Vilh. Topsøe & brev 13/2
1879 P. Vedel til G. J. Quaade, trykte Aage Friis (ed.), op. cit. IV (1938), hen
holdsvis p. 193 ff., 235 f., 309, 223 & 316; brev, udateret [okr. 10/2 1879]
Hans Krüger til C. St. A. Bille, N. B. D., KB. (Brevets eksistens er overset hos
Aage Friis (ed.), op. cit. IV (1938), p. 235).
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Som i tiden umiddelbart efter begivenhederne i 1864 og 1870
viste Bille igen tilbøjelighed til at ville akceptere ‘en mindelig
Ordning’, d.v.s. en indskrænkning af de territorielle krav, omend sta
dig uden garantiydelser. ‘Der er en vis Lære — Vedel turde være dens
Ypperstepræst — som gaaer ud paa, at det er forskrækkelig farligt for
Danmark at faae Noget af Slesvig tilbage; det er under denne Læres
Auspicier, at vi tilsidst ere havnede ved Konv. 11/Okt. 1878. Jeg anser
denne Opfattelse for aldeles falsk. Farerne ved den nu bestaaende
Tilstand for Danmarks fortsatte Existens ere store, overhængende. I
Sammenligning med dem ere de Farer, der kunne knytte sig til en
mindelig Ordning, efter min Overbevisning ringe, næsten forsvin
dende ...’ — skrev Bille til Topsøe i november 187 947.
Bille havde fremdeles den opfattelse, at hans planer i forbindelse
med det cumberlandske bryllup meget vel kunne være blevet mid
let til et antageligt forlig med Tyskland, men at ‘den valgte Form’
ved ægteskabets etablering havde været uheldig, og at hertugen af
Cumberland ved sin uforsonlige holdning overfor Tyskland ikke
alene havde skadet sine egne men også Danmarks interesser. Dog
havde Bille i november 1879 endnu ikke opgivet tanken om en mulig
kombination i forbindelse med hertugen af Cumberland. Allerede
et par uger efter at han i november 1878 i The Times havde
peget på en enkelt af de muligheder, der frembød sig af den welfisk-glücksboig’ske forbindelse, synes han at have antaget en an
den version, hvis ophavsmand var Jules Hansen. Hansens plan gik
ud på, at Emst August, imod afkald på Braunschweig, skulle gøres
til hertug i et neutralt Nordslesvig. Denne tanke om en art mage
skifte blev af Bille lanceret overfor Salisbury i 1878 og Estrup 1879,
uden at det dog ses at have ført til alvorligere overvejelser hos nogen
af disse48.

47. Brev 18/11 1879 G. St. A. Bille til Vilh. Topsøe, N. k. S., 4446, 4°, KB. - Hvor
galt Bille var underrettet om Vedels opfattelse, fremgår af V. SjøQvist, Peter
Vedel II (Aarhus, 1962), p. 137; jfr. brev 8/8 1878 G. St. A. Bille til A. F.
Krieger, A. F. Kriegers privatarkiv, RA., hvor det om Vedel bl. a. hedder ’han
er altid for det Negative’.
48. Brev 6/3 1879 G. St. A. Bille til Hans Krüger, trykt Aage Friis (ed.), op. cit.
IV (1938), p. 309 f.; vdr. Jules Hansens Cumberland-plan, se Aage Friis, op. cit.
IV (1959), p. 215 ff.
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Så længe et politisk sceneskifte ikke havde skabt en gunstig kon
stellation på den europæiske politiks firmament, var Danmark, som
Bille udtrykte det overfor Salisbury, ‘out of the game’. Den tanke,
hvis muligheder han særlig vogtede over i 1880’erne, var mageskiftet.
I 1881 havde Bille overfor Vedel slået på, at England ved en evt.
afståelse af Helgoland til Tyskland burde betinge sig Nordslesvigs
tilbagegivelse. Ideen har næppe været Billes egen, men var sandsyn
ligvis overtaget fra samtidens fællesgods af politiske planer og kom
binationer. Ved derimod at afvente et gunstigt øjeblik til på rette
sted og måde at fremføre ideen, havde Bille chancen for at gøre
planen til sin egen, thi det stod ham klart, ‘. ... at England inden
lang Tid bliver nødt til at afstaa Helgoland til Tydskland. Den
Kombination, hvorunder det vil skee, kan jeg ikke forud beregne,
men det maa komme saaledes efter Sagens Natur, og naar det skeer,
vil det være i Form af en Triumf for Tydskland, en Ydmygelse eller
dog ialfald en Indrømmelse fra England. At blive af med Helgo
land paa en honorabel Maade, i Glorien af en højsindet Handling
vilde være et Held for England. Og kunne vi faae Fordelen deraf
vilde det være en Lykke for os. ..’
Et tegn på en gunstig forskydning viste sig med Salisburys rege
ringsdannelse i 1885, og Bille tillod sig påny at holde ham fast ved
‘the wrongs of 1864’, hvis afhjælpning måske ville være mulig ved
et tronskifte i Tyskland. Da dette skete i 1888, og Salisbury frem
deles var premierminister, kom øjeblikket til at henstille, ‘. .. om der
ikke under de foreliggende Forhold kunde være Anledning for Eng
land til at adoptere en vis Politik, tage Initiativet til visse Skridt.. .’,
men atter måtte Bille nøjes med et i realiteten afvisende svar49.
49. Brevkopi 30/6 1885 G. St. A. Bille til Lord Salisbury (Cecil), G. Billes privat
arkiv, RA.; breve 4/1 1881, 12. & 28/6 1888 C. St. A. Bille til P. Vedel, P. Ve
dels privatarkiv, RA. - Henvendelsen til Salisbury i 1888 fik imidlertid et artigt
efterspil. Under en samtale med den danske gesandt, G. F. Falbe, havde Salis
bury omtalt Billes henvendelse uden dog nærmere at kommentere den, men Falbe
mente at kunne udlæse af Salisbury’s smil og ironiske mine, hvad han tænkte om
‘la naiveté de la proposition de M. Bille’. Vedel sendte en afskrift af Falbes ind
beretning til Bille og udbad sig nærmere forklaring, hvorpå Bille lod spørgsmålet
om Salisbury’s ‘rire et mine ironique’ gå videre til rette vedkommende, men
modtog et beroligende svar fra Salisbury. Denne havde hverken sagt eller gjort
noget, som kunne berettige Falbe til at tro, at han anså Billes forslag for ‘ridi-
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Alligevel bevarede Bille i sine sidste leveår troen på fremtidens
muligheder. Vel var artikel V ophævet, og der kunne i almindelig
hed ikke være udsigt til at få nogen del af Slesvig tilbage, men som
han tilskrev prins Hans: ‘Tiderne skifte ofte selsomt, hvad der
Idag synes umuligt, kan om et Decennium være sandsynligt’, og
i The Times kunne han i 1884 aflægge den bekendelse, at ‘... the
glorious day comes, as it is sure to come in the fullness of time, when
the German chains shall be broken and Dannebrog shall asrain wave
freely over their [slesvigernes] fields and forests and fjords.. .’50.

