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Billedet på forsiden viser kong Christian I (1448-81) i et udsnit af den be
rømte renæssancemaler Andrea Mantegnas hovedværk, udsmykningen af
Castello di Corte i Mantua. Maleren fuldførte sit værk i 1474, samme år
som kongen besøgte sin svigerfamilie Gonzaga i Mantua. Portrættets myn
dige ansigtstræk synes at passe godt til den konge, der en snes år før
målbevidst kæmpede sig vej til Sveriges trone, som det fremgår af Poul
Enemarks artikel.

Christian I’s vej til Sveriges trone
Af Poul Enemark
I »Historie« ny række XIV (1981 -83) behandlede dr.phil. Poul Enemark Christian 1
og forholdet til Sverige i årene 1448-1454. Han påviste divergerende synspunkter i
den danske rigsrådskreds, som Christian 1 måtte tage hensyn til - men også kunne
spille på - i sin politiske siksakkurs imod erhvervelsen af Sverige. / det følgende ta
ger Poul Enemark tråden op og fører skildringen frem til Christian Es overtagelse af
Sveriges trone i 1457. Ud over at belyse den magtkamp, der udspillede sig i forbin
delse med den politiske beslutningsproces i Danmark, lægger han vægt på at se
Christian Es skiften mellem krigskurs og fredskurs i sammenhæng med forholdet til
de øvrige magter i Østersøområdet, især hanseaterne og Den tyske Orden.

Indledning
I begyndelsen af maj 1453 mødtes fem danske og to svenske rigsråder i
Ronneby i Blekinge med det formål at etablere en forlængelse af den ek
sisterende våbenstilstand mellem rigerne Danmark-Norge og Sverige.
Begge konger, Christian af Danmark-Norge og Karl af Sverige, havde i
marts garanteret stilstandens varighed indtil 4 uger efter mødet i Ronne
by.1
Ærkebisp Tue Nielsen i Lund, den danske marsk Claus Rønnov og de
skånske rigsråder Niels Jensen af Hammer og Åge og Iver Akselsen
(Thott) kunne imidlertid i en skrivelse af 7. maj fra mødet meddele, at
man var enedes med de svenske forhandlere, Erik Eriksen (Gyldenstjer
ne) og Birger Trolle om, at Claus Rønnov og Iver Akselsen skulle følge
med de svenske forhandlere til Stockholm for på Christians og hans rigers
og undersåtters vegne at forhandle en stilstandstraktat med Karl og hans
svenske rigsråd.2 Det svenske eksemplar af traktaten udstedtes og besegledes af Karl og 12 svenske råder i Stockholm 31. maj 1453.3
1. Sverges Traktater med främmande magter jemte andre dit hörande handlingar. Utg. O.S.
Rydberg. Sthlm. 1895 (cit. ST) III s. 250-52. Karls forsikring 29/3 1453 tillige i Diplomata
rium Christierni Primi. Samling af Aktstykker, Diplomer og Breve henhørende til Kong
Christiern Es Historie. Ved H. Knudsen. Udg. C.F. Wegener. Kbh. 1856 (cit. DCP) nr. 42
2. ST III s. 252f.
3. ST III nr. 493 s. 253-55; DCP nr. 43..
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Karls svigersøn og svenske hofmester, Erik Eriksen (Gyldenstjerne) og
Birger Trolle fulgte derefter med de to danske forhandlere til København,
hvor man forhandlede traktaten på plads med Christian og 12 danske rigs
råder, der udstedte og beseglede det danske eksemplar af traktaten i
København 9. juli 1453.4
Traktaten præciserede en forlængelse af våbenstilstanden mellem riger
ne »til pingxdaga nu næst kommende over et år«, hvilket vil sige pinsedag
1455 (25. maj).51 denne periode lover man gensidigt ikke at skade hinan
dens riger og undersåtter. De erobrede områder bevares på begge sider,
men man lover ikke at pålægge almuen i disse områder nogen usædvanlig
skat eller anden byrde. Man aftalte tillige et møde i Ronneby ved Skt. Hans
dag midsommer 1454 mellem danske og svenske råder for at tilvejebringe
en fred mellem rigerne. Men uanset udfaldet af det berammede møde i
Ronneby skulle freden dog holdes rigerne imellem til pinsedag 1455.
Våbenstilstanden, der således var blevet forlænget, blev første gang
indgået 28. januar 1453 efter forhandlinger i Vadstena mellem Karl og de
danske forhandlere, Claus Rønnov og Iver Akselsen (Thott), og den gjor
de ende på en krig mellem rigerne i 1452.6 Krigen startede med svenske
plyndringstogter ind i Skåne og Blekinge i februar, hvis eneste blivende
erobring dog blev Lykå slot, som Birger Trolle overtog på Karls vegne.7
I maj fulgte Christians angreb fra Varberg via Älvsborg videre gennem
Västergötland frem til Vättern, hvor hovedhæren lå ved Varnhem kloster.
De svenske slotshøvedsmænd indgik kapitulationsoverenskomster med
den danske hærledelse om at overgive slottene, hvis Karl ikke undsatte dem
inden 1. august.8 Da det ikke skete, aflagde slotshøvedsmænd og en række
højadelige i Västergötland troskabsed til Christian og kunne uantastet blive
siddende på deres slotte, len og godser, men nu altså som Christians mænd.
Dette var helt normal krigsførelse i 1400-tallet og afspejlede traditionelle
mandtagningsregler mellem fyrste og adelige i de nordiske riger.9

4. J. Hadorph: Twå gambla swenska Riimkrönikor II. Sthlm. 1676 s. 182-85. Uddrag gengivet
i ST III s. 256.
5. Citat ordret, men ikke nødvendigvis bogstavret (ST III s. 253; DCP s. 50).
6. Svensk eksemplar: DCP nr. 39; dansk eksemplar: Hadorph II s. 179-80; begge eksemplarer:
ST III nr. 492 a-b. s. 247-50.
7. Nya eller Karls-krönikan. Svenska Medeltidens Rimkrönikor II. Utg. G.E. Klemming.
(Saml. utg. Svenska fornskrifts-sälskapet XVII:2). Sthlm 1866 (cit. KK) vers 8635-8754
(Skåne) og 8785-8794 (Blekinge); jf. P. Enemark: »Christian I og forholdet til Sverige«, Hi
storie. Jyske Samlinger Ny rk. XIV,3, 1982 s. 461 f.
8. KK v. 8815-26, 8835-46, 8855-73, 9171-76.
9. KK v. 9177-90; Enemark i Historie 1982 s. 462; om kapitulationstraktater se P. Enemark:
Kriseår 1448-1451. En epoke i nordisk unionshistorie. Kbh. 1981 s. 118ff.
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Men hvad var baggrunden for konflikten mellem Christian og Karl, og
hvorfor ophørte krigen tilsyneladende så brat? Vi lader blikket glide nog
le år tilbage.10

Tre kongevalg og konflikt om Gotland 1448-1449
Efter Kristoffer af Bayerns død i januar 1448 valgtes i juni Karl Knutsson
til svensk og i september Christian til dansk konge. Det skal dog næppe
opfattes som vidnesbyrd om overvejende nationale stemninger i rigerne
vendt mod unionsfællesskabet.”
Karls svenske valg gjaldt i første fase opstilling til rigsforstanderpo
sten, formentlig med henblik på et senere unionsvalg mellem indenrigske
kandidater fra hvert af de tre riger.12 Hensigten var sikkert at undgå trus
len fra den detroniserede monark, Erik af Pommern, der sad på Gotland
og endnu fastholdt sin tronret til alle tre unionsriger.13
Danske råders henvendelse til hertug Adolf af Slesvig og dennes
søstersøn, grev Christian af Oldenborg, sigtede oprindelig mod opstilling
af en fyrstelig kandidat til det planlagte unions valg.14 Der forhandledes
tillige om ægteskab mellem Christian og Kristoffers enke, den 18-årige
Dorothea af Hohenzollern. Hvis Dorothea bevarede sin dronningeværdighed i unionsrigerne, kunne man undgå at udbetale hende det morgengave
beløb, der var tilsikret hende i ægteskabet med Kristoffer. Morgengaven

10. Kort oversigt over konflikterne og forskningen herom i P. Enemark: Fra Kalmarbrev til
Stockholms blodbad. Den nordiske trestatsunions epoke 1397-/521. Kbh. 1979 s. 42-58.
11. Enemark 1981 s. 2-7, 18-22 imod den ældre forsknings opfattelse, skarpest formuleret af
A.E. Christensen: »De nordiske kongevalg 1448. En Huitfeldt-studie«, Turun Historiallinen Arkisto 28, 1973 s. 88-103 (genoptrykt i A.E. Christensen: Danmark, Norden og
Østersøen. Udvalgte Afhandlinger. Kbh. 1976 s. 79-91).
12. Om rigsforstandervalg se Karls valgberetning 13/4 1457 (Hanserecesse. Hrsg. G.v.d.
Ropp. Leipzig 1876- (cit. HR) 11:4 nr. 521 §3 s. 387); jf. E. Lönnroth: Sverige och Kal
marunionen 1397-1457. Göteborg 1934/1968 s. 240. Unionsvalg blandt indenrigske kan
didater fra alle tre rigerer skitseret i udat. unionsudkast 1436/38 (Den danske Rigslovgiv
ning (cit. DR) 1397-1513, Udg. Aage Andersen. Kbh. 1989 nr. 7 §16, 21-22, s. 72-74); jf.
Enemark 1981 s. 20.
13. Om Erik og hans position på Gotland se G.A. Lögdberg: De nordiska konungerna och Ty
ska orden 1441-1457. Uppsala 1935 s. 21-113; J.E. Olesen: Rigsråd-kongemagt-union
1434-1449. Århus 1980 s. 332-50; Enemark 1979 s. 37f; samme 1981 s. 57-72.
14. Om Christians oprindelige unionskandidatur se Enemark 1979 s. 44-46; samme 1981 s.
103-08 over for dansk forsknings traditionelle opfattelse, at henvendelsen til Adolf og
Christian betød et brud med unionen til fordel for hensynet til Sønderjylland, hvilket også
Olesen vender sig imod (1980 s. 379ff, især s. 382f).
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lød på indtægter fra bestemte len i de tre riger eller udbetaling af 15.000
rh.gl. fra hvert af rigerne, hvis hun blev afskåret fra lensindtægterne.15
Begge valg tog altså i starten udgangspunkt i en unionsløsning. I al hast
drev Karl dog sit svenske kongevalg igennem med henvisning til den
svenske landslov og støttet til propaganda mod truslen fra Erik af Pom
mern.16 Karls første handling som konge var da også et svensk angreb på
Eriks position på Gotland.17
Karls svenske kongevalg var uomtvisteligt et brud på unionsaftalerne.18
Det planlagte fællesnordiske unionsvalg måtte nu opgives, og Christian
valgtes i stedet til dansk konge, hvilket unægtelig betød et kendeligt tab i
hans fremtidsudsigter.
Danske propagandaskrivelser til Østersømagterne anklager Karl for at
have adskilt rigerne Danmark og Sverige og for nu at angribe det danske
kronland Gotland.19 Erik kunne udnytte denne modsætning. Svenskerne
måtte opgive den militære erobring og tilbød i december 1448 Erik Øland
med slottet Borgholm i svensk forlening mod udlevering af Visborg den
20. april 1449.20 Det var en kapitulationsoverenskomst, men en dansk flå
de nåede frem inden den aftalte frist, og mod løfte om tre lolland-falsterske slotte og en årlig ydelse på 10.000 rh.gl. overdrog Erik i stedet Vis
borg til en dansk besætning.21 I Karlskrøniken beskyldes Erik for svig
mod indgået aftale med svenskerne.22 Den ældre forskning var af samme
mening. Men der er intet i traktatformuleringen, der begrænser Eriks
handlefrihed. Karlskrønikens udsagn er ren propaganda.23

15. Christoffer af Bayerns breve 1440-1448 vedrørende hans bayerske hertugdømme. Udg.
J.E. Olesen. Kbh. 1986 nr. 57 c, s. 159f; Diplomatarium Norvegicum. Udg. C.A. Lange
m.fl. Christiania 1847- (cit. DN) VII nr. 426. Om morgengavekravet se G. Carlsson:
»Drottning Dorotheas svenska morgongåfva«, (sv.) Historisk tidskrift (cit. SHT) 31, 1911
s. 238-68; Enemark 1981 s. 76-79.
16. Om Karls valg se Lönnroth 1934/68 s. 237-62; Enemark 1981 s. 80-102.
17. Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver. Sami, och utg. C.G. Styffe. Sthlm.
1870 (cit. BSH) III nr. 1; jf. Lönnroth 1934/68 s. 264ff; G.A. Lögdberg 1935 kap. IV s.
114-62; J.E. Olesen 1980 s. 402f; Enemark 1981 s. 109-16.
18. Unionsaftalen af 9/7 1438 (se DR 1397-1513 nr. 8 §6, s. 78), konfirmeret i Jönköping 3/11
1439 (ST III nr. 478 s. 185-87), fastslår, at ingen af rigerne skal vælge selvstændig konge,
førend rigerne har været sammen til fælles møde om valget; jf. Enemark 1981 s. 83-85.
19. Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Lübeck 1889- (cit. LUB) VIII nr. 564 s. 614f; jf. HR 11:3
nr. 473; SHT 60, 1940 s. 129f; jf. Lönnroth 1934/68 s. 266f; Enemark 1981 s. 110-113.
20. ST III nr. 488 a. Rydberg angiver fejlagtigt 31/3 (s. 214), hvilket refereres af Lönnroth
1934/68 (s. 267).
21. Se herom Enemark 1981 s. 117-25.
22. KK v. 7682-89, jf. v. 7636-69.
23. Se om forskningen Enemark 1981 s. 115, 121-22.
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Medens Karl søgte at sikre sig Gotland, forhandlede danske råder i
Norge om valg af Christian til norsk konge, og på et norsk rigsrådsmøde i
Marstrand udstedte han 3. juli 1449 en håndfæstning.24 Kroningen i
Trondheim blev udskudt til den følgende sommer, og ærkebiskop Aslak
Bolt og Sigurd Jonsson udnævntes til rigsforstandere i henholdsvis det
nordenfjeldske og søndenfjeldske Norge, mens Christian hastede til det
endelige opgør på Gotland.25
I en dansk-svensk traktat af 18. juli 1449 på Gotland henlægges striden
om øen til afgørelse af danske og svenske råder i Halmstad maj 1450, og
militært status quo: Visborg på danske og øen på svenske hænder, bevares
indtil da.26 Da Christian ankom med hovedhæren, godkendte han ganske
vist i en ny traktat af 31. juli, at en afgørelse henlægges til Halmstadmødet; men han fordrede dog, at den svenske hær forlod øen, der således de
facto var i dansk besiddelse.27
Karlskrøniken raser over dansk svig og anklager den svenske hærfører
Magnus Gren for landsforræderi og hemmelige aftaler med danskerne
imod Karl.28 Den ældre forskning godtog krønikens påstand. Men Erik
Lönnroth har påvist, at Karls samtidige korrespondance intet udsætter på
Magnus Gren. Først efter Karls politiske brud med Gren om afregningen
for Åbo slotslen i oktober 1450 dukkede beskyldningerne op.29 Traktat
ordlyden giver ikke grundlag for større mistanke mod Magnus Gren end
mod de øvrige ni svenske forhandlere.
Den danske overmagt på øen var simpelthen så stor, at et svensk mili
tært nederlag var blevet alternativet.30 Det var dette magtforhold, Karls
krøniken forsøgte at tilsløre af hensyn til Karls omdømme i Sverige og
blandt Østersømagterne.
Magnus Grens formodede forræderi har imidlertid i forskningen helt
overskygget, at forhandlingerne på Gotland afslører en uenighed mellem
Christian og hans danske rigsråder. Den tidligere enige krigspolitik viger

24. DCP nr. 5 el. Norges Gamle Love 2. rk. 11:1: Statens Lovgivning 1448-1482. Udg. A. Taranger m.fl. Christiania 1914 (cit. NGL 2. rk. II: 1) s. 4-16.
25. DCP nr. 6 s. 7. Om Christians norske kongevalg se bl.a. L. Daae: Kong Christiern I’s nor
ske Historie 1448-1458. Christiania 1879 s. 25-32; A. Taranger i: Norges Historie frem
stillet for det norske Folk. Red. A. Bugge m.fl. 111:2. Kristiania 1915/17 s. 59-64; O.J. Benedictow i: Norges historie. Red. K. Mykland. Bd. 5. Oslo 1977 s. 20-26; Enemark 1981
s. 161-177.
26. ST III nr. 488 c.
27. ST III nr. 488 d el. DCP nr. 9.
28. KK v. 7773-7956, især v. 7805-18.
29. Lönnroth 1934/68 s. 270, jf. s. 263f.
30. Enemark 1981 s. 115f, 125-32.
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nu til fordel for rådernes ønske om forhandlinger.31 Men Christians pris
var den svenske hærs afmarch fra øen, og i den nye traktat af 31. juli skal
råderne i Halmstad ikke blot afgøre Gotlandsspørgsmålet, men forlige og
adskille »om al tiltale og skyllinge (beskyldninger), som forskrevne her
rer (Christian og Karl) og deres kunne have til hverandre, det være sig om
Gulland (Gotland) eller andet, hvad det helst være kan, som dem og ri
gerne røre kan«.32 Her har Christian utvivlsomt bragt det svenske konge
valgs brud på unionsaftalerne frem. Men ville der kunne rokkes ved Kar
ls svenske kongevalg? Nogen tronret i Sverige kunne Christian jo ikke
påberåbe sig - eller kunne han?
Rygter fra højmesteren i den Tyske ordensstat i Preussen ville vide, at
Erik agtede at overdrage Christian sin tronret til unionsrigerne for de tre
lolland-falsterske slotte og den årlige udbetaling, hvilket jo også gør den
umådelig høje pris for Visborg slot mere forståelig.33 Hvis Christian troe
de, han kunne købe sig til den manglende svenske tronret hos Erik, måtte
det naturligvis være yderst fristende. Men hvad mente de danske og sven
ske råder om det? Havde den afsatte monark efter deres mening overho
vedet nogen tronret at overdrage? I Danmark og Sverige erhvervedes tro
nen gennem valg i de kompetente valgforsamlinger.34
Hvis man var i færd med at få Eriks »regimen-regale«-politik 35 så at
sige ind ad bagdøren, er det forståeligt, at danske råder fandt tiden inde til
at tage kontakt med deres svenske rådskolleger. Et dansk/svensk militært
opgør om Gotland kunne være galt nok, men udsigten til en regulær
brødrekrig om den svenske trone hen over hovedet på aristokratiske valg
retsprincipper var helt uacceptabel.

Halmstadmødet maj 1450 og nye konflikter
Christians danske kongevalg støttedes navnlig af ærkebispen og Roskil
debispen, Otte Nielsen (Rosenkrantz) til Bjørnholm, der tidligt nævnes
31. Ibid s. 130.
32. ST III s. 220f el. DCP s. 14. Min kursivering.
33. Die Chroniken der deutschen Städte v. 14. b.i. 16. Jahrhundert 30: Lübeck IV. Leipzig
1910 (cit. CdS 30) s. 85f; KK v. 7709-19. Om rygterne se Königsbergske Afskrifter 14401457. Rigsarkivet, Kbh. (cit. KA) s. 1425-28.
34. Jeg er uenig med Olesen (1980 s. 405), der antager, at denne plan havde opbakning i det
danske rigsråd. Derimod passer den helt fint ind i Eriks synspunkter. Når planen ikke rea
liseredes, må modstand netop søges i det danske rigsråd (Enemark 1981 s. 13 If).
35. Lönnroth har fremhævet begreberne »regimen regale« og »regimen politieum« og deres
gyldighed i Norden i 1400-tallet (1934/68 især s. 29ff).
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som hofmester, Oluf Akselsen (Thott) til Vallø, der betroedes Gotlandsekspeditionen, og Åge Akselsen (Thott) til Hjuleberg i Halland og kam
mermester Eggert Frille, der førte forhandlingerne i Norge.36
Derimod træffes familien Gyldenstjerne overhovedet ikke i Christians
tidlige rigsrådssamlinger, skønt slægten talte fire rigsrådsmedlemmer ved
Kristoffer af Bayerns død. Erik Nielsen til Thim var rådets ældste med
lem, og hans to brodersønner, Henrik Knudsen til Restrup og Boller og
Børglumbispen, Gert Pedersen af Ågårdlinien hørte også til rådets ældste
fløj. Det fjerde medlem var Erik Nielsens ældste søn, Niels Eriksen til
Langtind.37 Erik Nielsen og Henrik Knudsen havde hørt til Erik af Pom
merns støtter, men havde brudt med kongen på arveretsprincipperne og i
1438/39 ført an i den rigsrådsfløj, der indkaldte Kristoffer.38 Navnlig
Thim/Langtindlinien stod som eksponent for en ekspansiv Baltikumpoli
tik med godsinteresser i Estland.39 Denne baltiske interesse gjorde det na
turligt, at Erik Nielsens næstældste søn, Erik Eriksen i 1446 ægtede Kri
stina Bonde, datter af Karl Knutsson, der da var slotshøvedsmand på Vi
borg og Finlands største magtfaktor.40
Det er derfor meget påfaldende, at Erik Eriksens to brødre, Niels og Pe
der Eriksen (Gyldenstjerne), pludselig dukker op i Christians omgivelser
op til Gotlandstogtet i juli 1449. De er medudstedere af traktaten af 31.
juli, der skrinlagde krigen mod Karl Knutsson og indledte forhandlings
kursen, der pegede frem mod Halmstadmødet.41 Hvis medlemmer af det
danske rigsråd har næret betænkeligheder ved en tronretshandel med Erik
af Pommern, der muligvis kunne drage en krig om den svenske trone efter
sig, var det naturligt at tage kontakt med Gyldenstjernerne, der i alt fald
stod skarpt i dette standpunkt og desuden havde direkte forhandlingska
naler til det svenske styre.42

36. Enemark 1981 s. l()5f, 133-35; Olesen 1980 s. 381,395.
37. Enemark 1981 s. 26f, 106, 135; Olesen 1980 s. 395f.
38. Aktstykker ved r. Erik af Pommerns Afsættelse. Udg. A. Hude 1897/1971 nr. 2-5; H. Bruun:
»Var Udstederne af Opsigelsesbrevet af 23. Juni 1439 alle Rigsråder?«, (da.) Historisk
Tidsskrift (cit. DHT) 10. rk. II. 1932 s. 84-92; Olesen 1980 s. 89, 92. 112, 137f; jf. P.
Enemark: »Peder Nielsen Gyldenstjerne til Ågård og hans sønner«, Festskrift til Troels
Dahlerup. Red. Aage Andersen m.fl. Århus 1985 s. 149-64.
39. H. Rebas: Infiltration och handel. Studier i senmedeltida nordisk Baltikumpolitik i tiden
omkring 1440-1479. Göteborg 1976 s. 57ff; Enemark 1981 s. 65-72; Olesen 1980 s. 339ff.
40. Repertorium diplomaticum regni danici medicevalis. Fortegnelse over Danmarks Riges
Breve fra Middelalderen 1. Rk. (1085-1450). Udg. K. Erslev m.fl. Kbh. 1884-1912 (cit.
Rep I) nr. 7602; ægteskab 29/9 1446 (H. Gillingstam i: Svenskt biografiskt lexikon (cit.
SBL) 17 s. 597f).
41. ST III s. 219 el. DCP s. 13; jf. Rep I nr. 7906.
42. Enemark 1981 s. 147ff, 152ff.
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Efter det vellykkede Gotlandstogt og den ændrede politiske kurs slutte
de nu også Gyldenstjernerne op om Christian, der i oktober 1449 fejrede
sin kroningsfest og bryllup med Dorothea, hvilket også overværedes af
den aldrende Henrik Knudsen.43 Det er nærliggende at tænke på dennes
svigersøn Claus Rønnov og Eggert Frille som formidlere af kontakten til
Gyldenstjernerne i forsommeren 1449. Deres position i regeringen styr
kedes i alt fald synligt. Claus Rønnov blev marsk og Eggert Frille lens
mand på København slotslen.44
Mens Christian var optaget af kroningsfest og bryllup i København,
forsøgte Karl lykken i Norge med en lille hær. Hans norske tilhængere
etablerede valghyldinger i østnorske bygder, og 20. november kronedes
han i Trondheim af Aslak Bolt, der efter en konflikt med lensmanden på
Akershus, Hartvig Krummedige, havde svigtet Christians sag.4:) Da Karl
måtte opgive en belejring af Akershus, enedes man om at henskyde også
tronspørgsmålet i Norge til det forestående Halmstadmøde.
Halmstaddelegationerne fra både Danmark og Sverige afspejler tyde
ligt den nye forhandlingskurs og Gyldenstjernernes rolle. Den svenske
delegation lededes af Karls unge svigersøn, Erik Eriksen, og i den danske
delegation præsiderede den gamle Henrik Knudsen foran Otte Nielsen og
Eggert Frille. Begge grupper domineredes af grænseadelen, der havde en
klar interesse i en fredelig løsning af konflikten.46
Møderesultatet blev en markant understregning af aristokratiets frie og
uindskrænkede valgret ved tronledighed: »regimen politicum«s triumf.
Svenskernes valg af Karl stadfæstedes til trods for brud på unionsaftaler
ne, et utvetydigt svar til Erik og Christian.
Det faldt logisk i tråd hermed, at Halmstaddeltagerne åbenbart anså de
res norske rigsrådskollegers valg af Christian i sommeren 1449 som et le
galt norsk kongevalg, over for hvilket Karls norske tronkrav i efteråret
1449 måtte vige.47 Karls indfald i Norge måtte i øvrigt støde an mod Got
landstraktaten af 31. juli 1449, der foreskrev fred mellem rigerne frem til

43. K. Barner: Familien Rosenkrantz's Historie I. Kbh. 1874. Diplom nr. 78 s. 79.
44. W. Christensen: Dansk Statsforvaltning i det 15. Århundrede. Kbh. 1903/1974 s. 684; H.
Christensen: Len og magt i Danmark 1439-1481. Århus 1983 s. 298.
45. Valgbrevene: NGL2. rk. 11:1 s. 22-26 el. ST III nr. 489 d-e. Kroning: NGL 2. rk II: 1 s. 1619 el. ST III nr. 489 f. Konflikten mellem A.B. og H.K. se DN III nr. 808 el. Danske Ma
gazin (cit. DM) 2. rk. VI s. 31-33.
46. DCP s. 18 el. ST III s. 237. Om deltagerne se Lönnroth 1934/68 s. 274; Enemark 1981 s. 178.
47. NGL 2.rk. 11:1 nr. 11 el. ST III nr. 490 el. DCP nr. 16. Jeg foretrækker denne udlægning
frem for den norske påstand, at Norges skæbne afgjordes i Halmstad af danske og svenske
uden at spørge nordmændene (se Enemark 1981 s. 180-85).
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11. november 1450.48 Ifølge denne betragtning måtte Karls norske tronkrav sådan set frakendes retsgyldighed; men man fandt det tilsyneladende
hensigtsmæssigt at binde Karl selv af et konkret tronafkald, hvilket ind
traf på et rigsmøde i Arboga juni 1450.49
Karl slap ikke godvilligt Norge. Karlskrønikens indignerede beskyld
ninger mod de svenske Halmstaddeltagere for forræderi mod Karls nor
ske tronret fandt længe tiltro i både svensk og dansk historieopfattelse.''0
Først Lönnroth påpegede, at de svenske Halmstadforhandlere fandt bred
opbakning i det svenske høj aristokrati for deres standpunkt.51 I Arboga
udstedte fem bisper, to prælater, 30 riddere og fire væbnere en erklæring
om, at de tilrådede Karl at give afkald på Norge. Undertegnerne omfatte
de hovedparten af det svenske høj aristokrati og rakte langt ind i Karls
mest trofaste tilhængerskare.''2
Det gjaldt vist navnlig om, at Karl ikke skulle »tabe ansigt« over for
Østersømagterne. Derfor fastholdt han også sin kongetitel i Norge, selv
om han lovede ikke at gøre tronkrav gældende på betingelse af fred mel
lem rigerne.53 Dette var utvivlsomt et slag imod Halmstadmødets enige
underkendelse af, at Karl i det hele taget besad nogen tronret i Norge. Det
danske rigsråd protesterede da også i brev af 29. november 1450 til det
svenske rigsråd over afkaldets form.54
Var Karl ikke tilfreds med Halmstadmødets anerkendelse af Christians
norske valg, så var Christian utvivlsomt også skuffet over mødets aner
kendelse af Karls svenske valg. Men værre var måske for Christian, at

48. DCP s. 14 el. ST III s. 220: på Karls vegne lover svenske forhandlere, at »vi ej arge eller
skade skulle højbårne fyrste kong Christian eller nogle af hans rigers Danmarks og Norges
indbyggere og undersåtter inden Skt. Martins dag nu kommer over et år« (11/11 1450). I et
vidnesbyrd fra Frostatinget 1/6 1453 hedder det om Halmstadforhandlingerne: »og var så
rettelig derover talt, at førnævnte kong Karl havde faret i vor nådige herre kong Christians
rige Norge mod Gud og al ret i en fælles fred« (dvs. 31/7 1449-11/11 1450) (DCP s. 53).
Citaterne ordrette, men ikke bogstavrette.
49. ST III s. 238f el. NGL 2. rk. 11:1 nr. 15.
50. KK v. 8175-8284, jf. v. 8148-56. Referat af den ældre forskning se Enemark 1979 s. 5153: samme 1981 s. 179f.
51. Lönnroth 1934/68 s. 275-81, især s. 279. Endnu i 1944 mente Salomon Kraft dog (i: Sve
riges historia till våra dagar. Red. E. Hildebrand & L. Stavenow 111:2 s. 23), at »de sven
ske ombuden hade tydligen överskridit sina instruktioner i fråga om Norge och kunde
härför motse skarpa reprimander.« Også H. Gillingstam afviser dog KKs forræderibe
skyldninger (i: Ätterna Oxenstierna och Vasa under Medeltiden. Släktshistoriska Studier.
Sthlm. 1952 s. 305f).
52. ST III s. 239-40 el. NGL 2. rk. 11:1 nr. 15 Tillæg 1 s. 45; Enemark 1981 s. 183f.
53. ST III s. 238-39 el. DCP nr. 17 el. NGL 2. rk. 11:1 nr. 15.
54. ST III s. 240-41 el. NGL 2. rk. II: 1 nr. 15 Tillæg 2 s. 46; Enemark 1981 s. 181 -85.
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mødets unionsakt i en tronfølgebestemmelse sidestillede de to kongers og
deres sønners chancer for at nå unionstronen. Ved den første konges død
skulle det kongeløse rige afgøre, om de ville vælge den anden konge eller
lade riget styre ved rigsforstander(e), til den anden konge døde. Derpå
skulle Danmark og Sverige vælge fælles konge blandt de afdøde kongers
sønner, hvis sådanne fandtes, ellers en person født i et af rigerne, men
ikke en udlænding.55
At unionsforhandlingerne således skulle åbne muligheder for Karl og
dennes sønner til at opnå unionstronen, endog med forbigåelse af Chri
stians egne sønner, havde Christian næppe forestillet sig.
I forbindelse med Christians norske kroning Skt. Olufs dag 29. juli
1450 udstedtes et norsk rigsrådsbrev, der - naturligvis, kunne man næsten
sige - erklærede Karls norske valg og kroning for ulovlige handlinger.561
Bergen udstedte 26 danske og norske rigsråder 29. august 1450 en dansk
norsk unionstraktat - en slags sidestykke til den dansk-svenske unionsakt
fra Halmstad. Heri sikredes Norge en selvstændig position i unionen med
Danmark, og kongevalget efter Christians død skulle være frit i de to riger
- men dog bundet til Christians sønner, om sådanne fandtes.57 Bergenunionens valgbestemmelser ville altså hindre, at Karl eller dennes sønner
ville kunne vælges i Danmark med forbigåelse af Christians sønner - den
mulighed, der netop var dukket op i Halmstadunionsaktens tronfølgebe
stemmelser. Man skal ikke tro, at det var en tilfældighed.58
Gotlandsspørgsmålet blev ikke løst på Halmstadmødet, men udskudt til
et nyt grænsemøde, der fandt sted ved midsommertid 1451 i Avaskær.59
Men her pegede danskerne på, at Halmstadmødet ved at anerkende Karls
svenske kongevalg havde afskåret Dorothea fra hendes svenske lensind
komster.60
Da det netop var en følge af den vedtagne freds- og unionsakt fra
Halmstad, fordrede danskerne, at dette spørgsmål måtte løses før alle an
dre stridspunkter, hvilket svenskerne vanskeligt kunne afvise. Karls pro-

55. DCP nr. 14 s. 18f cl. ST III nr. 491 s. 244f.
56. DCP nr. 18 el. DN VIII nr. 342 el. NGL 2. rk. 11:1 nr. 16. Jeg er uenig om kroningsdatoen
med L. Daae 1879 s. 55f; A. Taranger 1915/17 s. 82f og O.J. Benedictow 1977 s. 45; se
Enemark 1981 s. 193 note 5.
57. DCP nr. 21 el. DN VIII nr. 345 el. NGL 2. rk. II: I nr. 21.
58. Enemark 1981 s. 197f.
59. ST III nr. 490 b el. DCP nr. 15.
60. Det må være forklaringen på, at Christian har fået de danske forhandlere til at stå stejlt på
dette standpunkt (Enemark 1981 s. 21 Iff). Om Christians indløsning af morgengavebre
vet, der var pantsat i Lybæk (LUB IX nr. 24).
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blematiske afkald i Norge må givetvis også være bragt på bane af dan
skerne, der altså nu kunne pege på to forhold, hvor forudsætningerne for
freds- og unionsakten i Halmstad åbenbart ikke kunne opfyldes fra svensk
side.61 Forhandlingskursen, der indledtes på Gotland juli 1449, var såle
des kørt fast. Avaskærmødet sluttede uden resultat. Krigen lod sig ikke
længere forhindre.

Krigen og våbenstilstanden 1452-1453
Erik af Pommern fik aldrig de lolland-falsterske slotte, endsige den årlige
udbetaling, og da Niels Eriksen og Eggert Frille i efteråret 1451 var i
Pommern, var det næppe for at afkøbe Erik nogen tronret. Forhandlinger
ne må tværtimod være strandet netop på tronretsspørgsmålet, siden Erik
ikke udleverede de skatte, breve og rigsklenodier, han i sin tid havde bragt
med sig til Gotland og siden videre til Rügenwalde. Endnu i 1462 havde
disse effekter ikke fundet tilbage til riget.62
Gyldenstjernerne ville ikke støtte en krig mod Sverige, så Otte Nielsen
ledede påny regeringen og varetog indsamlingen af krigsmidler fra de
jyske len, bistået af sønnen, Erik Ottesen, der nu fandt plads i rigsrådet og
fik Skanderborg len.63 Den militære ledelse af lejetropperne under indfal
det i Västergötland førtes af marsken og kongen selv, flådeangrebene mod
Stockholm og de svenske kyster af Oluf Akselsen og Magnus Gren, der
nu var trådt i Christians tjeneste.64
Den danske hovedhærs position ved Varnhem kloster forhindrede Karl
i at undsætte sine slotte i Västergötland, der ifølge kapitulationsaftalerne
den 1. august 1452 måtte falde i hænderne på Christian. Slotshøvedsmændene blev ganske vist siddende, men måtte naturligvis opsige Karl
deres tjeneste og aflægge troskabsed til Christian. Ifølge Karlskrøniken
gjaldt det Älvsborg, Kinnaholm og Ekholm. Også byen Lödöse måtte hyl
de Christian.65 Den danske hær fortsatte over Skara og Axevall til Varn
hem kloster, hvor Skarabispen, Bengt Gustavsson (Tre rosor), lagmanden

61. Enemark 1979 s. 55; samme 1981 s. 213IT.
62. DCP nr. 28; Rep II nr. 67; jf. W. Mollerup i DHT 5. rk. V s. 18 note 5. Om rigsklenodier
ne DCP nr. 110.
63. Rep II nr. 113, 137-38, 140; DCP nr. 31; Missiver fra Kongerne Christiern Ts og Hems's
Tiel. Udg. W. Christensen. Kbh. 1912-14 (cit. Miss) I nr. 5-6; jf. herom Enemark i Historie
1982 s. 441 f, 459.
64. Se foran note 8-9.
65. KK v. 8833-46, 8855-73, 9106-14, 9171-76.
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Bengt Gylta, lensmanden på Axevall Ture Turesson (Bielke), Laurens
Snakenborg og andre af landsdelens adelige traf aftale om at hylde Chri
stian, hvis Karl ikke undsatte landsdelen inden 1. august.66
Det er påfaldende, at Karlskrøniken bruger ti linier på at skildre løse
forræderiaftaler mellem Christian og Ture Turesson, men fortier, at Axe
vall med den danske hovedhær liggende ved Varnhem kloster - så at sige
lige uden for borgporten - naturligvis ikke undgik en kapitulationsover
enskomst ligesom de andre slotte. Hvorfor skulle Ture Turesson dog ind
lade sig på forræderiaftaler, når han kunne opnå det samme gennem en
fuldt legal traktat? Christian kunne selvsagt ikke have et fjendtligt slot
liggende i ryggen på sin hovedhær. En traktatsikring var simpelthen en
militær nødvendighed.67
Ved dansk fremrykning syd om Vättern blev Jönköping besat, så erob
ring af eller en kapitulationsaftale med Eggert Krummedige på Rumlaborg af samme årsag var en selvfølge. Men Karlskrøniken tier også her
bevidst og misbilliger i stedet, at hr. Eggert præsterer forsyninger til den
danske hær - et klart vidnesbyrd om Rumlaborgs og hr. Eggerts traktat
mæssige overgang til Christian i lighed med de øvrige svenske slotshøvedsmænd i Västergötland.68
Der kan således ikke herske tvivl om, at Christians hær havde erobret
hele Vests verige frem til Vättern og beherskede alle vigtige slotte i områ
det. Forhandlingerne med Karl i januar 1453 foregik altså i grænsebyen
Vadstena. Men hvorfor ønskede danskerne pludselig fred efter en så sejr
rig fremgang?
Karlskrøniken fortæller, at en mindre dansk hærafdeling blev standset i
Holaveden af Östergötlands lagmand Erik Nipertz med egnens lande
værn.69 At denne lille skærmydsel, der end ikke inddrog den regulære
svenske hær, skulle have forårsaget den danske hovedhærs flugt - eller i
alt fald tilbagetrækning - således som Karlskrøniken lader forstå - lyder
jo mildest talt usandsynligt og er da heller ikke sammenhængen.70
Trods den gunstige position i Västergötland var årstiden dog så frem-