I det ovenstående er det søgt påvist, at også C. St. A. Bille har
spillet en rolle i det nordslesvigske spørgsmåls historie. I en tid,
hvor udenrigspolitiske forhold i høj grad gav plads for private be
stræbelser, forekom det ofte, at mænd af Billes status og indflydelse
arbejdede aktivt i deres overbevisnings tjeneste. Når resultatet skal
gøres op, må det imidlertid erkendes, at alle Billes forsøg på ad
privatdiplomatisk vej at fremme sagen slog fejl. Han måtte gen
tagne gange se sine dyreste forhåbninger tilintetgjorte, ligesom han
til stadighed har været i uvished om betydningen og rækkevidden
af sin egen virksomhed, hvilket gør det fristende at tildele ham
rollen som provocateur i den nordslesvigske sag. Men måden
hvorpå og omstændighederne hvorunder Bille udfoldede sine be
stræbelser, beroede i ikke ringe grad på grundtræk i hans politi
ske psyke. Af natur var Bille en foretagsom mand, og den forsig
tige udenrigspolitiske linie, som blev fulgt af de skiftende rege
ringer med Vedel på direktørposten i udenrigsministeriet, har
sikkert, når grundene herfor ikke var umiddelbart indlysende,
virket udfordrende på Billes temperament, og ofte givet anled
ning til de ret fantasifulde projekter og kombinationer, hvor
med han foruroligede den danske udenrigsledelse. Thi uanset hans
clous’; det var kun ‘unduly sanguine’. Men Bille opfattede Falbes optræden ved
denne lejlighed som ledet af jalousi, hvad han ikke syntes at have kunnet glem
me. Historien fandt da også vej til Billes nekrolog. - jfr. indberetning 3/6 1888
G. F. Falbe til O. D. Rosenørn-Lehn, Udenrigsministeriets arkiv, RA.; Holbæk
Amts Avis 12/11 1898; vedr. Falbe iøvrigt, se V. Sjøqvist, op. cit. II (Aarhus,
1962), p. 244 ff.
50. Brevkopi 12/1 1884 G. St. A. Bille til prins Hans, G. Billes privatarkiv, RA.;
The Times 8/10 1884.
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høje intelligens og omfattende politiske kundskaber, så var det foi
det meste emotionelle bevæggrunde, der enten drev ham frem, eller
som tidvis helt kunne lamme ham. Som regel havde dog begejstrin
gen overtaget over sortsynet, men nøgtemhed var hos Bille erstat
tet med utålmodighed, ligesom hans oprigtige nationale sindelag
lejlighedsvis kunne forenes med en ikke lige så tiltalende selvfø
lelse, hvorom Vedel bl.a. dømte hårdt. For en eftertid kan visse
af hans bestræbelser forekomme næsten uansvarlige eller være præ
get af en overdreven optimisme og selvovervurdering. Anderledes
var det imidlertid med pressevirksomheden, hvor Billes utrættelige
og uselviske arbejde for at holde den nordslesvigske sag i live over
for den europæiske opinion ikke forblev uden virkning, takket
være hans mangesidige forbindelser indenfor presseverdenen. At
Bille som helhed var sig sit ansvar bevidst som pressemand og som
oftest forstod øjeblikkets problematik, må vistnok erkendes. For så
vidt som man anerkender betydningen af en stadig påvirkning af den
europæiske presseopinion i det nordslesvigske spørgsmål, så har in
gen person ydet et større bidrag hertil end C. St. A. Bille, og hans
egentlige fortjeneste ligger i at have organiseret en pressepåvirk
ning og at have skaffet sig selv spalteplads i førende europæiske
presseorganer — derimod ikke i at have udklækket politiske kombi
nationer. Det er således som journalist — og ikke som privatdiplomat
— at Carl Steen Andersen Bille har indlagt sig størst fortjeneste i sit
arbejde for Nordslesvigs genforening med Danmark51.

51. Visse af nærværende afhandlings resultater har i manuskriptform været benyttet
af professor, dr. phil. Povl Bagge i forbindelse med afslutningen af Aage Friis,
Den danske Regering og Nordslesvigs Genforening med Danmark IV (1959).
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Leksikon. II (København 1933), pp. 175—176.
[Meget ændret udgave af W. MOLLERUP, ‘Barnekow, Hans, o.
1500—59, Rigsraad.’ Dansk biografisk Lexikon. I. Bind (Kjøbenhavn
1887), pp. 540—541.]

[14]

‘Beck, Joachim (Jochim, Jochum), ca. 1500—72, Rente
mester.’ Dansk biografisk Leksikon. II (København 1933),
pp. 295-297.
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[15]

‘Bille, Anders, 1477—1555, Rigsraad.’ Dansk biografisk
Leksikon. III (København 1934), pp. 3—5.
[Lidt ændret udgave af A. HEISE, ‘Bille, Anders, o. 1475—1555.’
Dansk biografisk Lexikon. II. Bind (Kjøbenhavn 1888), pp. 200—
204.]

[16]

‘Bille, Claus, ca. 1490—1558, Rigsraad.’ Dansk biografisk
Leksikon. III (København 1934), pp. 23—26.
[Lidt ændret udgave af W. MOLLERUP, ‘Bille, Claus, o. 1490—
1558.’ Dansk biografisk Lexikon. II. Bind (Kjøbenhavn 1888), pp.
220—223.]

[17]

‘Bille, Eske, ca. 1480—1552, Rigshofmester.’ Dansk bio
grafisk Leksikon. III (København 1934), pp. 27—32.
[Meget ændret udgave af A. HEISE, ‘Bille, Eske, o. 1480—1552,
Rigshofmester.’ Dansk biografisk Lexikon. II. Bind (Kjøbenhavn
1888), pp. 224—228.]

[18]

‘Bisterfelt, Hans, —ca. 1563, Kaperhøvding.’ Dansk bio
grafisk Leksikon. III (København 1934), pp. 160—161.
[Meget ændret udgave af A. HEISE, ‘Bisterfelt, Hans, —o. 1563.’
Dansk biografisk Lexikon. II. Bind (Kjøbenhavn 1888), p. 322.]

[19]

‘Blick, Mikkel, d. ca. 1540.’ Dansk biografisk Leksikon.
III (København 1934), pp. 247-249.

[20]

‘Bogbinder, Ambrosius, d. 1536, Borgmester i Kbh.’
Dansk biografisk Leksikon. III (København 1934), pp.
363-365.
[Meget ændret udgave af A. HEISE, ‘Bogbinder, Ambrosius, —1536,
Borgmester i Kjøbenhavn.’ Dansk biografisk Lexikon. II. Bind (Kjø
benhavn 1888), pp. 464—465.]

‘Bogbinder, Hans Meissenheim, d. ca. 1515, Borgmester
i Kbh.’ Dansk biografisk Leksikon. III (København
1934), p. 365.
[Lidt ændret udgave af A. HEISE, ‘Bogbinder, Hans Meissenheim,
—o. 1515.’ Dansk biografisk Lexikon. II. Bind (Kjøbenhavn 1888),
p. 466.]
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[22]

‘Bogbinder, Hans (Meissenheim), d. ca. 1564, Magister.’
Dansk biografisk Leksikon. III (København 1934), pp.
365-367.

[23]

‘Brochmand, Jesper, 1488—1562, Kancellisekretær.’ Dansk
biografisk Leksikon. IV (København 1934), pp. 112—113.
[Lidt ændret udgave af A. HEISE, ‘Brochmand, Jesper, 1488—1562,
kongl. Sekretær.’ Dansk biografisk Lexikon. III. Bind (Kjøbenhavn
1889), pp. 72—73.]

[24]

‘Bryske, Antonius, ca. 1500—66, Rigskansler.’ Dansk bio
grafisk Leksikon. IV (København 1934), pp. 281—282.
[Lidt ændret udgave af A. THISET, ‘Bryske, Antonius, o. 1500—66,
Rigskansler.’ Dansk biografisk Lexikon. III. Bind (Kjøbenhavn
1889), pp. 194—195.]

[25]

‘Bølle, Erik Madsen, ca. 1495—1562, Rigsraad.’ Dansk
biografisk Leksikon. IV (København 1934), pp. 457—458.
[Lidt ændret udgave af A. THISET, ‘Bølle, Erik, o. 1495—1562,
Rigsraad.’ Dansk biografisk Lexikon. III. Bind (Kjøbenhavn 1889),
p. 324.]

[26]

‘Friis, Johan, 1494—1570, Kansler.’ Dansk biografisk Lek
sikon. VII (København 1935), pp. 418-425.

[27]

‘Galt, Peder Ebbesen, d. 1548, Rigsraad.’ Dansk biogra
fisk Leksikon. VII (København 1935), pp. 588—590.
[Meget ændret udgave af A. HEISE, ‘Galt, Peder Ebbesen, —1548,
Rigsraad.’ Dansk biografisk Lexikon. V. Bind (Kjøbenhavn 1891),
pp. 554—556.]