66. KK v. 9177-88, om navnene se BSH III nr. 31.
67. KK v. 9191-9201. Fortielsen af kapitulationsaftalen om Axevall skal støtte Karls forræde
rianklage mod T.T. (BSH III s. 60ff); se herom Enemark i Historie 1982 s. 47If. Syns
punktet deles af J.E. Olesen: Unionskrise os Stændersamfund 1450-1481. Århus 1983 s.
38.
68. KK v. 9221-38, jf. v. 9283-88. Om forræderianklagen mod E.K. se BSH III s. 63f. Se for
tolkning hos Enemark i Historie 1982 s. 462f; samme opfattelse hos Olesen 1983 s. 38.
69. KKv. 9221-24, 9251-88.
70. KK v. 9289-9332.
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rykket, at man ikke ville kunne nå Stockholm i sommerens felttog, og en
overvintring af hele hæren i Sverige har været utænkelig. Af økonomiske
og forsyningsmæssige årsager måtte dele af lejetropperne afmønstres, så
vidt muligt uden tab af de erobrede positioner i løbet af vinterhalvåret, der
var den gunstigste årstid for de svenske operationer. Hvad man havde i
vente, fik man en forsmag på, da svenskerne overrumplede Lödöse og si
den generhvervede både Axevall og Rumlaborg.71 Sydnorge kunne også
være i fare for svenske indfald i vintertiden. I december forberedtes et
dansk togt til Båhus og Götaelvens mundingsområde.72 Stilstandsfor
handlinger måtte til for at sikre erobringerne og garantere Sydnorge.
Krigspolitiken måtte altså afvikles, Otte Nielsen trådte tilbage som hof
mester - i fuld forståelse, bevares - en kontakt måtte skaffes til inder
kredsen om Karl, så der blev atter brug for Niels Eriksen. Marsken fra
trådte Laholm len for at varetage den praktiske administration af de nyerobrede områder i Vests verige.73
Vadstenastilstanden fra 28. januar til 1. maj 1453 sikrede virkelig Dan
mark og det sydlige Norge mod svenske angreb i vinterhalvåret. De gen
sidige erobringer anerkendes foreløbigt, en bestemmelse, der overførtes
til traktaten af maj/juli, der forlængede stilstanden frem til pinsedag 1455.
Freden indbefattede ikke blot Christians rigers undersåtter, men tillige
hans medhjælpere og dem, der handlede på hans vegne, altså de västgötaherrer, der havde hyldet ham, og de slotshøvedsmænd, der havde indgået
kapitulationstraktat med ham.74
Traktatens klare ordlyd er bevidst søgt tilsløret i Karlskrøniken. Lige
som det svenske nederlag på Gotland tilskrives Magnus Grens forræderi
og Karls tab af Norge forklares med de svenske Halmstaddeltageres for
ræderi, således skyldtes ifølge krøniken Christians fremmarch i Vests veri
ge forræderi af en række »västgötaherrer«. Krønikens propaganda skal
redde Karls prestige i Sverige og blandt Østersømagterne. Krigens afvik
ling udlægges som den danske hærs flugt efter nederlaget til Erik Nipertz,
og forskningen har frem til vor egen tid været af den opfattelse, at Karl
genvandt alle sine tabte svenske besiddelser, og de »forræderiske väst-

71. Lödöse: KK v. 9393-9422; Axevall: KK v. 9423-50, 9533-35; Rumlaborg: KK v. 9513-32,
9549-95.
72. Miss I nr. 7; DN VIII nr. 348 el. NGL 2. rk. II: 1 nr. 39; jf. Enemark i Historie 1982 s. 467;
Olesen 1983 s. 42f.
73. Om den politiske omstrukturering i efteråret 1452 se Enemark i Historie 1982 s. 464ff.
74. Stilstanden 28/1 1453 se foran note 6. Traktaten maj/juli 1453 se foran note 3-4. Om Chri
stians medhjælpere se ST III s. 254 el. DCP s. 51.
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götaherrer« måtte gå i landflygtighed til Danmark.75 Det havde de dog
næppe nødig. Karls magt kunne antagelig ikke nå dem i Västergötland.
Et domsdokument af 15. september 1453, hvori seks svenske rigsråder
dømmer ni navngivne svenske herrer in absentia skyldige i landsforræde
ri, vidner om, at Karl ikke anerkendte de aftaler, de adelige herrer havde
indgået med Christian. Dommens udsagn refereres i almindelighed uden
reservationer. Det bør dog ikke overses, at det kongelige renommé afstivedes, hvis »västgötaherrernes« aftaler med Christian kunne stemples
som landsforræderi. Karls underlegenhed i krigen ville delvis kunne til
sløres i det almene omdømme og forargelsen vække sympati om Karl. Til
vurdering af de dømtes skyld eller uskyld ville det nok være rart at høre
begge parter i sagen.76
Blandt de dømte var slotshøvedsmændene på Axevall og Rumlaborg,
Ture Turesson og Eggert Krummedige, hvis slotte svenskerne havde vun
det tilbage. Karl kunne derfor uden videre ignorere deres kapitulationsaf
taler med Christian. Anderledes stillede sagen sig med Lage Posse på
Ekholm og Gustav Olofsson (Stenbock) på Älvsborg, der jo stadig sad
inde med deres slotte uden for Karls rækkevidde. Det svenske traktatek
semplar af 31. maj 1453 med Karls besegling måtte utvetydigt anerkende
de to slotshøvedsmænds frie dispositioner til at følge deres aftaler med
Christian. Om Gustav Olofsson står tilmed, at hans øvrige len skal følge
hans disposition med Älvsborg. Også Lödöses hylding af Christian måtte
Karl acceptere.77
Det er mindre påagtet, at der er forskel på de to eksemplarer. I det dan
ske traktateksemplar af 9. juli 1453 fra København med Christians og det
danske rigsråds besegling lover man ikke at bryde freden, hvis Lage Pos
se og Lödöse skulle vælge at slutte sig til Karl.78 Formuleringen viser
klart, at man naturligvis fra dansk side fastholder både slotsaftale og hyldingsed, men blot ikke vil gøre det til krigsårsag. Bestemmelsen om
Gustav Olofsson og Älvsborg er uændret.
Forskellen mellem de to traktateksemplarer er ikke uden interesse.
Vadstena-stilstanden, der kun rakte frem til 1. maj 1453, afspejler utvivl
somt Christians oprindelige forventninger, at krigen skulle fortsætte i som-

75. KK v. 9289-9306, 9317-32; jf. Kraft 1944 s. 34-35.
76. BSH III nr. 31. Dommen bør ses som et led i Karls politik (Enemark i Historie 1982 s.
469-72).
77. DCP s. 51 el. ST III s. 254; jf. Enemark i Historie 1982 s. 72f.
78. Hadorph II s. 182-85. I betragtning af, at Rydberg refererer uddrag fra Hadorphs danske
eksemplar (ST III s. 256), er det besynderligt, at han ikke bemærker forskellen, der imid
lertid er iagttaget af P. Sjögren: Ätten Posses historia intill år 1500. Uppsala 1950 s. 67.
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meren 1453. Derfor er der heller ingen efterretninger om det planlagte
Halmstadmøde til 11. marts, for hvad skulle man med det? Det var jo kun
et ophold i krigen, ikke en permanent fred, Christian var interesseret i.
Når krigen alligevel ikke begyndte igen, og forhandlingerne i Stock
holm og København tværtimod forlængede stilstanden i to år frem til 25.
maj 1455, kan man gætte på, at tilstrækkelige danske pengemidler til kri
gen næppe lod sig skaffe til veje. Aftalen om et Ronnebymøde midsom
mer 1454 for at forhandle om fred mellem rigerne, røber imidlertid, at der
stadig var fortalere for at løse konflikterne ad fredelig vej, og disse havde
altså magt til i det danske rigsråd at præcisere over for Christian, at ikke
enhver anledning var umiddelbar krigsårsag.

Ronnebymødet midsommer 1454 aflyst
Den 20. juni 1454 udstedte Christian fuldmagt til ærkebispen, bisperne
Jens i Århus og Knud i Viborg, Claus Rønnov, Eggert Frille, Niels Jensen
af Hammer og Åge og Iver Akselsen til at forhandle med svenske råder i
Ronneby ved midsommer.79 Mødet blev dog ikke gennemført som plan
lagt, og selv om våbenstilstanden opretholdtes frem til pinsedag 1455, så
var der dog givet et signal om, at en permanent fred mellem kongerne
ikke længere var tilsigtet.
Den 29. juni - kun fem dage efter det aftalte mødetidspunkt - skrev
Karl til Danzig, at Ronnebymødet måtte aflyses, fordi Christian ikke som aftalt - var mødt frem i Sølvesborg. Det var Karl magtpåliggende at
få placeret ansvaret for, at en krig mellem de nordiske riger var under op
sejling. Christian skal have opbragt hanseatiske skibe og agter med flere
fyrster at komme højmesteren til hjælp med en flåde til Weichselmundingen.8()
Baggrunden for den sidste oplysning var, at Danzig og flere preussiske
hansebyer i februar 1454 havde opsagt højmesteren, Ludwig von Erlichausen, troskab, givet sig under kong Kasimir af Polen og havde er-

79. DCP nr. 49.
80. BSH III nr. 36. Det er - trods fuldmagten - tvivlsomt, om de danske forhandlere er mødt
frem i Ronneby (se W. Christensen 1895/1974 s. 237 note 2). Jeg har svært ved at se, hvor
af Olesen kan slutte, at Christian ikke kunne hindre, at mødet blev afholdt (1983 s. 54).
Hvis de danske forhandlere virkelig trodsede ham og mødte frem, kunne han vel vanske
ligt forhindre, at de gjorde brug af deres forhandlingsfuldmagt. Der har måske været mere
enighed mellem Christian og de udpegede forhandlere i dette spørgsmål, end Olesen anta
ger.
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klæret den Tyske ordensstat krig.81 Karls brev til Danzig var et første
skridt til at engagere sig i denne konflikt, men tillige et forsøg på at skaf
fe sig forbundsfæller i en ny truende krig mod Christian.
For Danzig kom udsigten til et fjendtligt forhold til Christian næppe
som nogen overraskelse. Christians begrænsninger for engelsk skibsfart
skabte vanskeligheder for de preussiske købmænds livsvigtige handel på
England. Deres transport af engelsk klæde gennem danske stræder gjorde
dem sårbare for pression fra Christian, når han f.eks. krævede handels
blokade mod Sverige.82
Christian ville som højmesterens allierede kunne skade dennes op
rørske undersåtters handel og skibsfart. Danzigkøbmændene var tilbøjeli
ge til at se højmesterens onde anslag bag alle deres vanskeligheder i sun
det, før vidnesbyrd om forbund mellem Christian og højmesteren forelå.83
Karls brev til Danzig rørte således ved meget ømtålige strenge, hvilket
utvivlsomt var velbetænkt.
De preussiske byer søgte naturligvis at få de øvrige hansebyers støtte i
deres opgør med Ordensstaten. Over for Lybæk og de vendiske stæder
lagde man derfor vægt på de fælleshanseatiske interesser og truslen fra
højmesteren og i det hele taget fra landsfyrsterne, der var et permanent
problem for hansebyerne 1400-tallet igennem.84 Karls antydninger om
Christian og en mulig fyrstealliances togt til Weichselmundingen virkede
på købmændene som en gnist til en krudtladning.
Fælleshanseatisk interesse var naturligvis foranstaltninger til beskyttel
se af byernes handel og skibsfart. Christians broder, grev Gerhard af Ol
denborg og Delmenhorst, havde i flere år påkaldt sig købmændenes op-

81. Om baggrunden for de preussiske byers oprør mod høj mesteren se P. Simson: »Danzig im
13jährigen Krieg von 1454-1466«, Zeitschi: d. Westpreuss. Geschichtsvereins XXIX, 1891
s. 5-20; E. Daenell: Die Blütezeit der deutschen Hanse. II. Berlin 1906 s. 146ff; Lögdberg
1935 s. 232ff; M. Biskup: »Das Reich, die wendische Hanse und die preussische Frage um
die Mitte des 15. Jahrhunderts«, Neue Hansische Studien. Hrsg. K. Fritze m.fl. Berlin
1970 s. 341-57; J.E. Olesen: »Norden og Livland i del 15. århundrede«, Nordisk Tidskrift
för Vetenskap, Konst och Industri 1981 s. 314-25, isærs. 318-20; Enemark i Historie 1982
s. 484ff.
82. Om Christians forsøg på at kæde sin holdning til englændere og preussere sammen med sit
blokadekrav mod Sverige se Enemark 1981 s. 127f; samme i Historie 1982 s. 480f, 487f.
83. HR 11:4 nr. 218 s. 154; J. Voigt: Geschichte Preussens von den ältesten Zeiten b.z. Unter
gang der Herrschaft des Deutschen Ordens. VIII. Königsberg 1838 s. 372f; Lögdberg
1935 s. 243f.
84. Generelt herom se f.eks. H. Sauer: Hansestädte und Landesfiirsten. (Quellen und Darstel
lungen zur Hansischen Geschichte. N.F. XVI). Köln/Wien 1971; E. Daenell II 1906 s.
469-500; Ph. Dollinger: Die Hanse. Stuttgart 1966 (el. senere oplag) s. 15Iff.
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mærksomhed ved grove overgreb på skibsfarten.85 Men Danzig søgte i
forsommeren 1454 desuden at henlede Lybæks og andre hansebyers op
mærksomhed på Christians repressalier mod især preussisk skibsfart.86 I
slutningen af maj gik der rygter om, at Christian havde til hensigt at fange
den hanseatiske Baiesaltflåde, der ventedes til sundet med årets forsynin
ger af fransk havsalt - efter sigende tilskyndet af højmesteren.87 Hvis det
overhovedet var andet end et rygte, så blev det i alt fald ikke til noget.
På et hansemøde i juni/juli i Lybæk overvejede man virkelig at sende
fredsskibe i søen for at forsvare den hanseatiske skibsfart.88 Fra mødet sti
ledes klager over overgreb både til Christian og til det danske rigsråd.89
Hvis ikke imødekommende svar indløb fra Danmark, ville man »binde
banneret for stokken« (dvs. begynde krig), skrev Danzigs repræsentant
optimistisk hjem.90 Her tog han nu nok fejl af stemningen. Hertug Adolf
skulle forsøge at udvirke en sammenkomst med Christian og dennes
brødre.91 Man ville altså i det længste undgå et brud med Christian.
Karl havde også skrevet til Lybæk om det forliste Ronnebymøde og til
budt købmændene sin beskyttelse og imødekommende privilegier i Sveri
ge. Fra hansemødet modtog han svar med anmodning om hans bistand til
at bekæmpe Gerhards kaperier. Men om Christian stod der forsigtigvis in
genting.92
Karl svarede omgående, at de hanseatiske fredsskibe måtte søge svensk
havn under jagten på piraterne. Men tillige tilbød Karl flotte løfter om fri
sundfart, rettigheder på Skånemarkedet og bekræftede privilegier i Norge,
hvis købmændene ville hjælpe ham til at genvinde Skåne, Halland, Got
land og Norge.93 Det ville købmændene ganske givet ikke. Men Karls
brev viser, hvor desperat han søgte at skaffe sig allierede i den kamp, han
nu måtte imødese. Karl søgte bevidst at dreje stædernes tilbud om allian
ce mod Gerhard til en alliance mod Christian, hvilket det lybske udspil
ikke kan siges at give anledning til.

85. W. Christensen 1895/1974 s. 214ff, 222ff, 236f; Enemark i Historie 1982 s. 48Iff; Olesen
1983 s. 49f,53f.
86. HR 11:4 nr. 278-79, 282-83.
87. HR 11:4 nr. 276, s. 205.
88. CdS 30 IV s. 169 især note 2; jf. HR 11:4 nr. 251,248 §1,259-60, 291.
89. HR 11:4 nr. 251, jf. nr. 248 § 1-2, 249 § 11, nr. 259-60.
90. HR 11:4 nr. 281, jf. 282-84.
91. HR 11:4 nr. 248 § 20, 284; jf. W. Christensen 1895/1974 s. 238f.
92. BSH III nr. 37.
93. BSH III nr. 38 el. HR 11:4 nr. 293. Karl sendte sin kansler Nicolaus Ryting til Lybæk for at
redegøre for sine planer.
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Hvor vigtig korrespondancen forekom Karl, kan ses af, at han to dage
senere sender kopi af det lybske brev og sit eget svar til rådet i Danzig
med en fornyet anmodning om samvirken.94 Karl arbejdede målbevidst på
at opbygge en hanseatisk støttealliance over for et forventet dansk-norsk
angreb.
Men hvad gik Christians planer ud på? Hvad var grunden til, at han nu
aflyste de fredsplaner mellem rigerne, som han - sikkert uden synderlig
begejstring - dog havde måttet acceptere i juli 1453?
I februar 1454 henvendte begge Preussens stridende parter sig til Chri
stian, højmesteren for at få militærhjælp mod oprøret, de preussiske byer
for at opnå garantier for uhindret sejlads gennem danske stræder.95
Højmesteren kontaktede også kurfyrst Frederik af Brandenborg, der er
hvervede panteretten i ordenslandet Neumark for 40.000 rh.gl., som høj
mesteren sikkert sagtens kunne bruge til militært beredskab. Kurfyrsten
fik imidlertid herved en interesse i Ordensstatens opretholdelse for at sik
re anerkendelse af panteaftalen. Militærhjælp til højmesteren måtte anta
gelig erhverves gennem betydelige subsidier fra Ordensstatens side, hvil
ket ville vanskeliggøre en indløsning af panteretten til Neumark.96 Kur
fyrst Frederik var derfor energisk fortaler for at skaffe højmesteren mili
tær alliance. Den dansk-norske konge var en naturlig mulighed, og udsig
ten til subsidier har sikkert øget Christians interesse for sagen.
I april 1454 havde Christian kontakt med kurfyrst Frederik om forhol
dene i Preussen, og i maj/juni skriver Danzigs udsendinge fra Lybækmødet hjem, at flere af Ordensstatens riddere opholdt sig i Christians omgi
velser.97 Hvad der forhandledes om, er ikke vanskeligt at regne ud. Det er
værd at bemærke, at forhandlingerne finder sted netop på det tidspunkt,
da beslutningen om at sabotere Ronnebymødet med svenskerne må være
taget. Var Christian i færd med at finde de penge, han havde savnet til at
fortsætte krigen mod Sverige, i form af udsigten til subsidiepenge fra Or
densstaten?
Christian må have besluttet sig sidst i juni eller først i juli, siden or
densmesteren i Livland, Johan van Mengede, allerede den 1. august kan

94. BSH III nr. 39.
95. HR 11:4 nr. 218 s. 154f; Lögdberg 1935 s. 2431’.
96. J. Voigt: Die Erwerbung der Neumark. Ziel und Erfolg der Brandenburgischen Politik un
ter den Kurfürsten Friedrich l und Friedrich II 1402-1457. Berlin 1863 s. 338ff; samme
1838 VIII s. 3731'; Lögdberg 1935 s. 244IT; Biskup 1970 s. 345.
97. Hansisches Urkundenbuch. Hrsg. W. Stein. Leipzig 1899 (eit. HUB) VIII s. 225; HR 11:4
nr. 278 s. 207f; Lögdberg 1935 s. 246.
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meddele højmesteren udfaldet.98 En ordensrepræsentant, Walther von
Kökeritz, befandt sig efter al sandsynlighed allerede på det tidspunkt hos
Christian med højmesterens fuldmagt til at indgå forbundsaftale med kon
gen. Højmesteren selv var indesluttet i Marienburg og således i en yderst
betrængt situation, hvilket subsidieaftalen med Christian unægtelig også
antyder. Den Tyske ordensstat forpligter sig til at udbetale Christian
60.000 ungerske gi., de 40.000 allerede den 7. oktober og resten, når
højmesteren var undsat fra belejringen på Marienburg. Tillige fik Chri
stian løfte om overdragelse af nogle livlandske slotte - i alt fald en tid hvilket skulle forhandles på plads med den livlandske ordensmester, Jo
han van Mengede. Det vides ikke bestemt, hvornår aftalen er indgået. Det
kan dog senest være i første halvdel af september, men måske snarere i
august.99
Karls brev til Danzig røbede hans bange anelser i forbindelse med af
lysningen af Ronnebymødet. Tiden skulle vise, at de sandelig ikke var
uberettigede. Hvis Christian under den resterende våbenstilstand med
Sverige kunne nå at undsætte den betrængte højmester i Marienburg og få
udbetalt den store subsidiesum, ville han kunne leje en ikke foragtelig hær
af lejetropper til at fuldføre den påbegyndte erobring af Sverige, når
våbenstilstanden udløb ved pinsetid 1455.100 Men helt sådan skulle det nu
ikke komme til at gå.