[28]

‘Gjordsen, Claus, d. 1532, Kansler.’ Dansk biografisk
Leksikon. VIII (København 1936), pp. 123—125.

[29]

‘Gjøe, Mogens, d. 1544, Rigshofmester.’ Dansk biogra
fisk Leksikon. VIII (København 1936), pp. 141—147.

[30]

‘Glob, Anders, d. 1546, Rentemester.’ Dansk biografisk
Leksikon. VIII (København 1936), pp. 168—170.
[Meget ændret udgave af H. F. RØRDAM, ‘Glob, Anders, —1546,
Prælat, kongl. Rentemester.’ Dansk biografisk Lexikon. VI. Bind
(Kjøbenhavn 1892), pp. 105—107.]
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[31]

‘Gyldenstierne, Mogens, 1481—1569, Rigsraad, Stathol
der.’ Dansk biografisk Leksikon. VIII (København 1936),
pp. 498-503.

[32]

‘Hess, Markus, 1526—90, Købmand og Borgmester i Kbh.’

Dansk biografisk Leksikon. X (København 1936), pp.
203-204.

[33]

‘Huitfeldt, Christoffer, ca. 1501—59, Rigsraad.’ Dansk
biografisk Leksikon. X (København 1936), pp. 651—653.

[34]

‘Hvid, Christian, d. 1536, Rentemester.’ Dansk biogra

fisk Leksikon. XI (København 1937), pp. 28—29.
[35]

‘Juul, Axel, 1503—77, Landsdommer.’ Dansk biografisk
Leksikon. XII (København 1937), pp. 157-159.

[Meget ændret udgave af C. F. BRICKA, ‘Juul, Axel, 1503—77.’
Dansk biografisk Lexikon. VIII. Bind (Kjøbenhavn 1894), pp. 627
—629.]
[36]

‘Klingenbeck, Jørgen, —1538—39—,

kongelig Raad.’

Dansk biografisk Leksikon. XII (København 1937), pp.
528-529.

[37]

[38]

‘Kock, Jørgen, d. 1556, Møntmester, Borgmester i
Malmø.’ Dansk biografisk Leksikon. XIII (København
1938), pp. 57-62.
‘Krabbe, Tyge, 1474—1541, Rigsmarsk og Rigsraad.’

Dansk biografisk Leksikon. XIII (København 1938), pp.
194-198.
[Meget ændret udgave af A. HEISE, ‘Krabbe, Tyge, 1474—1541,
Rigsmarsk.’ Dansk biografisk Lexikon. IX. Bind (Kjøbenhavn 1895),
pp. 403—409.]

[39]

‘Krag, Niels, 1550—1602, Professor, Diplomat og Historiograf.’ Dansk biografisk Leksikon. XIII (København
1938), pp. 224-229.
[Et afsnit af artiklen er skrevet af HANS RÆDER p. 229.]
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[40]

‘Krognos, Mourits Olufsen, Lensmand, d. 1550.’ Dansk
biografisk Leksikon. XIII (København 1938), pp. 364—
365.
[Meget ændret udgave af A. THISET, ‘Krognos, Mourits Olsen,
—1550.’ Dansk biografisk Lexikon. IX. Bind (Kjøbenhavn 1895),
p. 525.]

[41]

‘Krummedige, Erik, d. 1541, Rigsraad.’ Dansk biogra
fisk Leksikon. XIII (København 1938), pp. 390—391.

[42]

‘Lange, Niels, d. 1565, Rigsraad.’ Dansk biografisk Leksi
kon. XIII (København 1938), pp. 582-583.
[Meget ændret udgave af O. NIELSEN, ‘Lange, Niels, —1565.’
Dansk biografisk Lexikon. X. Bind (Kjøbenhavn 1896), p. 39.]

[43]

‘Leiel, Sander, d. 1560, Borgmester og Sundtolder.’ Dansk
biografisk Leksikon. XIV (København 1938), pp. 222—
223.

[44]

‘Lunge, Ove Vincentsen, til Tirsbæk, d. 1540, Rigsraad.’
Dansk biografisk Leksikon. XIV (København 1938), pp.
594-596.
[Meget ændret udgave af A. HEISE, ‘Lunge, Ove Vincentsen, •—
1540.’ Dansk biografisk Lexikon. X. Bind (Kjøbenhavn 1896), pp.
475—476.]

[45]

‘Lunge, Vincents Vincentsen, før 1483—1536, dansk og
norsk Rigsraad.’ Dansk biografisk Leksikon. XIV (Kø
benhavn 1938), pp. 596—601.

[46]

‘Lykke, Peder, d. 1535, Rigsraad.’ Dansk biografisk Lek
sikon. XV (København 1938), pp. 17—18.
[Lidt ændret udgave af A. HEISE, ‘Lykke, Peder, —1535, Rigs
raad.’ Dansk biografisk Lexikon. X. Bind (Kjøbenhavn 1896), pp.
522—523.]

[47]

‘Lykke, Sophie, d. ca. 1570.’ Dansk biografisk Leksikon.
XV (København 1938), pp. 18-19.

[48]

‘Munk, Ide, d. 1586.’ Dansk biografisk Leksikon. XVI
(København 1939), pp. 207—208.

VED NILS-HENNING JEPPESEN

303

[Artikler i Dansk biografisk Leksikon,]
[49]

‘Munk, Mogens, d. 1558, Landsdommer og Rigsraad.’
Dansk biografisk Leksikon. XVI (København 1939), pp.
223-226.

[50]

‘Munk, Oluf, Rigsraad, d. 1569.’ Dansk biografisk Leksi
kon. XVI (København 1939), pp. 226-227.
[Meget ændret udgave af A. HEISE, ‘Munk, Oluf, —1569, Biskop,
Rigsraad.’ Dansk biografisk Lexikon. XI. Bind (Kjøbenhavn 1897),
pp. 536—538.]

[51]

‘Norby, Søren (Severin), d. 1530, Søkriger.’ Dansk bio
grafisk Leksikon. XVII (København 1939), pp. 234—240.

[52]

‘Oxe, Eskil, d. 1563, Rentemester.’ Dansk biografisk
Leksikon. XVII (København 1939), pp. 542-544.

[53]

‘Oxe, Peder, 1520—75, Rigshofmester.’ Dansk biografisk
Leksikon. XVII (København 1939), pp. 547—555.
[Resten af artiklen, pp. 555—562, er skrevet af POUL COLDING.]

[54]

‘Pedersen, Jørgen, d. 1554, Rentemester.’ Dansk biogra
fisk Leksikon. XVIII (København 1940), pp. 101—102.

[55]

‘Rantzau, Johan, 1492—1565, Feltherre.’ Dansk biogra
fisk Leksikon. XIX (København 1940), pp. 146—155.

[56]

‘Rantzau, Melchior, ca. 1496—1539, Statsmand.’ Dansk
biografisk Leksikon. XIX (København 1940), pp. 160—
163.

[57]

‘Rosenkrantz, Oluf Nielsen, ca. 1490-1545, til Vallø,
Rigsraad.’ Dansk biografisk Leksikon. XX (København
1941), pp. 119-122.
[Meget ændret udgave af A. HEISE, ‘Rosenkrantz, Oluf Nielsen,
o. 1490—1545, til Vallø, Rigsraad.’ Dansk biografisk Lexikon. XIV.
Bind (Kjøbenhavn 1900), pp. 283—287.]

[58]

‘Rosenvinge, Henrik Mogensen, d. 1583, Borgmester og
Tolder.’ Dansk biografisk Leksikon. XX (København
1941), pp. 155-157.
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[59]

‘Seeblad, Otte Knudsen, 1575—1631, Købmand og Borg
mester.’ Dansk biografisk Leksikon. XXI (København
1941), p. 525.
[Meget ændret udgave af C. F. BRICKA, ‘Seeblad, Otte Knudsen,
1575—1631, Borgmester.’ Dansk biografisk Lexikon. XV. Bind (Kjø
benhavn 1901), p. 446.]

[60]

‘Skram, Peder, 1503(?)—81, Rigsraad, Admiral.’ Dansk
biografisk Leksikon. XXII (København 1942), pp. 188—
194.

[61]

‘Svave, Peder, 1496—1552, Diplomat og Rigsraad.’ Dansk
biografisk Leksikon. XXIII (København 1942), pp. 184
-187.
[Meget ændret udgave af L. LAURSEN, ‘Svave, Peder, 1496(1492)
—1552, Diplomat, Rigsraad.’ Dansk biografisk Lexikon. XVI. Bind
(Kjøbenhavn 1902), pp. 613—616.]

[62]

‘Trolle, Børge, 1501—71, Rigsraad.’ Dansk biografisk t
Leksikon. XXIV (København 1943), pp. 298-299.

[63]

‘Ulfeldt, Corfitz, ca. 1520—63, Rigsraad.’ Dansk biogra
fisk Leksikon. XXIV (København 1943), pp. 460—462.

[64]

‘Urne, Claus, d. 1561, Rigsraad.’ Dansk biografisk Leksi
kon. XXIV (København 1943), pp. 540-541.

[65]

‘Utenhof, Wolfgang, ca. 1495—1542, Kansler.’ Dansk
biografisk Leksikon. XXIV (København 1943), pp. 592—
598.

[66]

‘Vibe, Mikkel, 1565—1624, Købmand og Borgmester.*
Dansk biografisk Leksikon. XXV (København 1943), pp.
484-485.

[67]

‘Wobitzer (Wobeser), Wladislav, d. ca. 1566, kgl. Raad.’
Dansk biografisk Leksikon. XXVI (København 1944),
pp. 197-198.

[68]

‘Ølmand, Laurids Esbernsen, d. 1536 el. 37, Kancelli
sekretær.’ Dansk biografisk Leksikon. XXVI (København
1944), pp. 545-546.
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[Meget ændret udgave af H. F. RØRDAM, ‘Ølmand, Laurids
Esbemsen, —1537, kongl. Sekretær og Prælat.’ Dansk biografisk
Lexikon. XIX. Bind (Kjøbenhavn 1905), pp. 370—371.]

[69]

‘Rode, Steffen, 1587—1638, Købmand/ Dansk biografisk
Leksikon. XXVII. Supplement (København 1944), pp.
431—432.

[70] ‘[Anmeldelse af] Dänische Wirtschaftsgeschichte. By Various
Authors. (Jena: Gustav Fischer. 1933. 28 Rmk.)/ The Econo
mic History Review. Volume IV. 1932—1934 (London 1932—
34), pp. 484-486.

[71] ‘Sundtoldregnskaberne. [Heri anmeldelse af] Tabeller over
Skibsfart og Varetransport gennem Øresund 1497—1660. I.
Skibsfarten. København 1906. II. Varetransporten Bd. A.
København 1922. Bd. B. København 1933. Tabeller over
Skibsfart og Varetransporter gennem Øresund 1661—1783 og
gennem Storebælt 1701—1748. I. Skibsfarten. København
1930/ Scandia. Tidskrift för historisk forskning. Band VIII.
1935 (Stockholm, København, Oslo 1936), pp. 129—146.
[72] ‘Den nyere Tids Begyndelse ca. 1490—1660/ Gyldendals Ver
denshistorie. Verden i Gaar — Verden i Dag. Under Redak
tion af William Norvin og Albert Olsen. III. Bind. 1490—
1830 (København 1937), pp. 31-222.

[73] ‘Economic History of Sweden. [Anmeldelse af] Eli F. Heckscher. Sveriges Ekonomiska Historia fran [sic] Gustav Vasa.
Vols. I and II. (Stockholm: Albert Bonnier. 1935 and 1936.
15 Kr. 4- 22 Kr.)/ The Economic History Review. Volume
VIII. 1937-1938 (London 1937-38), pp. 194-196.

[74] ‘Forbindelsen mellem det europæiske og asiatiske kobber
marked/ Scandia. Tidskrift för historisk forskning. Band
XII. 1939 (Stockholm, København, Oslo 1939), pp. 151—180.

[75] ‘Rigsraadet og Statsfinanserne/ Historisk Tidsskrift. Tiende
Række. Femte Bind (København 1939—41), p. 495.
[Referat af foredrag holdt på det nordiske historikermøde i København
8.—14. august 1939.]

306
z
(

/

[76]

ASTRID FRIIS BIBLIOGRAFI

‘Et par bemærkninger i anledning a£ Arthur G. Hassøs afhandling »Bispernes Fængsling og Herredagen i København
1536« [Kirkehistoriske Samlinger, Sjette Række. Tredie Bind
(Kjøbenhavn 1939—41), pp. 448—573].’ Kirkehistoriske Sam
linger, Sjette Række. Fjerde Bind (Kjøbenhavn 1942—44), pp.
1-28.

[77] ‘Rigsraadet og Statsfinanserne i Christian III.s Regeringstid.’
Historisk Tidsskrift, Tiende Række. Sjette Bind (København
1942-44), pp. 1-140.

[78] ‘[Anmeldelse af] Johan Schreiner: Hanseaterrie^ og Norge i
det 16. Århundre (Oslo 1941, 424 Sider).’ Historisk Tids
skrift. Tiende Række. Sjette Bind (København 1942—44), pp.
535-544.

[79] [Anmeldelse af Paul-Erik Hansen, Kejser Karl V og det skan
dinaviske Norden 1523—44 (København 1943), pp. 247.] Hi
storisk Tidsskrift. Tiende Række. Sjette Bind (København
1942=44)Tpp. 575-577.
[80] [Anmeldelse af Norske Lensrekneskapsbøker 1548—67.] Histo
risk Tidsskrift. Tiende Række. Sjette Bind (København 1942
-44), pp. 587-588.
[81] ‘[Anmeldelse af] Aksel E. Christensen: Dutch trade of the
Baltic about 1600. Studies in the Sound Toll Register and
Dutch Shipping Records (Kbh. og Haag 1941, 480 Sider).’
Historisk Tidsskrift. Tiende Række. Sjette Bind (København
1942-44), pp. 702-713.

[82] [Anmeldelse af Ingvar Andersson, Svenskt och Europeiskt
Femtonhundratal. — Skrift, utg. av Humanistiska Vetenskaps
samfundet i Lund. XXXV (1943), pp. 259]. Historisk Tids
skrift. Tiende Række. Sjette Bind (København 1943—44),
pp. 733-736.
[83] [Anmeldelse af Johan Albrecht von Mandelslo, Journal
und Observation (1637—1640). Udg. af Margrete RefslundKlemann (København 1942), pp. 233]. Historisk Tidsskrift.
Tiende Række. Sjette Bind (København 1942—44), pp. 742—
744.
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[84] ‘[Udgave af] Den københavnske Registrant 1539—40.’ Danske
Magazin, indeholdende Bidrag til den danske Histories Op
lysning. Syvende Række. Fjerde Bind (København 1943—
1948), pp. 1-26.
[85] ‘Christian III.’ Da^airKsJK^
Under Redaktion af Knud
Fabricius. Billedredaktion Otto Andrup (København 1944),
pp. 217-235.

[86] [Artikler i Nordisk Konversationsleksikon. Redigeret af
Harald W. Møller under Medvirken af talrige Fag- og
Videnskabsmænd. Bind 1—7. (København 1944—46). — [2.
meget ændrede udgave.] Bind 1—5 (København 1960—61).]
[87] ‘Øresundstoldregnskabernes Kildeværdi. En Replik [til
Aksel E. Christensen, ‘Bemærkninger til Dr. phil. Astrid
Friis’s anmeldelse af Aksel E. Christensen, Dutch Trade to
the Baltic about 1600 [Nr. 81].’ Historisk Tidsskrift. Ellevte
Række. Første Bind (København 1944—46), pp. 216—227].’
Historisk Tidsskrift. Ellevte Række. Første Bind (København
1944-46), pp. 227-238.