Vadstenaforhandlingerne februar 1455
Højmesteren så sig overhovedet ikke i stand til at indfri de økonomiske
krav om subsidier, som von Kökeritz’ aftale med Christian pålagde Or
densstaten. I slutningen af august ankom imidlertid en lejetrophær fra
Brandenborg og Sachsen til Preussen, hvilket betød en vending i krigen til
gunst for højmesteren. Det øjeblikkelige resultat blev ophævelsen af be
lejringen af Marienburg den 21. september 1454, hvilket ganske vist øge-

98. Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch. Hrsg. F.G. Bunge (cit. LECUB) XI. Riga
1905 nr. 354.
99. Lögdberg 1935 s. 250f; om de livlandske slotte se LECUB XI s. 328; om Marienburgs
belejring se J. Voigt 1838 VIII s. 379-87. Traktaten blev indgået, før belejringen af Mari
enburg blev ophævet 21. sept. (se P. Simson 1891 s. 33). men på grund afbetalingsfristen
7. okt. bør den næppe placeres for sent.
100. Simson beregner for krigen i Ordensstaten i 1454 en gennemsnitssold til 7-8 mk. pr. uge
(1891 s. 38). Hvis man anslår 1 ungersk gi. = 28 mk., vil der kunne lejes 5.000 mand i ca.
*/2 år for nævnte subsidiesum.
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de højmesterens bevægelsesfrihed med henblik på at indgå alliancer. Men
hans behov for øjeblikkelig hjælp var måske også derved blevet mindre
akut. Til gengæld skulle kravet om betaling af lejetroppernes sold meget
snart bringe højmesterens økonomi i total ruin.101 Det gunstige øjeblik for
subsidiekøbt støtte til højmesteren hos Christian synes faktisk at være for
passet.
Christian havde i første omgang givet de preussiske stæder et henhol
dende svar på deres henvendelse i februar 1454, og der er bestemt intet
tegn til, at disse - foranlediget af Karls oplysninger - skulle ønske noget
brud med Christian. Tværtimod bad man Kasimir udvirke fredelige for
handlinger med Christian og hertug Adolf, hvilket dog kun udløste et
undvigende svar i august fra Christian.102 Også det aftalte møde i Kiel den
29. september, som hertug Adolf havde lovet Lybæk at få etableret med
Christian og brødrene - og som Lybæk havde indbudt de preussiske stæ
der til - fik Christian viklet sig udenom, og mødet blev vist aldrig realise
ret.103 Derimod modtog Lybæk et beroligende svar fra det danske rigsråd
med løfte fra Christian om kun at skade skibsfarten, hvis han havde grund
til det. Det er vist tvivlsomt, hvor meget man tør lægge i den type løse
rigsrådsløfter.104 Det var ikke fredsforhandlinger med de preussiske stæ
der, Christian havde brug for i august/september 1454, selv om et åbent
brud med hansebyerne naturligvis måtte undgås, indtil forbundet med
højmesteren var sikret. Der er således ingen tvivl om, at det var en slem
streg i regningen for Christian, der klart havde lagt sin politik an på dette
forbund og udsigten til subsidieindkomsten, som nu altså fortonede sig i
det fjerne.
Christian kunne åbenbart vanskeligt helt slippe tanken om de tillokken
de subsidier, selv om betalingsfristen ikke kunne overholdes. Da Oluf Ak
selsen ved Mortenstid omkring 11. november 1454 drog fra Danmark til
Gotland, fik han i opdrag at sende bud fra Gotland til højmesteren an
gående det planlagte forbund. På grund af vejrliget afgik Oluf Akseisens

101. CdS 30 IV s. 165-67; Simson 1891 s. 29-33; Voigt 1838 VIII s. 402ff. 411 ff, 432; Biskup
1970 s. 347.
102. HUB VIII nr. 350 s. 232; HR 11:4 nr. 290 s. 216, nr. 296 s. 220. Jeg er enig med Lögdberg
(1935 s. 257) imod W. Christensen (1895/1974 s. 235) i, at Danzig i det længste ville
undgå et brud med Christian.
103. HR 11:4 nr. 297-98; W. Christensen 1895/1974 s. 244.
104. HR 11:4 nr. 292: W. Christensen 1895/1974 s. 243f og Olesen 1983 s. 58 seren betydelig
uenighed mellem konge og rigsråds holdning. Om det var ret meget mere end politisk
strategi, kan vist diskuteres. Det var dog åbenbart nok til at hindre lybsk agression, og det
var vel hensigten.
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sendebud dog først i midten af marts 1455 med forsikring om, at Christian
og Gerhard, som von Kökeritz vist også havde henvendt sig til, ville und
sætte Ordensstaten, om det også skulle blive nødvendigt at udskyde kri
gen mod Sverige.105
Og det ser ud til at være lige præcis, hvad der er under forberedelse i de
første måneder af 1455. Dansk henvendelse skal være rettet til Karl om
forhandlinger, der planlægges til februar 1455 i Vadstena, hvor Karl lod
sin datter klostervie og samtidig fejrede bryllup for sin fætter, marsken
Tord Bonde, med Elin Ågesdatter (Thott).106 Denne ægteskabsforbindelse
er blevet tolket som vidnesbyrd om, at slægten Thott nu søgte kontakt til
inderkredsen omkring Karl og generelt ikke længere havde interesse i
Christians krigspolitik.107 Det første er i hvert fald rigtigt, hvilket betød, at
Niels Eriksen ikke længere var uundværlig, hvis den nødvendige danske
politik fordrede kontakt til inderkredsen omkring Karl.
Genoptagelsen af forhandlinger med Karl må i alt fald have haft Chri
stians sanktion. Skt. Mortensdag 11. november 1454 opholdt Christian sig
hos Åge Akselsen på Varberg, hvorfra han udstedte forleningsbrev til AIv
Knutsson (Tre rosor) på Sigurd Jonssons gamle norske len Solør.108 Hvor
når ægteskabsforbindelsen mellem Tord Bonde og Elin Ågesdatter er af
talt, kan vanskeligt siges, men aftalen om at bruge ægteskabet til at bane
vejen for en ny fredsføler over for Sverige kan meget vel være fostret un
der dette kongelige besøg på Varberg, efter at forbundsaftalen med
højmesteren og udsigten til subsidierne var faldet på gulvet, og en krig
med Sverige efter pinse derfor ville komme yderst ubelejligt.
Det er tankevækkende, at Oluf Akselsen, der netop ved Skt. Mortenstid
rejste tilbage til Gotland, er så velunderrettet om Christians planer, som
åbenbart er fostret i tæt kontakt med brødrene Åge og Oluf Akselsen.
Olufs udtalelser til højmesteren tyder nu ikke just på, at Thott-slægten ge
nerelt skulle være afvisende over for Christians krigspolitik mod Sverige.
Den skulle blot udskydes for at komme Ordensstaten til hjælp - læs: for at
tjene subsidier fra Ordensstaten til krigsførelsen mod Sverige.
105. Lögdberg 1935 s. 252f. O.A.s brev dateret Visborg 16/3 1455 ankom i Ordenskancelliet
3/5 og findes i Ordensbriefarchiv i Königsberg. Grev Gerhard havde i efteråret 1454 er
klæret sin støtte til højmesteren og truet Ordensstatens fjender (referat i HR 11:4 nr. 32930, s. 248).
106. Sturekrönikan. Svenska Medeltidens Rimkrönikor III. Utg. G.E. Klemming. (Saml. utg.
Svenska fornskrifts-sälskapet XVII:3). Sthlm. 1868 (cit. StK) v. 107-20 mener ganske
vist, at det er frygten for Tord Bonde, der får danskerne til at søge fred, jf. StK v. 132-33.
Om brylluppet se bl.a. G. Carlsson: »Tord Karlsson Bonde«, SBL 5 s. 322.
107. Olesen 1983 s. 62.
108. DCP nr. 52 el. DN II nr. 808 el. NGL 2. rk. 11:1 nr. 55.
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Af Christians brev 27. januar 1455 fra København til hofmester Niels
Eriksen, der med marsken Claus Rønnov befandt sig i Helsingborg, frem
går det også tydeligt, at kongen er indforstået med afholdelsen af Vadstenamødet, der naturligvis også har Niels Eriksens tilslutning. Derimod
ikke så ubetinget Claus Rønnovs. Marsken nægter at deltage i mødet, hvis
han ikke modtager kongens skriftlige ordre til det, og det til trods for, at
Christian hævder mundtligt at have anmodet ham om det.109 Der var
åbenbart ikke enighed i rigsrådet om den politiske kovending, der var
indtrådt som følge af, at subsidierne fra Ordensstaten udeblev. Jens E.
Olesen mener, at marsken ikke ville risikere at blive kompromitteret som
forhandler, hvis kongen atter skulle springe fra aftalen. Men er det mon
ikke en efterrationalisering?110
Det forestående Vadstenamøde under forsæde af hofmestrene Niels
Eriksen i Danmark og Erik Eriksen i Sverige måtte forventes at føre til en
permanent fred mellem rigerne, ligesom det aflyste Ronneby møde 1454
antagelig ville have gjort. Det ville altså holde det siddende styre i Sveri
ge ved magten. Men kunne Claus Rønnov mon være interesseret i det?
Den danske marsk havde netop indgået nyt ægteskab med Birgitta Kristersdatter (Vasa), datter af Karls gamle modstander, drosten Krister Nils
son (Vasa) og Margrethe Eriksdatter (Krummedige).111 Birgitta var enke
efter Erik Turesson (Bielke) og halvsøster til Ture Turesson, der havde
moder fælles med Birgitta og fader fælles med Erik Turesson. Men Bir
gitta var tillige halvsøster til ærkebiskop Jöns Bengtssons (Oxenstierna)
moder, hvis anden søn, Krister Bengtsson i 1450 havde ægtet Märta, dat
ter af den landflygtige Magnus Gren. Der kan ikke være tvivl om, at Claus
Rønnovs nye ægteskab var formidlet af netop Ture Turesson, der således
allierede sig med Danmarks marsk i sin konflikt med Karl og dennes svi
gersøn Erik Eriksen (Gyldenstjerne).112 Denne kreds forøgedes netop i
disse år med yngre slægtsmedlemmer, der voksede til: Jöns og Kristiern
Bengtssons yngre broder David Bengtsson (Oxenstierna), Birgittas unge
brødre Johan og Nils Kristersson (Vasa) og deres fætre på mødrene side,
Karl Kristerssons unge sønner med Ebba Eriksdatter (Krummedige) Ket-

109. Miss I nr. 14. Kongens mundtlige henvendelse til marsken herom er sket ved et møde på
Krogen i hofmesterens nærvær, så Rønnov må have haft vægtige årsager til sin vægring.
110. Olesen 1983 s. 61.
111. Ægteskabet var indgået før 25/7 1454 (Rep II nr. 380), måske netop i lyset af den politik,
der indledtes med aflysningen af Ronnebymødet midsommer 1454.
112. Om T.T.s konflikt med E.E. henvises til K.H. Karlsson: Arfstvisten emellan Erik Eriks
son (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451-1480. Sthlm. 1908, se også fore
gående note, hvor C.R. fordrer sin hustrus morgengave fra E.T. udlagt af E.E.
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til, Johan og Erik Karlsson (Vasa).113 Claus Rønnovs nye ægteskab bragte
ham i kontakt med Bielke-Vasa-Oxenstierna-oppositionen imod Karl.114
Claus Rønnov kunne ikke være interesseret i en fredelig løsning, der holdt
det siddende styre i Sverige ved magten. Marsken havde engageret sig i
en unionsløsning, der førte Christian til magten i Sverige på bekostning af
Karls styre, altså en militær løsning.
Vadstenamødet resulterede - som det var at vente - i en overenskomst
27. februar 1455 om evig fred mellem rigerne. På et møde i Kalmar Skt.
Olufsdag (29. juli) skulle seks danske og seks svenske råder forlige eller
fælde dom i de to kongers og rigernes indbyrdes konflikter. De 12 danske
forhandlere i Vadstena forpligtede sig til frivilligt fangenskab i Kalmar,
hvis Kalmarmødet aflystes på dansk foranledning, ligesom de 12 svenske
forhandlere tilsvarende måtte garantere, at mødet ikke hindredes af sven
ske årsager.115 Der er vist grund til at antage, at denne bestemmelse var et
svensk ønske.
Claus Rønnov deltog i mødet, og i en særlig akt lovede han tillige med
ærkebispen, Åge og Iver Akselsen og provst Oluf Mortensen (Baden) i
Roskilde, at ratificerede eksemplarer af overenskomsten skulle udveksles
mellem Åge Akselsen og dennes svigersøn Tord Bonde inden 4. maj
1455.1,6
Udviklingen bevægede sig altså i retning af et nyt »Halmstadmøde«,
hvor afgørelsen af unionskonflikterne blev lagt i hænderne på rigernes
råds forhandlere. Ville en ny »Gyldenstjerne-løsning« få bedre betingel
ser end den gamle fra maj 1450? Så vidt kom det dog ikke, for Christian
ratificerede aldrig Vadstenaoverenskomsten af 27. februar 1455.117 Hvad
var det, der nu betingede en ny drejning af den danske unionspolitik?

Forbund med Ordensstaten oktober 1455
Da højmesteren i begyndelsen af 1455 sendte underhandlere til kurfyrst
Frederik for at skaffe hjælp, fandt de danske forhandlere til stede hos kur
fyrsten i Berlin.118 Samtidig med den fredsommelige attitude over for
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Om disse personer se Gillingstam 1952 s. 241-58, 332-65.
Slægtstavler se Gillingstam 1952 s. 244, 371, 391; Enemark 1981 tavle VI s. 322.
Hadorph II s. 186-92 el. ST III Bihang VII a-b s. 658-60.
Hadorph II s. 185-86 el. ST III Bihang VII c s. 661.
ST III s. 256.
LECUBXInr. 391 s. 328.
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Sverige på Vadstenamødet søgte Christian altså gennem kurfyrsten at red
de stumperne af det forliste forbund med højmesteren og subsidierne fra
Ordensstaten.
I marts var der udsigt til, at det skulle lykkes. I Berlin forhandlede tilli
ge en udsending fra ordensmesteren i Livland, og den 12. og 14. marts af
gik breve fra højmesterens forhandlere og fra kurfyrst Frederik til or
densmesteren i Livland med opfordring til, at denne påtog sig subsidieudgifter til Christian, som til gengæld lovede at komme højmesteren til
hjælp.119
De danske forhandlere lod forstå, at man helst ville indgå forbund med
højmesteren, hvis man i Ordensstaten ville opfylde forpligtelserne ifølge
aftalen med von Kökeritz. Ville Ordensstaten ikke holde aftalen, måtte
Christian naturligvis se at komme til en forståelse med stæderne, selv om
han nødig så denne udgang på forhandlingerne.120
William Christensen antager, at »stæderne« her skal opfattes som de
vendiske stæder, så Christian, hvis forbundet med højmesteren ikke kun
ne realiseres, var nødt til at forlige sig med Lybæk og de vendiske stæder,
men det giver jo ingen mening.121 G.A. Lögdberg formoder, at udtrykket
gælder Christians generelle forhold til hansestæderne og altså indbefatter
de preussiske stæder, hvilket indebærer en pression mod Ordensstaten.
Her har vi utvivlsomt sagens kerne.122 Man kan vist gå et skridt videre og
hævde, at »stæderne« her betyder de »preussiske stæder« og ikke andre.
Christian må naturligvis tage stilling mellem konfliktens parter, der begge
har henvendt sig til ham. Kan han ikke få et forbund med Ordensstaten,
må han - hvor nødig han end vil - forlige sig med modparten og imøde
komme de preussiske stæders ønsker om sikker handel og sejlads gennem
danske stræder. Denne antydning må opfattes som en alvorlig pression
mod højmesterens forhandlere, hvilket giver god mening.123 Et brev fra
Kasimir til Christian af 26. januar 1455 kræver netop tryg handel og ska-
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LECUB XI nr. 391-92.
LECUB XI s. 328.
W. Christensen 1895/1974 s. 249.
Lögdberg 1935 s. 263.
Jeg ser ingen grund til, at Christian skulle blande sit forhold til de vendiske stæder ind i
forhandlingerne, det er uden interesse for sammenhængen. Denne opfattelse bestyrkes
også af Christians eget udsagn i brev til højmesteren 26/9 1455 (LECUB XI nr. 455 s.
370), at kurfyrsten og ordensforhandlerne skulle have bønfaldet ham om ikke at forlige
sig med stæderne. Når W. Mollerup {Danmarks Forhold til Liflandfra Salget af Estland
til Ordensstatens Opløsning 1346-1561. Kbh. 1880 s. 19) mener, at Christian skulle være
nødt til at slutte sig til det preussiske forbund, hvis overenskomsten med højmesteren
ikke blev opfyldt, er det dog en overfortolkning.
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deserstatninger til de preussiske stæder for overgreb tilføjet af dansker
ne.124 Christian havde altså baggrund for pressionen.
Ordensmester Johan van Mengede indvilligede i at søge at stille Chri
stian tilfreds med en pengesum for at udvirke dansk hjælp til Ordenssta
ten, hvilket han meddelte højmesteren i maj 1455.125 Mengedes udsen
ding, Hans von Jarsdorff, havde fuldmagt til at forhandle med Christian
om 2.000 lødige mk. sølv, et beløb, der var langt ringere end den store
subsidiesum i aftalen med von Kökeritz.126
Der kan ikke herske tvivl om, at det var i forventning om, at Mengede
ville påtage sig de økonomiske subsidieforpligtelser, der var forudsætnin
gen for von Kökeritz-aftalen med Ordensstaten, og som Christian så in
derligt ønskede sig, der fik ham til at undlade at ratificere Vadstenaaftalen
af 27. februar 1455.127 Udsigten til en retslig afgørelse af konflikten med
Karl i lighed med Halmstadmødet maj 1450 ville Christian helst undgå.
Det må have været forhandlingerne hos kurfyrsten i Berlin i marts, der
har givet Christian optimistiske forventninger. Men selv om det ser ud til,
at Mengede har reageret hurtigt, kunne en bindende aftale - endsige klin
gende subsidiemønt - dog ikke nå at komme i hus, før de ratificerede
Vadstenapapirer skulle udveksles i begyndelsen af maj.128
Ifølge Karl skal ærkebisp Tue Nielsen og danske rigsråder om somme
ren have skrevet til ham, at opfyldelsen af Vadstenabestemmelserne måt
te udskydes, fordi de var »unredelich«.129 Det var helt oplagt en udflugt
fra dansk side for at vinde tid i håb om, at subsidieaftalen med ordensme
steren skulle nå at falde på plads. Det ser ud til, at konge og rigsråd har
handlet i bedste forståelse i dette danske politiske fupnummer.130
124. HR 11:4 nr. 332 s. 249.
125. LECUB XI nr. 402. Han vedlægger brevene fra kurfyrst Frederik og ordensforhandlerne
af 12/3 og 14/3 (LECUB XI nr. 391-92).
126. Beløbet fremgår af H.v.J.s rapport om sine forhandlinger af 7/11 1455 sendt til højmeste
ren (LECUB XI nr. 468 s. 380).
127. Ordensforhandlerne skriver 12/3 1455 til Mengede, al de har skrevet til Christian, at de
er overbeviste om, at Mengede vil imødekomme ham, så han kan komme ordenen til
hjælp (»gantz getrauwen haben, das euwer gnade yme eynen willen machen werde«) se
LECUB XI s. 329.
128. Når Lögdberg mener (1935 s. 270), at Danmarks udenrigspolitiske situation må have
forekommet yderst utilfredsstillende ved udløbet af våbenstilstanden med Sverige maj
1455, kan hertil blot siges, at Christian (og måske rigsrådet) valgte situationen selv ved at
undlade at ratificere Vadstenaaftalen, trods de yderst usikre udsigter til en indbringende
alliance med Ordensstaten.
129. HR 11:4 nr. 428 s. 304.
130. Olesen kan for så vidt have ret i, at rigsrådet med brevet ønskede at holde forhandlinger
ne med Karl åbne (1983 s. 66); men det var så sandelig også i Christians interesse, altså
ikke vidnesbyrd om divergens mellem konge og råd.
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Karl lod sig næppe narre. Han bestred, at Vadstenaaftalen var »unredelich«, og klagede - ikke helt uberettiget - over, at han gang på gang var
blevet mødt med brudte løfter.131 Karl havde fået nys om forhandlingerne
mellem Christian og Mengede, og rygterne talte om afståelse af landska
berne Harden og Wierland, hvor han selv havde godsinteresser. Hvor me
get Karl frygtede udsigten til en sådan alliance, fremgår af hans desperate
skridt. Han tilbød ordensmesteren et forbund, men lod truende forstå, at
en afvisning heraf kunne medføre svensk krig mod Ordensstaten. Menge
de advarede høj mesteren mod alliance med den svenske konge, som han
mente ville indgå forbund med de oprørske preussiske stæder.132 Karls
forsøg på at skræmme ordensledelsen fra et forbund med Christian var
mislykket, ligesom hans forsøg på at skaffe sig en lybsk/vendisk alliance
imod Christian; end ikke de preussiske stæder kunne Karl regne med støt
te fra i et opgør med Christian. Karl stod isoleret i Baltikum.
Selv om begge parter utvivlsomt var interesseret i at få en aftale i stand,
trak forhandlingerne mellem Mengede og Christian åbenbart alligevel i
langdrag. Man tager næppe fejl i, at problemet var, at Mengede havde
vanskeligt ved at skaffe en subsidiesum, der var tilstrækkelig stor til, at
Christian ville give afkald på von Kökeritz’ fordelagtige allianceaftale.133
Løsningen kom muligvis i form af en ændring også i Christians hjælpe
forpligtelser over for højmesteren. Behovet var ikke længere landtropper
til undsætning af borge. Et dansk flådebesøg ved Weichselmundingen for
at lamme de preussiske byers handel og skibsfart ville være et værdifuldt
skaktræk nu, da højmesteren efter oprøret ikke rigtig rådede over effekti
ve søstridskræfter.134
For Christian ville flådeoperationer baseret på udskrivning af søfolk og
naturalieressourcer lettere kunne tilpasses det danske skatte- og afgiftssy
stem end landtropper lejet for kontant sold, hvilket netop må have været
Christians vanskelighed i landkrigen mod Sverige.
Desuden kunne danske flådeoperationer i det indre Baltikum langt bed
re tilpasses dansk blokadepolitik imod Sverige end landmilitære operatio
ner i Preussen. Christians nye opgaver i alliancen med højmesteren blev
således mere tilfredsstillende og mindre økonomisk belastende, end de vil
le have været ifølge aftalen med von Kökeritz. Men unægtelig blev den ud-