[88] ‘Slutbemærkninger [til Aksel E. Christensen, ‘Sundtolds
regnskabemes kildeværdi og transitbalancen i Sundet. Afslut
tende svar til dr. phil. Astrid Friis [på nr. 87].’ Historisk Tids
skrift. Ellevte Række. Første Bind (København 1944—46),
pp. 528—539].’ Historisk Tidsskrift. Ellevte Række. Første
Bind (København 1944—46), pp. 539—540.

[89] [Anmeldelse af Bjørn Kornerup, ‘Til Lunde Stifts Kirke
historie i det 17. Aarhundrede.’ Vetenskapssocieteten i Lund.
Årsbok 1943 (1944), pp. 1—40.] Historisk Tidsskrift. Ellevte
Række. Første Bind (København 1944—46), pp. 576—578.

[90] [Anmeldelse af Sture Bolin og Josef Carlsson, Historisk
Atlas (Malmö og Stockholm 1944.] Historisk Tidsskrift.
Ellevte Række. Første Bind (København 1944—46), pp. 579—
580.
[91] ‘[Anmeldelse af] Schultz Danmarkshistorie. Vort Folks Histo
rie gennem Tiderne skrevet af danske Historikere. Redigeret
af Aage Friis, Axel Linvald og M. Mackeprang. I—VI. Kbh.
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1941—43/ Historisk Tidsskrift. Ellevte Række. Første Bind
(København 1944-46), pp. 676-686.
[Anmeldelsen omfatter bind I—III, p. 524, mens resten af værket anmel
des af POVL BAGGE pp. 686—694.]

[92] ‘Nogle Betragtninger over Arild Huitfeldt og Danmarks Riges
Krønike/ Til Knud Fabricius 13. August 1945. Redaktion:
Hans H. Fussing (Kjøbenhavn 1945), pp. 68—93.
[93] ‘Rosenobeltolden eller skibstolden i Sundet i tiden omkring
1550/ Festskrift til Erik Arup den 22. November 1946. Red
aktion: Astrid Friis og Albert Olsen (København 1946),
pp. 166-186.
[94] ‘Renæssancen og de lærde Kvinder/ Gads danske Magasin.
Enogfyrre tyvende Aargang. 1947 (København 1947), pp. 364—
372.

[95] ‘Moderne engelsk Historikerskole. Økonomisk Historie.
Nogle Aspekter.’ Historisk Tidsskrift. Ellevte Række. Andet
Bind (København 1947-49), pp. 268-298.
[96] ‘Økonomisk historie og professor Eli F. Heckscher.’ Historisk
Tidsskrift. Ellevte Række. Andet Bind (København 1947—
49), pp. 540-546.
[Svar på polemik mod nogle synspunkter i Astrid Friis’ disputats [nr. 2]
i ELI F. HECKSCHER, ‘Ekonomisk historia och dess gränsvetenskaper.’
[SyensÆ] Historisk Tidskrift. 1947, pp. 1—17.]

[97] [Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.] Historisk Tidsskrift.
Ellevte Række. Andet Bind (København 1947—49), pp. 559—
562.
[98] ‘Professor Albert Olsen død. Fra klejnsmedeværkstedet over
journalistiken til det historiske professorat.’ Politiken. 66.
årgang. Nr. 18 (København tirsdag den 18. oktober 1949), p. 7.

[99] ‘Albert Georg Olsen. 16. maj 1890—16. oktober 1949.’ Fest
skrift udgivet af Københavns Universitet i anledning af Uni
versitetets årsfest november 1950 (København 1950), pp. 216
-223.
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[100] ‘Kvinderegenter.’ Kvindens aarhundrede. Hovedredaktion
Esther Scheel. II. bind (Odense 1950), pp. 8—10.
[101] ‘Elisabeth af England.’ Kvindens aarhundrede. Hovedredak
tion Esther Scheel. II. bind (Odense 1950), pp. 22—28.

[102] ‘Svar [til Emilie Andersen, ‘En Bemærkning til »Moderne
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Hanssen, H. P. 4, 12 f., 15, 16 n. 40.
Hardenberg, Ejler 103, 104 n. 20.
Harte, Jens Sørensen 177, pi. 5 b.
Hasse, Matthias 169.
Hassø, Arthur G. 112 n. 51, 118 n. 68, 120
n. 77 og 80, 121 n. 82, 306.
Havdrup 194.
Heckscher, Eli F. 305, 308.
Hegelund, Peder 172, 175, 178-80, 183.
Heiberg, J. L. 25.
Heiligenstedten 59 n. 45.
Heinberg, Aage 310.
Heinemark, Jonas 82.
Heinrich VII Reuss 291 n. 44.
Heins, Albrecht 168.
Heise, A. 107-09, 192, 195 n. 53, 298-303.
Helgoland 294.
Hellekande, Karen Rasmusdatter 155.
Søren Jensen 157.
Hellmann, S. 236 n. 42.
Helms, Jacob 173 n. 5.
Helsingborg 107, 113 n. 56.
Helsingør 65-84, 156 f.
Heltzen, E. S. 267
Hemmingsen, Niels 177.
Henrik III, eng. konge 225.
Henrik VIII, eng. konge 97 f.
Henrik IV, fransk konge 123.
Henrik VII, ty. kejser 215.
Herder, J. G. 7.
Herfort, Christoffer 156.
Herlitz, Nils 46 n. 29.
Herlufsholm 104 n. 23.
Hermansen, Hans 158 n. 5.
Hertugdømmerne (se også Slesvig og Hol
sten) 47, 88, 94, 102, 154.
Hesselager 104.
Hessen 60 n. 46.
Heydebrand, T. von 283 n. 32, 284, 285
n. 34.
Hikkebjerg 113.
Hillerødsholm 104 n. 23.
Hinchius, P. 48 n. 7.
Hippokrates 180.
Hirsch, Hans 239 n. 57.
Hjermeslevgaard 121.
Hjort, Ñamen 158 n. 5.
Hobro 119 n. 71.
Hofdal 122.

Hoffmann, Erich 86.
Hohenstauferne 206, 209.
Hoick, Anne 114 n. 57.
Christen 122.
Holland se Nederlandene.
Holm, Edvard 45 n. 28.
Hans 97.
Holmer, Peter 158 n. 5.
Holstein, Herman 68-71, 73-83.
Holsten 56, 59, 161, 233.
Hoom 145.
Hornslet 173 n. 8, 174, 182 n. 44.
Horsens 181 n. 41, 182-84, 268 n. 9,
pi. 6 b.
Huber, A. 202 n. 11.
Huitfeldt, Arild 33 n. 6, 48 n. 11, 99-102,
114 n. 58, 121 f., 195.
Hupper, Hans 75-79, 81 f.
Husum 87.
Hvide, Skjalm 101.
Hvidding herred 240.
Hvidt, Edv. 282.
Kr. 8 n. 16.
Hvidtfeldt, Johan 53 n. 26, 86 n. 2.
Hähnsen, Fritz 267, 283 n. 32-33, 285
n. 34, 289 n. 41.
Høffding, Harald 11 n. 26, 23-25.
Høgsbro, Sofus 3 n. 6.
Højer 62.
Højer, Henrik 128.
Højgaard 122.
Hørup, Viggo 5-7, 11 f., 18, 21, 23.
Høyen, N. L. 173 f.