131. HR 11:4 nr. 428.
132. LECUB XI s. 339; jf. Lögdberg 1935 s. 265ff.
133. Da Christian opgav Vadstenaaftalen, havde han utvivlsomt forestillet sig en opfyldelse af
den indgåede subsidieaftale, så de nye udsigter må have været en stor skuffelse for ham.
134. LECUB XI nr. 402 s. 338; jf. Lögdberg 1935 s. 260f.
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lovede subsidiesum også langt mindre og betalingsterminerne væsentligt
mere langstrakte. Den 7. oktober 1455 bekræfter Christian at have modta
get 1.000 mk. lødigt sølv og løfte om yderligere 1.000 mk. lødigt sølv og
5.000 rh.gl. over en femårig periode, mens han til gengæld giver afkald på
løfterne i aftalen med von Kökeritz om 60.000 ungerske gi.135 Christians
alliance med Ordensstaten var omsider i hus - men mod en subsidiesum på
måske 20-25% af den oprindelig aftalte og i væsentligt langsommere af
dragstempo. Hvad ville Christian kunne bruge denne aftale til?

Flensborgmødet maj 1455
Lybæk og de vendiske stæder følte sig stærkt provokerede af Gerhards
sørøverier i årene 1451-1453. I januar 1454 udstedtes forbud mod handel
med Oldenborg og Delmenhorst, hvilket dog ikke forhindrede greven i at
sende skibe i søen i foråret 1454.136 I Lybæk opgav man at lade sig re
præsentere ved det planlagte dansk-svenske møde i Ronneby, fordi det
forlød, at Gerhard »med meget løst parti og selskab« ville komme til mø
det.137 Ved hansemødet i Lybæk juni/juli 1454 vedtog man at sende freds
skibe i søen og søgte - som nævnt - at knytte Karl og svenske havne til
kampen mod Gerhard.138
På mødet kom - som omtalt - også mishag med Christian til orde, især
fra de preussiske stæder. Også de vendiske stæder fremførte dog klager,
skønt Christians skarpe kurs ramte tungere mod englændere og preussiske
købmænd end mod hollændere og de vendiske byers købmænd.139
Siden englændernes erobring af den hanseatiske Baiesaltflåde i Kana
len maj 1449 havde hanseaterne også uoverensstemmelser med englæn
derne. De preussiske byer fastholdt erstatningskrav for tabet, men så af
hensyn til deres handel i England helst striden bilagt ved forhandlinger,
mens den lybske kurs var langt skarpere med anvendelse af både repres
salier og handelsblokade. Christians holdning over for englænderne faldt
unægtelig bedre i tråd med den lybske end med den preussiske kurs.140
LECUB XI nr. 460.
HR 11:4 nr. 203, 221.
BSH III nr. 35 el. LUB IX nr. 183; jf. HR 11:4 nr. 246.
CdS 30 IV s. 169 især note 2; jf. HR 11:4 nr. 251.
HR 11:4 nr. 248 §1-2, jf. nr. 259-60. W. Christensen er vist tilbøjelig til at overdrive den
fjendtlige stemning mod Christian i Lybæk (s. 242ff). Henvendelsen til hertug Adolf (HR
11:4 nr. 248 §20) vidner om, at man i det længste ville undgå krig; se herom Enemark i
Historie 1982 s. 482f.
140. HR 11:3 nr. 530-32; CdS 30 IV s. 97ff; Daenell II s. 22ff; Enemark i Historie 1982 s. 480f.
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I Norge havde de vendiske stæder en stærk handelsposition, de lybske
Bergenfarere på vestlandet og rostockerne på østlandet i Oslo og Tøns
berg. Siden Kristoffer af Bayerns tid var stemningen i det norske rigsråd
dog ikke tyskerne gunstig.141 Christian havde derfor undladt - trods gen
tagne anmodninger - at stadfæste de hanseatiske privilegier i såvel Norge
som Danmark.1421 efteråret 1453 havde Christian dog formidlet et forlig
mellem Bergenfarerne og deres hovedfjende, lensmanden på Bergenhus
Olav Nilsson og dennes broder Peder Nilsson. Samtidig havde han frata
get Olav Nilsson Bergenhus len og givet det til den landflygtige svensker
Magnus Gren.143 Dette udfald betragtedes af hanseaterne som en stor di
plomatisk gevinst og en væsentlig indrømmelse fra Christians side.144
Havde man i de vendiske byer klagepunkter mod Christian, så var der
dog altså også argumenter at anføre på hans kreditside. I byerne var man i
øvrigt af den opfattelse, at han kunne influere på broderen, selv om han
naturligvis vanskeligt kunne gøres ansvarlig for Gerhards bedrifter. Alt
dette talte for at begrænse den lybske aggression til søs til at gælde Ger
hard. Der ville være alt for meget at tabe ved at lægge sig ud med Chri
stian.145 Karls charmeoffensiv om en alliance til at skaffe ham Norge, Hal
land, Skåne og Gotland havde ingen chancer for at vinde tilslutning i Ly
bæk. Alene faren for at blive afskåret fra handel på Danmark (med Skåne)
og Norge skulle nok afholde de lybske købmænd fra den slags eventyr og det vidste man godt i Danmark.146
Christian skulle påvirkes ad forhandlingens vej, og det blev flittigt for
søgt gennem hertug Adolf, der arrangerede et møde med Christian i Hei
ligenhafen i maj 1454.147 Under hansemødet i Lybæk et par måneder se
nere bad man påny Adolf formidle forhandlinger med Christian og begge

141. W. Christensen 1895/1974 s. 71-76, 98-106, 116-18, 123-31; om forskningen se i øvrigt
G. Authén Blom: »Norge« i: Det nordiske syn på forbindelsen mellem hansestcederne og
Norden. Århus 1957 s. 36f.
142. En midlertidig stadfæstelse havde rostockerne dog opnået (DN III nr. 815, 825 el. NGL
2. rk 11:1 nr. 34, 52).
143. LUB IX nr. 225 s. 236-38; HR 11:4 nr. 349 §2-3; CdS 30 IV s. 151 især note 2; NGL 2.
rk. 11:1 nr. 47, 49, 59.
144. CdS 30 IV s. 151; NGL 2. rk. II: I nr. 47, jf. nr. 59. Se herom W. Christensen 1895/1974
s. 225-30; Daae 1879 s. 96f; Enemark i Historie 1982 s. 483f.
145. Se foran note 139.
146. I 1490’erne var Lybæks omsætning med Danmark-Norge økonomisk mindst dobbelt så
stor som med Sverige-Finland (se P. Enemark: »Lybæk og Danmark. Skæbnemodstande
re eller handelspartnere?«, Kongemagt og Samfund i Middelalderen. Festskrift til Erik
Ulsig. Århus 1988 s. 161-89, især s. 178 og tabel IV & VIII), og forskellen har i alt fald
ikke været mindre 40 år tidligere.
147. HR 11:4 nr. 245; jf. W. Christensen 1895/1974 s. 235f.
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brødrene. Dette nye møde var planlagt til 29. september i Kiel, men det
synes aldrig at være afholdt.148 Christian var næppe videre interesseret i
disse møder, der uvægerligt ville præsentere ham for erstatningskrav og
ønsker om privilegiestadfæstelser.
Nogen afspænding i forholdet mellem Christian og de vendiske stæder
synes endnu ikke at være indtrådt i de første måneder af 1455.149 Når Wil
liam Christensen vil tolke fredsinitiativet over for Sverige og Vadstenaforhandlingerne i februar 1455 som dikteret af Christians ønske om en
fjendtlig kurs mod stæderne, giver det dog et helt fortegnet billede.150
Christian havde absolut ingen interesse i en krig mod de vendiske stæder,
endsige drømme om at prioritere den frem for en krig imod Sverige.
I midten af maj 1455 afholdtes dog et forligsmøde i Flensborg mellem
Christian og repræsentanter fra Lybæk, Rostock, Stralsund og Wismar. 14
medlemmer af det danske rigsråd var til stede, og hertug Adolf, dennes rå
der og bispen af Lybæk fungerede som mæglere.151 Den 16. maj lovede
Christian med rigsrådernes garanti, at hansekøbmænd fremtidig ikke
skulle udsættes for angreb eller røveri i Danmark. Særlig besked skulle
afgå til Oluf Akselsen på Gotland om at standse sørøveriet og erstatte
kapret gods. Dagen efter stadfæstede Christian og de tilstedeværende
rigsråder alle de hanseatiske privilegier i Danmark modtaget af tidligere
konger, og samtidig erklæredes alle dokumenter givet andre for ugyldige,
hvis de stred mod hanseaternes privilegier.152
Efter pinse agtede Christian sig til Marstrand, og her ville han med sine
norske rigsråder stadfæste også hanseaternes norske privilegier, hvilket
skete for Älvsborg den 1. juli.153 Rostock modtog dog allerede i Flensborg
sine foreløbigt anerkendte privilegier for handel i Oslo og Tønsberg stad
fæstet.154
Endelig vedtog man i Flensborg, at hansekøbmændene skulle opføre
skadelister over deres tab i Norge og Danmark, hvorefter hertug Adolf og
Lybæk skulle arrangere en sammenkomst til forhandling og erstatning
omkring disse skader.1x5
Det var unægtelig en række ganske opsigtvækkende indrømmelser, de
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Se foran note 91 og note 103.
HR 11:4 nr. 333; jf. W. Christensen 1895/1974 s. 245f.
W. Christensen 1895/1974 s. 247f, hvilket også Olesen vender sig imod (1983 s. 62).
Om mødet se HR 11:4 s. 245-62: beretning, Vorakten, Recess & Anhang.
HR 11:4 nr. 338-40; LUB IX nr. 224; HUB VIII nr. 398-99.
LUB IX nr. 237-38; HUB VIII nr. 403-04 el. NGL 2. rk. 11:1 nr. 62-63.
HUB VIII nr. 401 el. NGL 2. rk. 11:1 nr. 60.
HR 11:4 nr. 338 §1-2.
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vendiske stæder i Flensborg havde opnået hos Christian tilsyneladende
uden modydelser. Hvad var mon grunden til, at Christian i maj 1455 med
ét gav køb over for de vendiske byer på alle de vigtige områder, han slet
ikke havde villet høre om tidligere? Og fik han virkelig ingen modydel
ser? Lad os først se på det sidste.
At Christian stillet over for en krig mod Sverige skulle give købmænd
ene alle disse værdifulde indrømmelser uden at fordre overholdelse af ab
solut forbud mod handel på Sverige, er ganske enkelt utænkeligt. Da den
danske flådes høvedsmænd i august 1455 forbød Reval at handle på Sve
rige, påberåbte de sig netop aftalerne i Flensborg mellem Christian og
hansestæderne. Reval erklærede, at man hidtil havde været uvidende om,
at en sådan aftale skulle være indgået i Flensborg.156
Ikke desto mindre må det være tilfældet, for den 9. september 1455 kla
ger Christian til hertug Adolf over, at hanseaterne ikke havde afbrudt sej
ladsen på Sverige som aftalt i overenskomsten i Flensborg. Hertug Adolf
skal underrette stæderne om, at hvis overenskomsten ikke overholdes,
kan det resultere i krænkelser af privilegierne.157 Der er således ingen
tvivl om, at en blokade af Sverige indgik som modydelse i overenskom
sten i Flensborg. Christians påstand er heller aldrig blevet bestridt af de
forhandlende byer. Et skriftligt tilsagn herom er utvivlsomt særskilt ud
stedt til Christian, siden det ikke nævnes i de to af Christian og rigsråderne beseglede dokumenter.158 Men har Lybæk virkelig undladt at give meddelse herom til de preussiske og livlandske stæder?
De store indrømmelser til de vendiske byer på Flensborgmødet var trods modydelsen - en markant politisk drejning fra dansk side, hvorfor?
At man skulle have frygtet, at Lybæk og de vendiske stæder ville støtte
Karl i krigen mod Danmark, er næppe særlig sandsynligt.159 Der var sik
kert langt større fare for en fælleshanseatisk alliance mellem de vendiske
og de preussiske stæder til effektiv beskyttelse af sejladsen - også den
preussiske og livlandske, såvel gennem danske farvande som i form af

156. HR 11:4 nr. 373-76 (s. 277-78); W. Christensen 1895/1974 s. 288f; Lögdberg 1935 s.
273f; Olesen 1983 s. 73.
157. HR 11:4 nr. 395 (s. 285) el. LUB IX nr. 267; jf. W. Christensen 1895/1974 s. 289; Olesen
1983 s. 74.
158. Ligesom de beseglede tilsagn fra dansk side i original er bevaret i Trese zu Lubeck, Da
nica nr. 208 (se HR 11:4 nr. 339), må der være udstedt beseglet dokument fra de hanseati
ske forhandlere på løfterne til Danmark, men de er åbenbart ikke længere bevaret.
159. Jeg er her uenig med Olesen, der ser en fare for en tilnærmelse fra de vendiske stæder til
Karl (1983 s. 56ff).
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åben Sverigeshandel.160 Ved indrømmelserne i Flensborg lænkede man
Lybæk og de vendiske stæder ud af en sådan alliance, der kunne have be
redt indkredsningen af Sverige fra søsiden svare vanskeligheder, da han
seaternes tolerancetærskel i 1455 åbenbart var ved at være nået.
Lybæk og de vendiske stæder svigtede med andre ord de fælleshanseatiske politiske målsætninger for at sikre sig egne handelsgevinster i form af
stadfæstede handelsprivilegier i Danmark og Norge.161 Det er vel ikke un
derligt, at Lybæk nødig vedkendte sig en sådan politisk rolle over for de
øvrige bygrupper i forbundet - Lybæk, der altid hævdede at forfægte de
fælleshanseatiske interesser. Den 3. juli skrev Lybæk til Danzig i begejst
rede vendinger om de store fælleshanseatiske gevinster vundet i Flensborg
af lybske forhandlere, »Jedoch------ « - og nu følger det med småt - skal de
undervise købmændene om, at de ikke skal besøge kongens fjender med
deres varer! Det står der altså! Indrømmelserne var vundet på bekostning
af preussiske og livlandske købmænds handel på Sverige.162 Som William
Christensen har vist, var det vist også så som så med skadeserstatningerne,
der overhovedet ikke dukker op ved de senere hansemøder.163 Man »glem
te« dem vist! Og Christian så ingen anledning til at minde om dem.

Krigsåret 1455
I traktaten af 31. maj 1453 står, at de len, Gustav Olofsson har i værge,
skal følge Älvsborg, dog skulle svenske undersåtter være sikret deres arvebesiddelser i lenene.164 Formuleringen røber, at Karl måtte acceptere, at
ikke blot slottet, men alle hr. Gustavs len skulle følge kapitulationsaftalen
over til Christian, dog uden skade for svenske arvebesiddelser i lenene.

160. De preussiske slæder anmodede sommeren 1454 både Lybæk og hertug Adolf om at
presse Christian til at tillade fri preussisk sejlads (HR 11:4 nr. 221-22 (s. 157f), i begyn
delsen af september indbød Lybæk de preussiske stæder til at deltage i det planlagte Kielmøde 29/9 med Christian og brødrene og forhørte sig samtidig om, hvor stor bistand de
preussisk-livlandske slæder kunne yde til bekæmpelse af kaperieme (HR 11:4 nr. 297-98,
317).
161. Biskup er af samme mening (1970 s. 348).
162. HUB VIII nr. 406: »Jedoch hat uns seine gnade geschrieben------ das wir den kaufman
sollen underwisen, dal sie mit ihren guteren seiner gnade feinden nicht besuchen«. Re
vals brev af 21/7 1455 (LUB IX nr. 250) var utvivlsomt svar på et tilsvarende brev fra
Lybæk.
163. W. Christensen 1895/1974 s. 253-56. Flensborgmødet var vist ikke helt den store sejr for
lybsk diplomati, som Daenell gerne vil se (II s. 172).
164. ST III s. 254.
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Den 29. juli 1454 bekendtgør imidlertid Gustav Olofsson, at »min
nådige herre kong Karl i Sverige« har »anamet mig i hans nådige gunst og
kærlighed igen«, og jeg skal »med al ydmyg troskab og kærlighed« være
ham »huld, tro, behjælpelig og bestandig med liv, gods og al magt-----osv«.165 Gustav Olofsson havde atter skiftet herre og nu sluttet sig til Karl.
Hans fader, hans broder, magister Knut Olofsson, hans hustrus to brødre,
Staffan og Karl Bengtsson (Vinstorpa), samt morbroderen, rigsråd Simon
Körning, garanterer for hans troskab. Gustavs »ydmyghed« og Karls
»gunstige nåde« kan passende suppleres med brevets oplysninger om, at
hr. Gustav havde fået panteret i 80 år i Älvsborg og Lödöse og tillige som ny forlening - Örabro slot og by også med panteret i 30 år til i alt
30.000 Stockholmer mk. Hr. Gustav havde taget sin pris for sin »ydmyg
hed« og for det vigtige Älvsborg slot. Örabro len hørte til Dorotheas mor
gengavekrav, så en dansk erobring ville altså koste Gustav Olofsson pan
teretten. Heri havde Karl nok en vis garanti.166
Den 30. maj 1455 garanterer fem svenske højadelige, nemlig Erik Ak
selsen (Thott), Erengisle Nilsson (Hammersta), Arend Bengtsson (Ulv),
Simon Körning og magister Knut Olofsson (Stenbock) for Gustav Olofs
son, at han aldrig vil være Karl og dennes rige og undersåtter til skade, og
at han inden Skt. Olufsdag førstkommende (29. juli 1455) vil levere Karl
Älvsborg tilbage eller indstille sig i Karls fangenskab i Stockholm.167
Hvornår og hvordan Gustav Olofsson har mistet Älvsborg, ved vi ikke.
Men i juni 1455 var det i hænderne på Olav Nilsson, der var villig til at
overdrage slottet til Christian mod at få Bergenhus tilbage for en seksårig
periode.168 Med Olav Nilssons holdning til Bergenfarerne i erindring ville
en sådan disposition ikke være så heldig for Christians nye forligspolitik
over for de vendiske stæder. Imidlertid havde Christian ikke rigtig noget
valg, da Karls aftale med Gustav Olofsson af 30. maj jo viser, hvilke in
teresser der ville blive sat ind fra svensk side for at vinde slottet tilbage.
At Olav Nilssons krav om Bergenhus er kommet ubelejligt og sikkert
også har virket provokerende på Christian, er næppe tvivlsomt.169 Med
165. BSH III nr. 40. Citaterne ordrette, men ikke bogstavrette.
166. Om Örabro se Enemark 1981 s. 213f; samme i Historie 1982 s. 455, 473; jf. K. Kumlien:
Karl Knutsson i Preussen 1457-1464. Sthlm. 1940 s. 45 note 1; G. Carlsson: »Karl
Knutssons testamente«, SHT 63, 1943 s. 10 note 1.
167. BSH III nr. 41.
168. Ifølge den lybske krønike kom O.N. i besiddelse af Älvsborg ved list (CdS 30 IV s. 185f;
jf. HR 11:4 nr. 349 §7, nr. 348).
169. O.N.s senere bedrifter og skæbne, dramaet i Bergen 1455 og Christians holdning hertil
skal ikke behandles her. Den hidtil udførligste undersøgelse heraf er stadig W. Christen
sens (1895/1974 s. 258-86).
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Gustav Olofssons aftale med Karl juli 1454 var Älvsborg vitterlig tabt for
Christian, så Olav Nilssons erhvervelse af slottet åbnede trods alt positive
udsigter, der næppe kunne være Christian imod.170
Lybæk kunne 12. marts 1455 meddele Danzig, at Christian antagelig
ville sende Oluf Akselsen og Olav Nilsson i søen til foråret.171 Hvis for
modningen var rigtig, må Olav Nilsson altså stadig have fungeret i Chri
stians tjeneste. I alt fald skulle Christian fra København i januar 1455 have
et svar sendt til Olav Nilsson, broderen og bispen i Bergen, hvilket kongen
bad Niels Eriksen og Claus Rønnov i Helsingborg om at videresende.172
Om det drejede sig om et forehavende, der havde relation til Älvsborg, kan
naturligvis ikke siges, men Christian havde i alt fald kontakt til brødrene i
månederne, der gik forud for forhandlingerne omkring Älvsborg, som
Christian overtog og den 29. juni overdrog til Johan Oxe.173
Samme dag anmodede Karl biskop Sigge i Strängnäs om at stille folk
til rigets forsvar, da Christian med stor magt var kommet til Lödöse.174 Nu
gjaldt det åbenbart forsvaret af Östergötland. Med Tord Bonde på Axevall
og Gregers Matsson (Lillie) på Rumlaborg kunne Karl dog håbe på, at
sidste skanse i Västergötland endnu holdt.175 Anlægget af Daneborg tyder
på dansk angreb gennem Småland frem mod Jönköping, hvilket ville af
skære de to borge.176
Forsøget mislykkedes, da marsken Tord Bonde indtog Daneborg og fo
retog strejftog ind i Sunnerbo herred i Småland, hvor han arresterede
Gustav Olofsson og beslaglagde dennes gods.177 Om anklagen gjaldt ka
pitulationsaftalen i 1452 eller tabet af Älvsborg 1454/55 fremgår ikke,
men Karl havde ikke længere brug for Gustav Olofsson, den »kongelige
nåde« var brugt op.

170. Jeg er ikke enig med W. Christensen, der synes at mene, at O.N.s erhvervelse af Älvsborg
svækkede Christians sag (1895/1974 s. 256).
171. HR 11:4 nr. 333 (s. 249)7

172. Miss I nr. 13; jf. W. Christensen 1895/1974 s. 257 note 1.
173. W. Christensen har vist, at O.N. var i København 27/4 1455 (1895/1974 s. 446f), hvor
han muligvis kan have forhandlet med Christian, der antagelig var i byen (23/4 stad
fæstede han herfra Bremens privilegier (HUB VIII nr. 397)). Om J.O. på Älvsborg HR
11:4 nr. 348; jf. HUB VIII nr. 678.
174. BSHIIInr. 42.
175. Axevall: KK v. 9533-36: Rumlaborg se C.G. Styffe: Skandinavien under Unionstiden.
Sthlm. 1911 s. 215 note 1.
176. Daneborgs beliggenhed se Styffe 1911 s. 201; omtales i Lunds ærkebispekrønike som
Dæneholm ved Toftebro (Scriptores Minores Historie? Danicce Medii Ævi II. Udg. M.C1.
Gertz 1922/1970 s. 124-25).
177. G. Carlsson i SBL 5 s. 323. Om godset Edhrastad el. Eriksstad se Styffe 1911 s. 200.
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Det er ellers ikke mange krigshandlinger, man hører om i 1455, navnlig
ikke til lands. Før subsidiepengene fra Mengede faldt, havde Christian
åbenbart ikke sold til at leje landsknægte. En dansk flåde til Weichselmundingen var, hvad højmesteren brændende ønskede sig. Men der er
næppe grund til at forvente, at Christian skulle røre effektivt på sig, før et
pengebeløb var faldet. Ganske vist sendte han en flåde til Baltikum og
forsikringer om hjælpeaktioner.178 En krigserklæring udstedte han allere
de 1. juni 1455, men den polske konge modtog den nu ikke. Det var næp
pe andet end et stort paradenummer opført for høj mesteren for at fremme
subsidieudbetalingen.179
Ordensmesterens forhandler, Hans von Jarsdorff, sendte 7. november
en rapport om sine forhandlinger med kongen.180 Først efter, at Christian
den 7. oktober havde modtaget et subsidiebeløb, skete der åbenbart noget.
Højmesteren modtog nu fra von Jarsdorff krigserklæringen til viderebe
fordring til Kasimir af Polen, unægtelig en besyndelig fremgangsmåde.181
Flåden var sendt i søen med 1.400 mand under Oluf Akselsen, Joachim
Flemming, Mogens Ebbesen (Galt), Korfitz Rønnov og Timme Christiernsen (Månestjerne). Men den havde nu ikke været ved Weichselmundingen til hjælp for højmesteren, hvilket kongen i vrede vendinger havde
bebrejdet høvedsmændene efter hjemkomsten, beretter Hans von Jars
dorff i rapporten til højmesteren.182
Høvedsmændene havde åbenbart selv fundet på i stedet at placere ski
bene i de livlandske farvande, i Öselsund og endog i Riga havn, hvorfra
de - som omtalt - fordrede al sejlads til Sverige indstillet og åbenbart
også var i stand til at få kravet overholdt.183 Mon Christians vrede over for
skibshøvedsmændene var andet end teatertorden til ære for von Jarsdorff?
Enten var von Jarsdorff meget naiv, eller også spillede han naiv.184 Han
kommer et sted til at røbe, at han har fået i kommission at leje 1.000 dra
banter til den danske konge, vel sagtens for det subsidiebeløb, der nu om-

178. LECUB XI nr. 455 s. 370, nr. 461 s. 374f.
179. Om krigserklæringen af 1/6 1455 først kun sendt i kopi til høj mesteren, der modtog den
10/8, mens Christian tilbageholdt originalen, se Lögdberg 1935 s. 277-80.
180. LECUB XI nr. 468.
181. LECUB XI nr. 468 s. 381: At skibshøvedsmændene skulle have haft krigserklæringen til
Polen med på søtogtet, men undladt at aflevere den, anser Lögdberg - sikkert med rette for opdigtet af Christian (1935 s. 280f).
182. LECUB XI s. 381; jf. Lögdberg 1935 s. 275f.
183. HR 11:4 nr. 367, 369 §10, 373-76; jf. LUB IX nr. 250.
184. Han skrev bl.a. om Christian og Dorothea: »Niemand gönnt dem Orden mehr Gutes, als
der König und die Königin«. Det var vist mere en forsikring om hans egen fortrinlige for
handlingsindsats hos Christian (LECUB XI s. 382).
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sider var faldet.185 Han var med andre ord gået i Christians tjeneste og kan
følgelig ikke længere betragtes som ensidig forhandler for Ordensstaten.
Han havde en dobbeltstilling.

Krigsåret 1456
Højmesteren Ludvig von Erlichausens lejetropper havde taget de erobre
de preussiske slotte i pant for deres sold, som høj mesteren havde vanske
ligt ved at skaffe til veje. Under disse forhold fik hans gode ven, kurfyrst
Frederik af Brandenborg, pantesummen for Neumark hævet til 100.000
rh.gl. uindløselig i Frederiks levetid. Preussisk indløsning af Neumark var
nu nærmest utopisk.186 Kurfyrsten ville derfor gerne formidle dansk hjælp
til højmesteren i henhold til den nu indgåede subsidieaftale mellem Chri
stian og Mengede. I Ordensstaten ventede man sig meget af et dansk flå
debesøg til Weichselmundingen for at spærre Danzig fra tilførsler ad
søvejen og hindre byens kaperblokade mod højmesterens byer.187
Problemet var, at forbundsaftalen var beklagelig vag og upræcis i om
talen af Christians konkrete indsats, mens beløb og betalingsterminer for
subsidier fremgik med pinlig nøjagtighed.188 Trods Christians og von
Jarsdorffs gentagne forsikringer om kongens iver efter at komme højme
steren til undsætning, var i alt fald kurfyrsten ikke blind for, at den dansk
svenske krig nu kunne risikere at påkalde Christians opmærksomhed i en
grad, der nok kunne distrahere i det preussiske anliggende.189
På et møde i Rostock i begyndelsen af marts 1456 mellem kurfyrst Fre
derik og Christian lovede denne selv at komme til Weichsel med en dansk
flåde, så snart vejret tillod.190 Frederik ville til gengæld søge at tilveje
bringe en våbenstilstand for Christian med Karl, så danske stridskræfter
kunne frigøres til togtet til Preussen. Man anmodede tillige Lybæk og de
vendiske stæder, der havde repræsentanter på mødet, om at forsøge at ud
virke en stilstand hos Karl.191

185. LECUB XI nr. 469. De 1.000 drabanter kunne måske lejes i godt et par måneder for det
af Mengede betalte beløb.
186. J. Voigt 1863 s. 363; Lögdberg 1935 s. 286; Biskup 1970 s. 349f.
187. LECUB XI nr. 391 s. 329, nr. 402 s. 338; Lögdberg 1935 s. 260ff.
188. LECUB XI nr. 460 s. 373f; Lögdberg 1935 s. 282f; Biskup 1970 s. 348f.
189. Lögdberg 1935 s. 288f.
190. Om Rostockmødet se CdS 30 IV s. 193f; HR 11:4 nr. 429-31; jf. W. Christensen
1895/1974 s. 29Iff; Lögdberg 1935 s. 289.
191. HR 11:4 nr. 433.
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Christian kom ikke til Weichsel med en flåde i løbet af april måned,
som han havde stillet højmesteren i udsigt, og på en fornyet anmodning
svarede han 18. maj, at han rustede for ved midsommertid at begive sig til
søs til Gotland. Med behændige omskrivninger antydede han, at dette togt
ville tilsigte Ordensstatens fordel.192
Samtidig opsøgte repræsentanter fra kurfyrsten og fra de vendiske stæ
der i maj Karl i Stockholm for at søge at tilvejebringe en våbenhvile.193 Ma
nøvren var ganske fiks set fra Christians synspunkt, for en våbenhvile for
hindrede jo ikke en senere dansk erobring af Sverige. Som det var at vente
fordrede Karl i stedet godkendelse af Vadstenaaftalen af februar 1455, der
ville føre til en fredsslutning og dansk anerkendelse af Karls svenske styre.
Dette havde de fremmede forhandlere selvfølgelig intet mandat til, så der
ved kom Karl til at stå som ansvarlig for, at fredsinitiativet brast.194
På Rostockmødet havde Christian vist sig imødekommende mod de ven
diske stæder. Han havde åbnet klagemuligheder mod en af Olav Nilssons
kaperkaptajner, Nils Pedersson, der sad fængslet på Akershus, hvilket viste
hans gode vilje til at håndhæve freden til søs uden de store kongelige om
kostninger. 195 Han bekræftede i øvrigt rostockernes privilegier i Oslo, Tøns
berg og Viken for resten af sin levetid uden at spørge norske rigsråder.196
Karl viste sig derimod afvisende, da hanseaterne under forhandlingerne
i Stockholm klagede over nye toldkrav og afgifter på handelen i Sverige.
Der er således ikke tvivl om, at Karl efter Stockholmmødet havde svækket
sit forhold til de vendiske stæder, som han to år tidligere så aktivt havde
forsøgt at få en alliance med.197 De nye toldafgifter kan meget vel tænkes at
være affødt af Karls trængte økonomiske situation som følge af udgifter til
den krig, Christian havde påtvunget ham. Karl var trængt op i krog.198

Lögdberg 1935 s. 290f.
CdS 30 IV s. 198f; HR 11:4 nr. 434-36.
HR 11:4 nr. 435, jf. nr. 428.
HR 11:4 nr. 407: bemærk formuleringen: »verheisst die See auch fernerhin um des flensborger Vertrages und guder naburschapp willen nach Kräften zu befrieden«. Her pudses
den kongelige helgenglorie!
196. HUB VIII nr. 448 el. NGL 2.rk. 11:1 nr.7O; W. Christensen 1895/1974 s. 293f.
197. W. Christensen 1895/1974 s. 295ff; Lönnroth 1934/68 s. 299f; Kraft 1944 s. 52f; Olesen
1983 s. 79f.
198. Jeg har svært ved at se »Karls muligheder for at lægge pres på Kristian, som var nødsa
get til at få en ordning i stand med svenskerne, førend han kunne indfri sine løfter om mi
litær hjælp til den tyske Orden« (Olesen 1983 s. 81). Christians samvittighed over for
Ordensstaten synes ikke at have plaget ham. Forhandlerne pressede Karl for at acceptere
en våbenhvile. Men Karl ønskede en fred efter Vadstenaaftalen for at redde sit regime.
Der var ingen, der forsøgte at presse Christian til at godtage Vadstenaaftalen. Karl stod
som ansvarlig for, at forhandlingerne brast.