Indien 124, 146, 151.
Ingemann, B. S. 25.
Irgens, Joachim & Bicker, firmaet 155.
Irgens, Joachim 155, 162, 165 n. 33, 168,
170.
Island 23, 85, 91-98, 122 n. 84, 138, 157,
160, 162.
Italien 182, 213, 227, 248 n. 5.
Itzen, Albrecht 157.
Jacobsen, J. C. 282.
Lis 13 n. 30.
P. V. 41 n. 22.
Jansen, M. 216 n. 74.
Japikse, N. M. 83.
Jens, biskop af Børglum 226 n. 5.
snedker 180.
Jensen, Bartholomæus 138 n. 37.
Bertel 157.
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Jensen, Chr. Axel 101 n. 10, 173 n. 2.
Jens 157.
Jens 13.
Johs. V. 17.
Poul 1 n. 1.
Sigurd 47 n. 3, 49 n. 12.
Jeppesen, Nils-Henning 297-312.
Jespersen, Otto 26.
Jessen, Franz von 267 n. 7.
Hans 178, 180-82, pi. 5 c-d, 6 a.
Johan III, svensk konge 111 n. 46.
Johan biskop af Strassbourg 204 n. 24,
206.
Johann, Friedrich, kurfyrste af Sachsen
188 f.
Johannsen, Gustav 8.
Jonsen, Rane 100.
Jönsson, Finnur 92 n. 16, 97 n. 32.
Jordan, W. K. 311.
Joris, Claus (Claus Jarrisen, Claes Jorisz) 70 f.
Sibbe 70 f.
Juel, Jens 127-29, 136, 138 n. 37.
Juul, Absalon 122.
Axel 122.
Jyde, Niels 227.
Jylland 34-36, 38, 40 n. 19, 41 n. 22, 43,
50, 87, 99, 101-04, 105, 107-09, 111-22,
180, 182.
Jägerstad, H. 32 n. 4.
Jørgensdatter, Marine 179.
Jørgensen, A. D. 11 f., 28, 126 n. 8, 286.
Ellen 28 n. 60, 189 n. 21, 191 n. 31, 193
n. 37, 194 n. 41-42, 196 n. 57, 197 n. 58,
225, 239 n. 60, 240 n. 63.
Harald 13 n. 32.
Johan 44 n. 26, 153-171.
Laurs 156.
Poul Johs. 30 n. 2, 34 n. 9, 102, 121
n. 83, 226 n. 3.
Kalundborg 36, 38 n. 17.
Kalø 119 n. 71.
Kampen 242.
Kap Comorin 259.
Kap det Gode Håb 145, 147, 246, 253.
Karen, Anders Klyns 178 n. 33.
Karl Knutsson, svensk konge 37.
Karl IV, ty. kejser 199-210, 213, 215, 217
-24.
Katarina, Tile Petersens 94.
Katterbach, Bruno 229 n. 15.
Kem, F. 220 n. 89.
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Kettinge 62.
Kiel 59 f., 68 f., 163, 271.
Kienast, W. 310.
Kierkegaard, P. C. 18.
Søren 18, 27.
Kina 152.
Kinch, J. 172 n. 1, 177 n. 29, 178 n. 33,
179 n. 36, 240 n. 63, 245 n. 83.
Kjeld, klerk 238 n. 54.
Klaumann, Abraham 158 n. 5.
Isak 158 n. 5.
Leonhard 158 n. 5.
Klein, Hans Pedersen 158 n. 5.
Klingenberg, Magdalene 168.
Poul 128, 163, 168 f.
Klitgaard, C. 195 n. 53.
Klyn, Anders Sørensen 178 n. 33, 179-81,
183.
Marine Sørensdatter 183 f., pi. 6 b.
Knudsen, Jakob 16 f., 22.
P. 13.
Knudstrup 114.
Koch, Hal 8 n. 16, 239 n. 61.
Kock, Jørgen 85.
Reimar 186, 188.
Kogsbølle 106.
Kolberg 124.
Kolderup-Rosenvinge, J. L. A. 63 n. 62.
Kolding 77, 79, 82, 177, 179, pi. 5 b.
Konrad III, ty. kejser 239.
Kornerup, Bjørn 173 n. 9, 187 n. 10, 189
n. 21, 190 n. 22, 193 n. 37 og 39-40,
194 n. 41-42, 197, 307.
Koromandelkysten 151.
Korsør 110, 192.
Krabbe, Erik 109, 121.
Karen 117 n. 66-67.
Krag, Erik 160.
Niels 35 n. 11, 50 n. 18, 117 n. 66, 122,
195 f.
Otto 159.
Krammer, M. 207 n. 35, 215 n. 68, 223
n. 95.
Krarup, Alfred 26 n. 4-5.
F. 161 n. 15.
Krempe 59.
Krieger, A. F. 193 n. 40, 278 n. 24, 280,
282, 286, 289 f., 291 n. 43, 292, 293 n. 47.
Krishna, Bal 250 n. 10-11, 251 n. 11.
Kristensen, Knud 99.
Kristus 178, 234.
Kroman, Erik 34 n. 8, 63 n. 60, 309.
Kronborg 67-69, 80, 162 f.
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Krumpen, Otte 103-05, 109.
Kruse, Enevold 121.
Krüger, Hans 272 f., 275 n. 20, 283, 285
n. 35, 292, 293 n. 48.
Krænkerup 102.
Kulischer, J. 59 n. 46.
Kylling, J. 15.
København 10, 36, 42, 44, 63, 66, 68 f., 72,
76 f., 82 f., 86, 92 f., 103-05, 110, 112,
119, 121 n. 81, 123-27, 130, 132 f., 13840, 156-64, 165 n. 32, 166, 168 f., 172,
185-88, 267, 270, 274, 281, 286, 290, 305.
Køge 36, 190.
Köln 124, 200, 203-06, 210, 213, 223, 239.
Königsberg 110, 124.
Kaas, Niels 105-08, 110 f., 113 f., 116,
120 f.

Lacomblet, Th. J. von 204 n. 17 og
22-23, 223 n. 95.
La Cour, Poul 20.
Vilhelm 22, 86 n. 3, 89 n. 7, 95 n. 27.
Lagerlöf, Selma 22.
Langbehn, A. J. 26, 27 n. 56.
Lange, C. 193 f.
Julius 25 n. 52.
Langebek, Jacob 101 n. 10.
Langeland 122 n. 84.
Langemark, Reinholt 158 n. 5.
Larsen, Aksel E. 1 n. 1.
Karl 22 n. 47.
L. pi. 2 b og c, 5 b, 6 a.
Mogens 173, 181, pl. 1, 5 c-d.
Lassen, Jens 155, 163 n. 23, 168, 169 n. 45.
Laugesen, Hans 174, 176 f., 181, pl. 1.
Lauridsdatter, Kirstine 179.
Lauridsen, J. K. 5.
Laursen, L. 106 n. 29, 136 n. 31, 159 n. 9,
304.
Laurvig 194.
Laxness, Halldor 311.
Le Clerk, Jean 158 n. 5.
Leegaard, Hans Knudsen (Hans Knudsen
Lego) 165 n. 33.
Lehmann, Orla 2 f.
Lehn, Johan 158 n. 5.
Leipzig 172.
Lerche, Peder Pedersen 128, 160 n. 11.
Leur, J. C. van 250 n. 10.
Levanten 135, 248 n. 5, 251, 257.
Leverkus, Wilhelm 191.
Liljebjerget 176 n. 18.
Lillø 101.