192.
193.
194.
195.
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Midsommer gik hen uden, at den danske flåde kom afsted, og højme
steren sendte i juni fornyet anmodning om dansk hjælp nu stilet til kurfyr
sten af Brandenborg.199 Den 25. juli betalte Mengede næste subsidieafdrag på 200 mk. sølv og 1.000 rh.gl.200 Christians systematiske forhaling
af opfyldelsen af sin part af aftalen med Ordensstaten stilles grelt i relief
af de sideløbende forhandlinger med Frankrig i maj om et forbund vendt
imod England og Sverige. Til trods for krigen mod Sverige og hjælpefor
pligtelser til højmesteren lovede Christian ubekymret flådehjælp med 4050 skibe og 6-7.000 mand til fransk/dansk erobringstogt mod England,
men mod fransk betaling af omkostningerne.201 Christian solgte krigsflå
dehjælp, der lod sig udskrive, for at skaffe sig kontante pengemidler til le
jetropper. Da subsidierne fra Livland åbenbart var for små, betænkte
Christian sig ikke på at pådrage riget nye store militære byrder, før løfter
ne til Ordensstaten var indfriet.202
Da anden subsidierate fra Mengede var i hus, lettede den danske flåde
omsider i august - dog ikke med kurs mod Weichselmundingen. Flåde
togtet gjaldt Øland og et angreb på Borgholm, Karls personlige pantebesiddelse varetaget af svigersønnen, Erik Eriksen (Gyldenstjerne).203
Beslutningen herom er antagelig vedtaget i rigsrådet engang i juni/juli,
hvilket formentlig betød det endelige brud med Niels Eriksen, der endnu
tituleres hofmester den 31. maj, men den 3. juli var han afløst af Erik Ot
tesen.204 Rosenkrantzernes krigskurs mod Sverige var vendt tilbage. Niels
Eriksens afvisning af angrebet på broderen kommer tydeligt til orde i
Christians brev 25. august om forsyninger til hæren, der nu belejrer Borg
holm: »Dog på den store trøst og gode tro, vi har til eder, at I ej lader os
trænge fra Sverige for eders hjælps brøst skyld------- «.2O5 Men kongens
»trøst og gode tro« til Niels Eriksen var åbenbart for optimistisk. Den 31.
oktober må Dorothea rykke for de begærede forsyninger fra Niels Erik
sens len. Hun beder om og »byder« forsyningerne sendt »ufortøvet«,

Lögdberg 1935 s. 292, se især note 36.
LECUB XI nr. 599 el. DCP nr. 57.
DCP nr. 55 især s. 63.
Lögdberg 1935 s. 290 note 29.
Om Karls panteerhvervelse af Borgholm og Øland i 1440/41 se Svenska Medeltidsregester 1434-1441. Utg. Sv. Tunberg. Sthlm. 1937 nr. 1226; jf. Finlands Medeltids Urkun
der. Utg. R. Hausen. Helsingfors 1910- (cit. FMU) III nr. 2396-97 s. 284f. I 1447 overtog
E.E.G. Borgholm som len af Karl (SBL 17 s. 597).
204. Rep II nr. 611, E.O.R. med titel magist. curie er relator på Helsingørs privilegier af 3/7
1457 (Danmarks gamle Købstadlovgivning III s. 128). Olesen antager et rigsrådsmøde i
Kbh. juni/juli (1983 s. 82).
205. Miss I nr. 19. Citat ordret, ikke bogstavret.
199.
200.
201.
202.
203.
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»såfremt I ej ville, at vor nådige herre skal fly af marken for eders for
sømmelses skyld, hans nåde og rigen til stor drabelig fordærv og ska
de«.206
Slet så galt gik det nu ikke. I den sidste uge af september indgik Erik
Eriksen en kapitulationstraktat om at udlevere Borgholm til Christian den
10. oktober »innen solbierge« (før solnedgang), om ikke Karl personligt
havde undsat ham eller med magt kunne tvinge Christian til fred eller for
drive ham fra Øland.207 Fristen var kort og måtte købes mod gisler til
Christian og forbud mod yderligere befæstning af slottet eller kontakt
med omverdenen uden Christians vidende. Det var diktat fra en over
mægtig modstander. I traktaten nævnes Christian selv, hofmester Erik Ot
tesen, marsk Claus Rønnov, flådechefen Oluf Akselsen og landsknægt
øversten grev Ludvig af Helfenstein, som von Jarsdorff må have entreret
med, da han lejede drabanter til Christian fra Ordensstaten.208
Efter kapitulationen førtes Erik Eriksen som fange til København. Ad
komstbrevene til hans og hustruens omstridte arv efter Erik Turesson kon
fiskeredes og blev senere overdraget til Ture Turesson, der nu sikrede sig
godset Krakerum.209 Som høvedsmand på Borgholm udnævnte Christian
Magnus Gren.210 Derimod lykkedes det efterfølgende angreb på Kalmar
slot ikke. Slotsherren her var Karls svoger, Gustav Karlsson (Gumsehuvud), der skal have afværget angrebet ved at sende brandskibe imod den
danske flåde.211
Det beskedne subsidiebidrag fra Mengede var ikke nok til at finansiere
togtet til Øland, så Christian måtte rejse penge ad andre kanaler. Den 23.
juli udstedte Christian pantebrev til Erik og Iver Akseisens yngre broder,
Filip Akselsen (Thott), på Tranekær slot med Langelands to herreder.212
Og den 7. august - umiddelbart før flåden lettede - modtog kongen en
sum, der omregnet svarede til mere end 5.000 mk.lyb. af sin unge hofsin-

206. Miss I nr. 20. Citat ordret, ikke bogstavret.
207. DCP nr. 60.
208. L.v.H. var oprindelig lejet af Danzig og oprørerne, men i sept. 1454 gik han over til Or
densstaten (P. Simson 1891 s. 33).
209. K.H. Karlsson 1908 s. XII-XIV, 5f, 18, 25f, 61 f, 100, 102; jf. H. Gillingstam i SBL 17 s.
598.
210. Ericus Olai (i: Scriptores Rerum Svecicarum Medii Ævi. Utg. M. Fant. Uppsala 1818-76
(cit. SRS) 11:1 s. 161).
211. StK v. 269-94. Olesen mener, at Blekinge under togtet er blevet tilbageerobret (1983 s.
86).
212. V. Liitken: Bidrag til Langelands Historie. Rudkjøbing 1909/1979 s. 548f. Pantebrevet er
beseglet af Otte Nielsen foran sønnen med hofmestertitel. Rosenkrantzerne var tilbage i
regeringsledelsen.
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de.213 Det må have været meget påtrængende for togtet, siden lenet måtte
fratages den tidligere lensmand, Ditlev Reuentlov, der den 31. marts sam
me år fra Tranekær skrev til rådet i Lybæk og forsikrede, at han hverken
driver eller har drevet sørøveri mod lybske skibe.214 Reuentlov »blev
gået«, og man aner, at Flensborgaftalerne med Lybæk har givet Christian
et bekvemt motiv.
Det var ikke Christians eneste lån. Den 1. august 1456 fik Johan
Bjørnsen kvittering for 700 mk.lyb., for hvilke han fik pant i Randers årli
ge byskat.215 Den 28. maj 1456 vedtog Christian en forhøjelse af pantesummen på 2.000 mk.lyb. for Bygholm slot og Horsens købstad til Anne
Mogensdatter (Munk), enke efter Henrik Knudsen (Gyldenstjerne).216
Hvor stor en del af panteforhøjelsen, Christian har modtaget kontant til
årets krigstogt, kan ikke klart ses, da fru Anne tillige gav afkald på hr.
Henriks rettighed i Vejle købstad, der altså modregnedes.
Derimod tør fru Annes pantebrev ganske sikkert ses som en tilslutning
til den krigspolitik, der førte til Niels Eriksens afgang som hofmester til
fordel for den unge Erik Ottesen, der netop var blevet fru Annes sviger
søn. Erik Ottesens ægteskab med Sofie Henriksdatter tør dateres før 13.
januar 1456, dog næppe ret meget før, da en alliance med Rosenkrantzerne på Bjørnholm næppe var den gamle Henrik Knudsens ønsketænk
ning.217 Var det et led i isoleringen af Niels Eriksen, hvis unionspolitik for
Christian kun tåltes som et uundgåeligt onde? Men denne politik havde i
alt fald heller ikke Otte Nielsens og Claus Rønnovs tilslutning. Hvor stod
Thottslægten?
Det synes meget vanskeligt at tage Christians uhyre aktive flådeadmi
ral, Oluf Akselsen, til indtægt for en antikrigspolitik. Ølandstogtets stør
ste bidrag fra Filip Akselsen (og måske andre af slægten) taler rigtig nok
heller ikke for, at Thottslægten generelt skulle have afskrevet Christians
krigspolitik.218 Uanset hvilke politiske tanker Age Akselsen måtte have
haft bag Elins ægteskab, så faldt de jo bort med Tord Bondes død i be-

213. Rep II nr. 637. Omregning af lånet se H. Christensen 1983 s. 79, 323, jf. bilag 8 s. 368.
For beløbet ville muligvis kunne lejes 600 mand i ca. 10 uger (jf. omregning foran note
100).
214. LUB IX nr. 333.
215. Rep II nr. 634-35.
216. RepIInr. 609.
217. Om ægteskabet se DM 3. rk. III, s. 300. H.K.G. var død 13/1 1456, men omtales i live
21/7 1455 (DM 3. rk. III, s. 299).
218. Også den yngre broder, Laurids Akselsen, indskød et beløb i pantesummen (Lütken 1909
s. 521 Kap IV note 1).
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gyndelsen af 1456, og dermed forsvandt utvivlsomt hovedaktøren i en
svensk trussel imod Sydnorge.219
Man bør næppe se bort fra, at lån til Christians krigsførelse mod pant i
len og slotte kunne være en tillokkende årsag til støtte til den kongelige
krigspolitik. Den 17. marts 1455 fik Eggert Frille forøget sin pantesum
med 800 rh.gl. i lenet Ore birk, der nu tillige suppleredes med Skam her
red, og uindløseligheden forlængedes til også at omfatte datterens arvin
ger i tre år efter hendes død.220 Der henvises til udgifter, hr. Eggert havde
haft som kammermester »til vort og rigens behov«. Om beløbet også om
fattede kontant udbetaling til krigsformål i 1455, kan ikke ses, men tids
punktet samtidig med forhandlingerne med kurfyrsten omkring en for
nyelse af subsidieaftalen med ordensmesteren var i alt fald utrolig heldigt
valgt; hr. Eggert var jo en såre økonomisk omsorgsfuld mand.
Selv om vi desværre mangler pantebreve til at tidsfæste kongens ind
gåede forpligtelser, kan man ikke udelukke, at flere pantesummer eller
forøgelse af gamle pantebehæftelser kan være indgået med henblik på
Christians genoptagelse af krigen mod Sverige i 1455/56. I februar 1459
stadfæster kongen udtrykkeligt »de pantebreve« på Sallinge og Sunds
herreder, som Claus Rønnov allerede har og giver ham yderligere gunst
bevisninger i forbindelse med pantelenene.221 Det er unægtelig nærliggen
de at tænke på lån i forbindelse med krigen 1455/56, som jo havde mar
skens ubetingede støtte.
Peder Hogenskild havde slottet Hagenskov og Båg herred i pant for
2.000 rh.gl. Pantsættelsen er sket under Christian, hvornår vides ikke;
men det er vist ikke urimeligt at placere det før 1457, så krigsudgifter
1455/56 melder sig som en nærliggende mulighed.222
Det ser ikke ud til, at kongen har haft vanskeligt ved at rejse lån til sin
krigsførelse hos sine rigsråder og i højadelsslægter mod pant og mere el
ler mindre uindløselighed i lenene.223 Disse långivere må betragtes som
støtter for Christians krigspolitik mod Sverige i årene 1455/56.

219. StK v. 8-88 (truslen mod Norge), v. 149-212 (Tords drab); jf. G. Carlsson i SBL 5 s. 323f;
Olesen 1983 s. 77.
220. Rep II nr. 456; jf. E.F.s tidligere pantebrev på Ore birk af 19/4 1450: uafløst i E.F.s,
hustruens og datterens levetid (Rep I nr. 7970); jf. H. Christensen 1983 s. 78f.
221. DCP nr. 83; jf. H. Christensen 1983 s. 78f.
222. H. Christensen 1983 s. 219f: note 13, jf. s. 282. Også Olesen antager, at P.H. har støttet
kongens krigspolitik (1983 s. 84).
223. H. Christensen påpeger, at Oluf Akselsen må have haft pant i Visborg før sin død i sept.
1464 (1983 s. 81 m. note 48 s. 330). Åge Akselsen havde stort pant i Varberg 1464 (se
Lönnroth i Scandia XI, 1938 s. 165f note 1), men hvor langt panterne rækker tilbage i
Christians tidlige regering, kan ikke afgøres (H. Christensen s. 81, jf. s. 327).
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Oprøret mod Karl januar 1457
I begyndelsen af januar 1457 fejrede Karl i Stockholm bryllup for Nils
Bosson (Sture), søn af Bo Stensson (Natt och dag), og Birgitta Karlsdatter
(Bonde), søster til den dræbte marsk. På et samtidigt rigsrådsmøde kom
det til sammenstød mellem kongen og ærkebispen, der skal have krævet
erstatning for tab og skade under krigen mod Danmark. En retsafgørelse
synes at være gået kongen imod.224
Da Karl kort efter drog sydpå for at generobre Øland, rejste ærkebispen
oprøret og fik tilslutning fra almuen i Uppland, Dalarne og de omliggen
de landskaber. Ved efterretning herom vendte Karl om og arresterede
lensmanden på Nykøping slot, Erik Akselsen.225 Karl blev dog den 10. fe
bruar overrasket i Strängnäs af oprørerne og flygtede til Stockholm, der
indesluttedes af ærkebispens hær få dage senere. Karls tilbud om forhand
linger blev afvist, og natten mellem 23. og 24. februar flygtede han til
Danzig.226
Den 1. marts gav Karl i Danzig en skriftlig redegørelse for oprøret
imod ham og bad Danzig skrive og opfordre svenskerne til forhandlinger
med ham.227 Karl måtte komme eventuel indkaldelse af andre fyrster
(Christian) i forkøbet. Dagen efter skrev Danzig til de andre Østersøstæder og vedlagde Karls redegørelse. Lybæk opfordredes til at skrive til det
svenske rigsråd for at få et forlig i stand mellem Karl og rådet.228 Karl var
nu villig til at stadfæste de hanseatiske privilegier, og Danzig advarede
Lybæk om, at ordensmesteren i Livland ville underkaste sig Christian,
hvis denne blev konge i Sverige, hvilket ville bringe Novgorodhandelen i
fare. Lybæk skulle både lokkes og skræmmes fra en alliance med Chri
stian, hvilket Karl og Danzig kunne enes om.
Der blev ingen forhandlinger mellem Karl og det oprørske rigsråd, der
nok skulle betakke sig. Blandt sine hovedfjender i rådet fremhævede Karl
selv ærkebispen, bisp Sigge i Strängnäs, bisp Olof i Vesterås, Jon Karls-

224. Beretning om ærkebispekredsens mordplaner mod Karl (StK v. 333-78) er afvist af Ka
rin Hagnell (i: Slurekrönikan 1452-1496. Studier över en rimkrönikas tillkomst och san
ningsvärde. Lund 1941 s. I761T); Gillingstam 1952 s. 366f; Olesen 1983 s. 87. Her følges
Ericus Olais beretning (SRS 11:1 s. 161D, jf. E. Lönnroth: »Ericus Olai som politiker«,
Kungl. Human. Vetenskaps-Samf Upps. Årsbok 1952 s. 149-71).
225. SRS II: 1 s. 162; CdS 30 IV s. 216.
226. StK v. 465-514; CdS 30 IV s. 216f; jf. Hadorph II s. 203ff; HR 11:4 nr. 512 s. 374, 384; se
Gillingstam 1952 s. 368f.
227. HR 11:4 nr. 511-12.
228. HR 11:4 nr. 513.
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son (Färla), Erik Nipertz, Fader Ulvsson (Sparre) og Magnus Bengtsson
(Natt och dag). Af disse havde i alt fald Jon Karlsson, Erik Nipertz og Fa
der Ulvsson tidligere støttet Karl.229
Rigsrådets udlægning og motivering for oprøret kom den 11. marts fra
Stockholm stilet til hansestæderne ført i pennen af de tre bisper og under
tegnet af 19. verdslige råder.230 Foruden de fire forannævnte opregnes
Erik Akselsen, Karl Magnusson (Eka), Gustav Olofsson (Stenbock), Si
mon Körning, Eskil Isaksson (Baner), Åke Jönsson (Svarteskåning) og
Gregers Matsson (Lillie), der alle tidligere havde støttet Karl. Til ærke
bispens familiekreds hørte brødrene Krister og David Bengtsson og fætre
ne Erik og Finvid Nilsson, sønner af Nils Jönsson, samt morbroderen, Jo
han Kristersson (Vasa).
I brevet beskyldes Karl for at have tiltvunget sig tronen med magt og
brudt unionsaftalerne, som han selv havde beseglet, regeret imod kirken
og ridderskabet, som han havde berøvet gods og for en dels vedkommen
de jaget ud af landet. Hans fogeder havde udpint almuen og opkrævet nye
og tunge toldafgifter af købmændene. I et vidtløftigt svar af 13. april til de
vendiske stæder bestred Karl alle påstande og bad hansestæderne få de
oprørske råder til at komme til Danzig og lade deres klager pådømme af
kong Kasimir, Karls få navngivne svenske tilhængere, samt Danzigs råd
og sendebud fra de vendiske stæder.231 Et sådant forslag var selvsagt håb
løst. Hvad var egentlig baggrunden for oprøret?
Rigsrådsbrevet af 11. marts er naturligvis tendentiøst; men Karlskrøni
kens og Sturekrønikens gentagne påstande om ærkebispens og bisp Sigges forræderianslag mod Karl, der storsindet tilgiver hver gang, kan nu
heller ikke rigtig bruges til noget.232 Lönnroths vurdering er konstruktiv,
når han påpeger, at det var Karls isolerede udenrigspolitiske situation og
krigsomkostningerne, der tvang ham til at presse rigets ressourcer gen
nem godsreduktioner, skatteudpining og krigskontributioner, der ramte
både almuen og kirken, fra tid til anden også dele af aristokratiet.233 Gods
reduktionen 1453 gav således anledning til protest fra ærkebispen på kir
kens vegne over domstolens manglende kompetance i kanonisk synsvin
kel.234
HR 11:4 nr. 513 s. 375.
HR 11:4 nr. 515-16. Enkelte fejl i navneskrivningerne.
HR 11:4 nr. 520, isærs. 385.
KK v. 8309-16, 9131-60; StK v. 219f, 327-37, 405-12; jf. Lönnroth 1934/68 s. 310ff;
Hagnell 1941 s. 175-79.
233. Lönnroth 1934/68 s. 308f, 314ff.
234. Lönroth 1934/68 s. 318.
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Domsakten i forræderisagen mod »västgötaherrerne« fra september
1453 viser også en domshandling, der ikke var uangribelig.235 Dens ho
vedformål var formentlig godsplyndring og propaganda. Men den lod sig
kun gennemføre af et snævert og kynisk partistyre, der uvægerligt måtte
skabe uforsonlige fjender. En presset politik, der måtte give bagslag.
Hvis Karl under sit kongevalg i 1448 fik grænseadelens opbakning på
sin propaganda, at Erik af Pommern ville betyde krig mod Danmark, må
netop grænseadelen være blevet skuffet under Karls regime.236 Danske
indfald og erobringer truede deres godsbesiddelser, og deres aftaler med
Christian for at beskytte godserne resulterede i Karls forræderiprocesser.
Karls direkte brud med Magnus Gren i 1450, med Ture Turesson i gods
sagen i 1451, fortsat af forræderiprocessen 1453, der tillige ramte Eggert
Krummedige, Skarabispen, Bengt Gustavsson, lagmændene Bengt Gylta
og Arvid Svan, samt Laurens Snakenborg, Martin Svan og Bengt Anders
son, i 1455 fænglingen af Gustav Olofsson, i 1457 af Erik Akselsen, skab
te en voksende uforsonlig modstanderkreds blandt grænseadelen.
Slægtskredsen Oxenstierna-Vasa og brødrene Bengt og Bo Stensson
(Natt och dag) var utvivlsomt Karls modstandere i 1448; men de må have
affundet sig med hans valg.237 Bo Stenssons søn, Nils Bosson (Sture), og
Bengt Stenssons svigersøn, Arend Bengtsson (Ulv) var blandt Karls til
hængere efter hans flugt i 1457.238 Derimod må hr. Bengts søn, Magnus
Bengtsson (Natt och dag) antagelig henregnes til oppositionen mod Karl.
Da brødrene Bengt og Nils Jönsson (Oxenstierna) døde 1450/51, blev
ærkebispen slægtskredsens naturlige leder. I marts 1449 tilbagekøbte Karl
en større godsmængde, som drosten Krister Nilsson (Vasa) tidligere hav
de købt af Karls familie.239 Handelen affødte utvivlsomt bitterhed blandt
drostens arvinger, hvortil også ærkebispen og hans brødre hørte.240 Oxen
stierna-Vasa-kredsens politiske modsætning til Karl, der gik bagom kon
gevalget 1448 helt tilbage til konflikten mellem drosten og Karl i slutnin
gen af 1430’erne,241 smeltede nu sammen med kirkens stigende utilfreds
hed med Karls styre og direkte godsstridigheder. Karls godsgridskhed og