de Lima, firmaet 155, 168.
Lindbæk, J. 125 n. 4 og 6, 131 n. 18, 137
n. 32, 164 n. 27, 165 n. 34.
Linde, Christen 170 n. 48.
Lindhardt, P. G. 11 n. 25.
Lintzel, Martin 199 n. 2, 223 n. 98.
Linvald, Axel 307.
Lisch, G. C. F. 188.
Lissabon 263 n. 61.
Lister 122 n. 84.
Lolland 115 n. 61, 122 n. 84, 191.
Lollesgaard, Johs. 185 n. 2.
London 97, 247 f., 254, 263 n. 62, 286.
Lorck, Melchior 176.
Ludvig, konge af Bayern 204, 216, 221.
Ludwig der Römer, markgreve 219 n. 86,
220.
Lukas, evangelisten 226 n. 4.
Lund 28 n. 61, 38 n. 17, 118 n. 68, 238
n. 54, 242.
Lund, Hans 3 n. 6.
Troels se Troels-Lund.
Lundby 36.
Lupold af Bebenburg 204 n. 24, 216 f.
Luther, Martin 11, 40, 49.
Luxdorph, Bolle 138 n. 37.
Luxembourg 213, 270.
Lübeck 59 n. 46, 75, 88, 90, 137, 155, 169,
186, 188, 191, 234 f., 241, 243.
Lycortas 196.
Lyders, Cort 156.
Lystrup 121.
Løgismose 104 n. 22.
Løgumkloster 226 n. 5, 233 f., 242-44.
Lönnroth, E. 30 n. la.
Mac Donald, John C. 286.
Mackeprang, M. 34 n. 8-9, 307.
Madras 146.
Madsen, Jacob 156.
Magdalene, Otto Heiders 157.
Magnus Eriksson, svensk konge 31 f.
Mainz 204, 207, 209, 212-14, 219.
Makedonien 196.
Malabarkysten 124.
Malmö 63, 86.
Mandelslo, Johan Albrecht von 306.
Mandixen, Hans 158 n. 5.
Mann, Thomas 22.
Mansvelt, W. M. F. 144.
Margrete, Johan Wilders 156.
Margrethe, da. dronning 33-35.
Sambiria, da. dronning 227, 245.
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Margrethe, Jørgen Fuirens 167.
Marsclis, familien 161, 163, 167 f., 170.
Gabriel Seliussen 128, 155, 164, 167 f.
Gabriel (d. Y.) 167.
Selio 155, 164 f., 170.
Martensen, H. L. 18, 23-25.
Matsen, Laurs 156.
Matthiessen, C. M. A. 193.
Hugo 34 n. 9, 117 n. 65.
Mattrup 103.
Matzen, Henning 52.
McCulloch, J. R. 249 n. 7.
Mechtilde, Abels dronning 233.
Meinstorp, Henrik 35.
Mejlgaard 122.
Mekkelborg, Hans Mathisen 158 n. 5.
Melvin, David 156.
Mendi, B. 224 n. 99.
Mette, Hans Laugesens 176.
Metz 224.
Meyer, H. 216 n. 76-77.
Samuel 157.
Mikkel, klerk 238 n. 54.
Mikkelsen, Gregers 89 f., 94.
Hans 85.
Jacob 77 f.
Mitteis, H. 200 n. 5, 215 n. 66 og 68.
Mogensen, Morten 227.
Molbech, C. 33 n. 6.
Chr. K. F. 271.
Mollat, Michel 311.
Mollerup, W. 298 f.
Moltesen, Laust 11 n. 26.
Moltke-Huitfeldt, G. L. 266 n. 3, 269
n. 11.
Moluccerne 259.
Mommsen, Th. 196.
Mont, J. du 246 n. 1.
Moore, reder 254.
Moreland, W. H. 250 n. 11.
Morin, T. 274, 275 n. 18.
Morris, Mowbray 281, 282 n. 31.
Mortensen, Mads 82.
Peder 156.
Moskva 135.
Most, R. 216 n. 76-77.
Motzfeldt, Peter 138 n. 37.
Mourids, klerk 238 n. 54.
Muhle, Willum 138 n. 37.
Mun, Thomas 249 n. 7, 260.
Munch, P. 6, 11 f., 18, 20 n. 45, 22 f., 27
n. 57.
Munk, Peder 104 n. 23, 112-14, 121.
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Müller, Hakon 185 n. 2.
Henrik 85, 155, 158 n. 6, 160 f., 164,
165 n. 33, 166 f., 169 f.
Paul Læssøe 22.
Mynster, J. P. 18.
Møgelkær 104 n. 23.
Møgeltønder 244.
Møller, Erik 22, 28 n. 59.
Harald W. 307.
Niels 6 n. 14.
Poul Martin 25 f.
P. von 192.
Møn 119 n. 75, 122 n. 84, 167 n. 39, 241.
Nagazumi, Akira 152.
Nakkebølle 104 n. 23.
Nakskov 156.
Nansen, Hans 155, 158 n. 6, 160, 164.
Hans (d. Y.) 128.
Michel 155.
Peter 5.
Napoleon I, fransk kejser 11.
Napoleon III, fransk kejser 272, 276.
Napoli 170.
Nederlandene 68 f., 78, 81-83, 129, 133,
137 f., 140-42, 144-49, 151 f., 155, 164,
166, 168, 169 n. 45, 170, 172, 174, 176,
182, 194, 246, 248, 252 f., 256, 259, 261 f.,
263 n. 61.
Nedersachsiske kreds, den 129.
Neergaard, Niels 11.
Nellemann, J. 289, 292.
Neumann, Max 48 n. 7, 60 n. 46.
Nickelsen Lund, Hans 77 f., 158 n. 5.
Niels, biskop af Slesvig 226 n. 5, 239.
biskop af Viborg 225 f., 227 n. 5, 238
n. 54.
fader til biskop Esger af Ribe 239.
Nielsen, Anders 36.
Axel 127 n. 10, 129 n. 11 og 13, 130
n. 14 og 16, 131 n. 18.
Harald 21-23.
Herluf 103 n. 19, 312.
H. Grüner 101 n. 13.
O. 60 n. 48, 76 n. 29, 162 n. 16, 168
n. 42, 231 n. 21, 302.
Nikolsburg 270.
Nikula, O. 53 n. 26.
Norby, Søren 85.
Norden 3, 7 f., 16, 19, 29 f., 46, 186.
Nordhavet 121.
Nordslesvig se Slesvig.
Norge 7, 17, 29 f., 103, 122 n. 84, 125,
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(Norge) 128 f„ 130, 134, 137 f., 140-42, 154,
161, 164 f., 167, 192, 196 f., 238 n. 54,290.
Nom, Otto 172-184, pi. 1-6.
Norvin, William 226 n. 5, 305.
Nyborg 156, 233, 241, 243 f.
Nygaard, S. 163 n. 20-22, 164 n. 29, 167
n. 39.
Nykøbing Falster 156 f., 185 n. 2, 193, 196
n. 57.
Nürnberg 198, 200 f., 203 n. 13, 204, 208
-11,217, 223.
Nyrop, Camillus 53 n. 28, 55-57, 134.
Kristoffer 26.
Næsbyhoved 119 n. 71.
Næstved 52.
Nørregaard, Jens 20.
Nørrejylland 34, 35 n. 12, 40 n. 19, 103 f.,
111, 113, 120, 180, 182.
Occam, William af 33.
Oddersbjerg 101, 121.
Odense 34, 42, 86, 104 n. 22, 106, 118
n. 68, 119 n. 71, 160 n. 11, 187, 195.
Odense stift 62.
Oehlenschlager, J. D. von 200 n. 6, 207
n. 33, 208 n. 38.
Oldeland, Melchior 76 f.
Oldenburg 191.
Oldenburg, Fr. 7.
Oldesloe 58 n. 36, 59 n. 45.
Olrik, Axel 26.
Olsen, Albert, 305, 308 f.
Olaf 185-197.
Olsson, Gunnar 53 n. 27, 60 n. 46.
Oluf II, da. konge 48 n. 5.
Ormus 259.
Osten, Hans Hansen 156, 158 n. 6, 161.
Ostende 148.
Ostindien 144 f., 246-64.
Otto III, ty. kejser 216.
Ottosen, Ingemann 22.
Johan 12, 20.
Ouelacker, Everhard 195 f.
Oxe, familien 113.
Eskil 104 n. 22.
Peder 104-12, 119 f., 122 n. 84.
Pernille 110.
Oxenstierna, Axel 124.

Palladius, Peder 41.
Pålsson, Ögmundr 91 f., 96.
Paludan-Müller, familien 185 n. 2.
Caspar 185-97.

Paludan-Müller, Frits 187.
Jens 185 n. 2.
Panum, P. L. 271 f.
Paris 169, 242, 266 f., 274, 286 f.
Parkinson, C. N. 252 n. 12, 255 n. 30.
Parsberg, Manderup 114, 115 n. 62.
Valdemar 177, 182 n. 44.
Passau 209.
Paulus, apostelen 15.
Peder, snedker 179.
Pedersen, Anders 36.
Christiern 86.
Klaus 97 f.
Peder 158, 169.
Peitz, W. M. 229 n. 15.
Perrichet, Marc 311 f.
Persien 259.
Petersen, Anders 130.
Carsten 53 n. 26.
Erling Ladewig 185 n. 4, 198-224.
Henry 239 n. 59.
Jacob 156, 158 n. 6.
N. M. 33 n. 6.
Tile 85-98.
Petkum, Simon de 124, 128.
Pfalz 204, 212, 218-21.
Pfeiff, Daniel 82.
Philopoemen 196.
Piccioni, Vincent 274.
Piper, Hans 70.
Platzhoff, W. 275 n. 18, 291 n. 44.
Ploug, Carl 277, 292.
Plön 88.
Polen 128, 209.
Polybius 196.
Pontoppidan, Erik 101 n. 10.
Morten 11.
Portugal 251 n. 12, 259 f., 263 n. 61.
Posthumus, N. W. 252 n. 15.
Poulsen, Alfred 20.
Mads 157.
Povlsen, Jens 158 n. 5.
Prag 2, 208 f., 266, 270 f., 274, 282 f., 287,
291.
Preussen 2, 13, 110, 165 , 267-70, 272-74,
276-79, 282-84, 287 f., 290.

Quicke, F. 224 n. 99.
Quizow, Jørgen Henningsen 104 n. 22.
Quaade, G. J. 273, 275 n. 19, 280 n. 25,
285 n. 34, 289, 292 n. 46.
Rabakofski, Gregorius 158 n. 5.
Ramel, Henrik 113.
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Ranch, Hieronimus Justesen 118 n. 68.
Randers 106 n. 31, 109, 119 n. 71, 157, 182.
Randulf, Enevold Nielsen 69 n. 11.
Laurits Nielsen 67, 69-75, 79 f., 82 f.
Ranesen, Peder 226.
Ranke, Leopold von 187.
Rantzau, Breide 192 n. 34.
Frants 72.
Henrik 102 f.
Johan 195 f.
Rask 109.
Rask, Klavs 128.
Rasmussen, Poul 50 n. 16, 64 n. 66.
Ravnholt 104 n. 23.
Raychaudhuri, T. 151.
Reedtz, Peder 159.
Redlich, O. 237 n. 54.
Refslund-Klemann, Margrethe 306.
Regenburg, Th. A. 272.
Reincke, Heinrich 208, 209 n. 40 og 45.
Reinertsen, Floris 77 f.
Reinfrank, Rudolf 155.
Reitzel, C. A. 186 f.
Th. 187, 191, 193 n. 37-38.
Reitzel-Nielsen, Erik 121 n. 83.
Rendsborg 91.
Rerup, Lorenz 13 n. 31.
Resen, Peder 106 n. 29, 138 n. 37.
Reuter, Chr. 59 n. 45.
Reval 244.
Reynels, Claus 165 n. 32.
Rhinen 201, 203-06, 209 f., 212, 222 f.
Ribe 35 n. 12, 60, 62, 86, 89 f., 94, 103,
122, 157, 173-84, 229 f., 232-35, 237, 240
-45, pi. 1,2 b-c, 4, 5 c-d, 6 a.
Ribe stift 62, 172, 226 n. 5, 228 f., 231-34,
238 n. 54.
Riber, Hans Olufsen 182-84, pi. 6 b.
Ricard, Olfert 15.
Richelieu, J. A. du Piessis de 123.
Rimestad, C. V. 274.
Ring kloster 119.
Ringsted 34, 118 n. 68.
Risenberg, Mikkel 88.
Morten 88.
Ro, magister 230.
Rode, Ove 12.
Steffen 157.
Roed, Thord 195.
Rogers, Daniel 115 n. 60.
Rom 196, 200, 208 f., 214-16.
Roncaglio 205.
Roos, Carl 22.
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Ropp, G. von 207 n. 34.
Rosén, Jerker 32 n. 4.
Rosenheim, Jens Tolder 128.
Rosenholm 112.
Rosenkrantz, Erik 173 n. 8.
Folmer 103.
Frederik 108.
Gunde 159.
Holger Ottescn 103, 105, 107-12, 176,
178.
Jørgen 111 n. 46, 112-14, 116, 141, 174.
Otte 108.
Rosenmejer, Carl 157.
Rosenvinge, familien 82.
Willum Mortensen 68, 74, 82.
Rosenørn-Lehn, O. D. 279, 280 n. 25-26,
282 f., 286 n. 37, 295 n. 49.
Roskilde 48, 51 n. 21, 52, 69 n. 11, 117,
118 n. 68, 120, 226, 232, 234-36, 237
n. 53, 241.
Rostock 172, 188 f.
Rotterdam 145.
Rubin, Marcus 10 f., 13 n. 31.
Rubow, Axel 47, 48 n. 11, 51 f., 60 n. 47,
63 n. 63.
Rud, Otte 104 n. 23.
Rudolf den ældre, kurfyrste af Sachsen
204, 211, 218 f.
Ruprecht den ældre, pfalzgreve 204, 218 f.
Ruprecht den yngre, pfalzgreve 218.
Ruse, Henrik 167 f.
Rusland 135.
Russell, John 289.
Rye 43.
Ræder, Hans 301.
Rømer, Ole 136.
Rønnov, Joachim 104 n. 22.
Rørdam, Holger Fr. 50 n. 18, 62 n. 58, 183
n. 46, 300, 305.
Valdemar 22 n. 47.
Røtlin, Melchior 124, 128.
Raasløff, Waldemar 2.
Sachs, Aage 123 n. 1.
Sachsen 189, 204, 211, 215, 218 f.
Sainsbury, E. B. 255 n. 26.
W. Noel 250 n. 11.
Salisbury se Cranbome.
Sandbygaard 114.
Sarajevo 9.
Sautijn, Samuel 168.
Saxe, Peder 182 n. 44.
Scavenius, J. F. 4 n. 9, 21 n. 46.
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Scavenius, Peder 138 n. 37.
Schack, Hans 156, 162 n. 17, 168.
Schard, S. 216 n. 72 og 75.
Scharfenberg, Konrad von 239.
Scheel, Esther 309.
Scheffler, W. 224 n. 99.
Schlesien 209.
Schlözer, Kurd von 187.
Schmidt, J. Boisen 140 n. 42.
M. G. 198 n. 1, 199 n. 3.
Schraitz-Kallenberg, L. 230 n. 16, 237
n. 54.
Schnettlcr, O. 199 n. 3.
Schowert, Albert 157.
Schreiner, Johan 306.
Schrøder, Fr. 14 n. 36.
Ludvig 16, 20.
Schumacher (Gyldensparre), Albert 128,
138 n. 37.
(Griffenfeld), Peder 44, 126, 129.
Schwalm, J. 222 n. 93.
Schweiz 23 f.
Schwerin 188.
Schwetlik, Lothar 88 n. 5-6.
Schøller, K. 138 n. 37.
Secher, V. A. 50 n. 15, 51 n. 20, 64 n. 65,
72 n. 15 og 19, 73 n. 21, 75 n. 25, 80 n.
40, 81 n. 44-45, 84 n. 55, 118 n. 68.
Sechmann, Johan 128.
Seefeldt, Jacob 114, 182 n. 44.
Sehested, Christoffer 166.
Hannibal 156, 160 f., 162 n. 17, 169.
Seigler, Melchior 158.
Sejdelin, H. C. P. 53 n. 28, 54 n. 29-30,
55 n. 31 og 33, 56 f., 58 n. 37-42, 59 n.
43, 87 n. 4.
Sem 104 n. 23.
Semmingsen, Ingrid 29.
Sibolds, Gerit se Joris, Sibbe.
Sigbrit Villoms 93.
Silkeborg 111 n. 46, 119 n. 71.
Sjælland 33-36, 102-04, 108 f., 112 f., 115
f., 119-21, 122 n. 84, 194, 226 n. 5, 237,
244.
Sjøqvist, V. 2 n. 3, 293 n. 47, 259 n. 49.
Skaføgaard 112.
Skålholt 91 f.
Skamlingsbanken 9.
Skanderborg 99 f., 108-10, 111 n. 46, 119
n. 71, 120 f.
Skanør 241.
Skave, Herluf 116.
Skeel, Christen 158 n. 7.

Skielderup, Jens 177 n. 28, 178 n. 31.
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