BSH III nr. 31; se Enemark i Historie 1982 s. 469-73.
Enemark 1981 s. 98f, 102, 237f; samme i Historie 1982 s. 454f.
Enemark 1981 s. lOOf.
N.B.S. nævnes blandt Karls tilhængere i Danzigs brev 2/3 til svenske rigsråder (HR 11:4
s. 375 note 1); A.B.U. holdt Stockholm slot til Karl efter hans flugt (ST III s. 262).
239. S. Bring: Samling af åtskilliga Handlingar och Påminnelser i Svenska Historien II. Lund
1751/58 s. 233-41. Slægtstavler se Gillingstam 1952 s. 244; Enemark 1981 tvl. V-VII.
240. Gillingstam 1952 s. 247-52, især s. 251.
241. Gillingstam 1952 s. 219ff; Enemark 1981 s. 35-42.
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237.
238.
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udplyndring af kirken havde sikkert sin baggrund i svigtende økonomiske
ressourcer over for Christians krigstrussel, der utvivlsomt var et spørgs
mål om Karl-regimets overlevelse.
Karl kunne omsætte alt i penge. Fangers løskøb var omsat i betydelige
beløb, der ofte krævedes udredet af kautionister i Sverige. Den 20. januar
1457 måtte således Erik Nipertz, Simon Körning, Staffan Ulvsson (Ulv),
Arend Bengtsson (Ulv), samt brødrene Johan og Nils Kristersson (Vasa)
love at udrede 1.000 rh.gl. for løskøb af Erik Krummedige, der var broder
til Erik Nipertz’ hustru og Johan og Nils Kristerssons moder samt til Si
mon Körnings og Arend Bengtssons svigermoder.242 Den slags var næppe
populært, og det kunne ramme bredt i aristokratiet og være med til at sæt
te ondt blod.
Oxenstierna-Vasa-kredsens magtkoncentration i rigets centrale land
skaber og interessefællesskab med kirken gjorde den sikkert farligere for
styret end modsætningen til grænseadelen, der måtte søge til Christian, og
derfor lettere kunne forræderistemples i Karls ihærdige propaganda. For
virkningen af denne propaganda kunne ægteskabet mellem Krister
Bengtsson (Oxenstierna) og Magnus Grens datter Märta i oktober 1450
blive farlig.243 Den urørlige opposition turde åbenlyst søge kontakt med
og legalisere de landflygtige kredse. Claus Rønnovs ægteskab med Birgit
ta Kristersdatter 1454 viser også kredsens fortsatte kontakt til Ture Turesson.
Strängnäsbispen Sigge Ulvsson (Sparre) og broderen Fader Ulvsson
hørte i 1457 til Karls bitreste modstandere. Allerede i januar 1452 greb
Karl ind i deres arveproces til fordel for modparten, Åke Jönsson (Svarteskåning), der knyttedes tættere til Karl.244
Erik Akselsen indgik ca. 1455 sit andet ægteskab med Elin Gustavsdat
ter (Sture), der var søsterdatter til Strängnäsbispen og Fader Ulvsson.
Elins søster Birgitta ægtede omtrent samtidigt ærkebispens yngre broder,
David Bengtsson (Oxenstierna). 245 Ærkebispens anden yngre broder, Ar
vid Bengtsson (Oxenstierna), havde ligeledes i begyndelsen af 1450’erne
ægtet en søster til Åke og Ture Jönsson (Svarteskåning), typiske repræ
sentanter for grænseadelen, der siden 1448 havde støttet Karl. Ture blev
lagmand i Västergötland, Åke lensmand på Ringstadaholm.246 Deres

242.
243.
244.
245.
246.

Bring II s. 243-46; Rep II nr. 2644; jf. Gillingstam 1952 s. 366 nole 87.
SRS 11:1 s. 161; Lönnroth 1934/68 s. 311,319; Gillingstam 1952 s. 359.
Lönnroth 1934/68 s. 315, jf. også s. 317.
Gillingstam 1952 s. 349-53.
Gillingstam 1952 s. 345-49; jf. Enemark 1981 s. 96.
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moster var gift med Fader Ulvsson (Sparre), hvis søn Nils Fadersson
(Sparre) nu indgik ægteskab med en datter af Nils Jönsson (Oxen
stierna).247 Det er klart, at disse ægteskaber kan have gjort det lettere for
folk som Erik Akselsen, Fader Ulvsson og Åke Jönsson, der tidligere hav
de støttet Karl, at svinge over til oprørsgruppen efter Karls fordrivelse, så
ledes som kilderne dokumenterer, at de har gjort.
Erik Nipertz var gift med Karl Kristerssons (Vasa) enke, Ebba Krum
medige, og således stedfader til Karl Kristerssons unge sønner Kettil, Jo
han og Erik Karlsson (Vasa). Under den første krig 1452 støttede Erik Ni
pertz dog Karl og var - som Erik Akselsen - tilsyneladende højt be
troet.248 Siden Karl i to skrivelser i 1457 udtrykkeligt nævner ham blandt
sine hovedfjender, må han altså have knyttet sig til ærkebispens kreds.
Hans datter, halvsøster til Kettil, Johan og Erik Karlsson ægtede i disse år
Erik Nilsson (Oxenstierna), en fætter til ærkebispen.249

Christians vej til Sveriges trone
Den 12. marts 1457 stadfæstede rigsrådet Stockholm bys privilegier og
forlenede byen med Sollna og Brännkyrka sogne til »wij faom en rätt hul
ian herre igen« og lover tillige at anbefale, at den nye konge vil bekræfte
denne forlening.250 Den 21. marts forpligtede rigsrådet sig til at sørge for,
at Jöns Bengtsson fik dækning for sine udgifter i forbindelse med fordri
velsen af Karl »förre än wy nagen herre eller konung antaghom i Swerigis
Riike«. Ærkebispen fik tillige livstidsforlening med Stäket, hvilket rigsrå
det forpligtede sig til at søge at udvirke den nye konges stadfæstelse af.251
Det var altså tanken at vælge en ny konge.
Ærkebispen kalder sig ganske vist den 12. marts »Sweriks förste«, den
25. marts »Sueriges Rikes wppa thenna tiidh Höfuitzman och forstende
re« og den 30. april »Sueriges Rikes förste oc oppa thenna tiidh höfuitzmann oc forstendere«, hvilken titel i forskellige varianter gentages i skri
velser 30. maj og 16. juni.252 Anvendelsen af høvedsmands- og rigsfor-

247. Gillingstam 1952 s. 346-48, 352.
248. Enemark i Historie 1982 s. 453, 458, 463, 472; Lönnroth 1934/68 s. 319.
249. HR 11:4 nr. 513 s. 375, nr. 520 s. 385; BSH III s. 121, 123; jf. Gillingstam 1952 s. 347,
352.
250. Privilegier, Resolutioner och Förordningar för Sveriges Städer. Utg. N. Herlitz. I. Sthlm.
1927 nr. 137-38 s. 136f.
251. Hadorph II s. 199.
252. Gillingstam 1952 s. 372f.
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standertitlen er klart kædet sammen med et midlertidigt interregnum. Det
var ikke hensigten at gøre ærkebispens regentposition permanent. Herfor
taler også, at Erik Akselsen den 1. maj kalder sig »rikesins mz werdogan
fadher ärkebiscop Jöns forstandere«.253 Altså en slags dobbelt rigsforstan
derskab.
Samtiden kan vanskeligt have forestillet sig andet kongsemne end
Christian. Ikke uberettiget har man villet se Erik Akseisens placering i
rigsforstanderskabet som et forsøg på kontakt til Thottslægten. Da Karl i
en rundskrivelse af 23. april til Østersømagterne redegjorde for de sven
ske råders forræderi, hævdede han, at ærkebispen allerede under
Stockholms belejring i februar havde erklæret sig edeligt forbundet med
kong Christian og hans folk, hvilket dog ikke kan bekræftes fra andet kil
demateriale.254 Ærkebispen hævder tillige - ifølge Karl - at have skrevet
til Oluf Akselsen og Magnus Gren, som i løbet af kort tid ventedes til
Stockholm. Sturekrøniken vil vide, at Oluf Akselsen skriftligt tilkaldt af
ærkebispen kom til Stockholm med en flåde fra Gotland mindre end 14
dage efter Karls flugt.255
Oplysningerne underbygger naturligvis Karls påstand om forræderi og
kunne derfor godt - som andre tilsvarende påstande af samme observans
- med rimelighed betvivles. En henvendelse til Christian selv på dette tid
lige tidspunkt er måske mindre sandsynlig. Men den store risiko, som ær
kebispen utvivlsomt løb med oprøret, gør det dog vist rimeligt at antage,
at han næppe har opereret helt uden sikkerhedsnet. Med hans tilnærmelse
til Oluf Akseisens broder, og hans egen broders svogerskab til Magnus
Gren, virker Jöns Bengtssons henvendelse til netop disse to personer
unægtelig såre nærliggende, specielt da disse lensmænd på Visborg og
Borgholm rådede over de flådeenheder, der ville kunne bringe Karls posi
tion i Stockholm til fald og - som efter Karls flugt til Danzig - kunne be
skytte byen mod hans eventuelle restitutionsforsøg med flådestyrker fra
Danzig-Polen.256

253. Gillingstam 1952 s. 373; Sjögren 1950 s. 74 note 1. Muligvis tør dette dobbelte forstan
derskab føres tilbage til 20. marts (Lönnroth 1934/68 s. 322).
254. Hadorph II s. 202: »swerliehen vorsprachen vnde vorsegelt mit Koninge Christierno
vnde den seynen«.
255. Hadorph II s. 205; StK v. 569-76.
256. O.A.s flådes ankomst formodes at have forårsaget slottets kapitulation (Kumlien 1940 s.
30; S. Kraft: »Jöns Bengtsson (Oxenstierna), den vendiska hansan och 1457 års tronskif
te«, Kyrkohistorisk Årsskrift 40, 1940 s. 245; Gillingstam 1952 s. 375). Olesen frem
hæver betydningen af slottets fald, før søtrafiken åbnedes, og at dansk belejring fra søsi
den ville vanskeliggøre Karls undsætningsmuligheder (1983 s. 95, 97).
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Sturekrøniken fortæller, at man efter Oluf Akseisens ankomst skrev til
Christian og bad ham komme til Sverige.257 Til støtte for denne oplysning
hævder Christian selv i 1470 at være indkaldt af ærkebispen og andre
bisper »oc mene Rijkesens Radh i Swerige«.25S Heraf fremgår også, at råderne Jon Karlsson (Färla) og Fader Ulvsson (Sparre) sendtes som for
handlere til Christian i København.259
På København slot udstedte Christian den 1. april en forsikring til sven
skerne, hvis de valgte ham til svensk konge, om at respektere alle love og
sædvaner, bekræfte privilegier, og holde alle indgåede unionsaftaler, lade
alle svenskere beholde deres godser i Danmark og Norge, overdrage
Borgholm, Øland og Älvsborg med al rettighed til Sveriges krone samt
anerkende den rettighed, som Sverige måtte have haft, til Visborg og Got
land før krigens udbrud. Brevet medbesegledes af brødrene Moritz og
Gerhard og 12 tilstedeværende danske og norske rigsråder. Den 3. april
udstedte han de samme forsikringer nu beseglet tillige af hertug Adolf,
brødrene og 30 danske rigsråder.260 Det er rimeligt at kæde disse to forsik
ringer sammen med Jon Karlssons og Fader Ulvssons forhandlinger med
Christian i København.261
Herom fortæller den lybske krønike, at de svenske forhandlere tilbød
Christian den svenske trone mod, at han beseglede fire artikler: 1) at han
ikke ville opholde sig i Sverige, men få skatten sendt årligt til Danmark,
2) at han kun skulle have to slotte i Sverige til sit behov, men tildele de
øvrige til svenskere af de ældste slægter, 3) at han ikke ville sætte danske
og tyske, men kun svenske på slottene, og 4) at han skulle afskaffe alle
kong Karls usædvanlige told og skatter og ikke indføre nye afgifter hver
ken for købmænd eller almue.262
William Christensen stiller sig mistroisk over for disse artikler, som jo
slet ikke genfindes i Christians to forsikringsskrivelser. Den første artikel
strider ligefrem imod de standpunkter, svenskere ved andre lejligheder
har hævdet.263 Jöns Bengtsson ville undgå, at Christian fik den svenske

257. StK v. 572-80.
258. Hadorph II s. 257.
259. Lönnroth har overset Christians brev 1470 og mangler derfor navnene på de svenske for
handlere (1934/68 s. 326); jf. Kumlien 1940 s. 35; Gillingstam 1952 s. 375.
260. Hadorph II s. 194-97 el. ST III nr. 495 a-b. W. Christensen har korrigeret dateringen fra
25/3 til 1/4 (1895/1974 s. 303 note 3).
261. Gillingstam har påvist, at med den ændrede datering (se foregående note) kunne for
handlerne, der var i Stockholm 21/3 nå frem til København før Christians forsikring 1/4
(1952 s. 376 note 145).
262. CdS 30 IV s. 218f.
263. W. Christensen 1895/1974 s. 304.
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trone med erobrerens ret, så tabte landskaber kunne blive følgen, mener
Lönnroth. Han ser i Lybæk oprørspartiets naturlige forbundsfælle og pe
ger på Stockholmborgeren Henning Pinnows sendefærd til Lybæk den 11.
marts.264 Derfor godtager Lönnroth den lybske krønikes udsagn. Christian
gik i København ind på artiklerne, men afviste - ifølge krøniken - at lade
lybske repræsentanter følge med til Stockholm, og hermed faldt - ifølge
Lönnroth - ærkebispens omhyggeligt opbyggede alliance sammen.265 Sa
lomon Kraft går et skridt videre og vil ligefrem identificere krønikens ar
tikler med Jöns Bengtssons og oprørspartiets unionsprogram.266
Kjell Kumlien afviser at lade oprørspartiets eventuelle konstitutionelle
magtkamp med Christian belyse gennem den lybske krønike, hvis forfat
ter kan være forkert underrettet, mener han. Han påpeger, at Lybæk ikke
modtog nyheder fra Stockholm i syv uger fra 10. maj til 27. juni, hvilket
må siges at tale imod, at nordisk politiks pulsslag skulle være nøjere over
våget i Lybæk i denne periode.267
Christensen og Kumlien kan med rette undre sig over den lybske krøni
kes artikler, der unægtelig virker lidt antikverede. Artikel 2 om begræns
ningen af kongelige slotte til to må være hentet fra Stockholmforliget ok
tober 1435 mellem Erik af Pommern og den daværende oprørsbevægel
se.268 Artikel 3, der forbyder at sætte danske og tyske, men kun svenskere
på slottene, tager udgangspunkt i samme problemstilling, der var aktuel i
1430’erne, men næppe i 1450’erne, hvor de udstødte »västgötaherrer«
udgjorde en potentiel lensaftagergruppe, som Christian trygt kunne betro
svenske len. Hvis Jöns Bengtsson - som Lönnroth antager - var så be
kymret ved tanken om afståelse af svenske landskaber i tilfælde af Chri
stians erobring af den svenske trone, må man undre sig over, at dette
punkt slet ikke bliver berørt i de artikler, som Kraft ellers formoder skulle
være ærkebispens unionsprogram. Christians tilbud angående Borgholm,
Øland, Älvsborg, Visborg og Gotland røber unægtelig lidt mere aktuel si
tuationsfornemmelse.
Henning Pinnows rejse til Lybæk skulle sikre oprørsregeringen greb
om Karls ejendom i byen, næppe indgå alliance vendt imod Christian.269
Hvis Jöns Bengtssons oprørsparti mente at have brug for allierede til at

264.
265.
266.
267.
268.
269.

Lönnroth 1934/68 s. 324f. H.P.s rejse til Lybæk se HR 11:4 nr. 515 s. 377.
CdS 30 IV s. 219; Lönnroth s. 326.
Kraft 1940 s. 238-53, især s. 243, 248f.
Kumlien 1940 s. 30-40, isærs. 37, 39;jf. HUB VIII nr. 592 s. 388.
ST III nr. 473 a. Også Olesen (1983 s. 102) har påpeget dette forbillede for art. 2.
HR 11:4 nr. 515. H.P. var købmand, ikke politiker. Et tilsvarende brev afgik til Danzig
(HR 11:4 nr. 516) og muligvis til andre hansebyer; jf. Kumlien 1940 s. 35.
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dæmme op for Christians magtudfoldelse, har det sikkert været mere
nærliggende for disse aristokrater at udnytte de kontakter, de vitterligt
havde til deres danske rigsrådskolleger.270
Den 13. april meddelte Christian Lybæk, at han nu straks rejser til Sve
rige; men 15. og 16. maj er han dog endnu i København.271 Kort derefter
må han dog have tiltrådt rejsen, siden han ved pinsetid i begyndelsen af
juni ankom til Stockholm skærgård med en stor flåde.272 1 en proklamati
on af 3. juni forklarede han, at han var kommet for at beskytte svenskerne
mod Karl, som rygtevis havde ladet forstå, at han med polsk hjælp ville
angribe Sverige.273
Antagelig omkring den 16.-17. juni samledes svenske stormænd, ånde
lige som verdslige i Stockholm, og den 22. juni udstedte Christian en ny
forsikring i fald han valgtes til svensk konge, tillige beseglet af Erik Otte
sen, hofmester, Oluf Akselsen, flådechef, Claus Rønnov, marsk og Eggert
Frille.274 Han gentog tilsagnene fra april, dog undtagen Halmstadunionsakten fra maj 1450, som nu erklæres død, naturligvis på grund af den
valgret, den tillægger Karl og dennes eventuelle sønner. Men tillige lover
Christian nu, at hverken han eller hans dronning skal købe eller tilpante
sig adeligt gods. Her kom Oxenstierna-Vasa-slægtens reaktion på Karls
genkøb i 1449 af Krister Nilssons arvegods. Christian lover tillige ikke at
bortforpante kronens slotte, land eller len uden, at det årlige afkast skal gå
af i pantesummen. Ingen ulovlig skat eller tynge skal lægges på Sveriges
indbyggere, og efter hans kroning skal han med rigsrådene i de tre riger
»forrame een dagh oc stadh«, hvor Gotlandsspørgsmålet og andre kon
fliktpunkter rigerne imellem skal afgøres. De nye tilsagn vidner om, at
forudgående forhandlinger må have fundet sted.
Den 23. juni skete valget, den 24. indtoget i Stockholm og hyldningen
ved Mora sten. Den 2. juli forrettedes kroningen i Uppsala domkirke af
biskop Sigge af Strängnäs.275 Når dette ærinde - højst bemærkelsesvær-

270. Kumlien fastslår vist med rette, at kilderne underbygger, at J.B.O. og hans partigængerc
antagelig indledte forhandlinger med Christian uden hanseatisk medvirken (1940 s. 39).
Også Gillingstam gennemhuller Krafts argumenter (1952 s. 375f). Et andet synspunkt
hos Olesen (1983 s. 102f).
271. LUB IX nr. 433 s. 431; Kjøbenhavns Diplomatarium. Udg. O. Nielsen. IV Kbh. 1879 nr.
70; Regesta diplomatica historian danicce 1:2. Kbh. 1847 nr. 3992-93.
272. SRS 11:1 s. 163. 9/6 var brødrene Oluf, Erik, Iver og Filip Akselsen i Djurhamn i
Stockholms skærgård (Rep II nr. 737); jf. StK v. 600-04.
273. ST III nr. 495 c; jf. Kumliens vurdering (1940 s. 38f).
274. ST III nr. 495 d el. Hadorph II s. 197-99 (Christians forsikring); StK v. 629-31 (svensk
stormandsmøde i Stockholm); jf. Gillingstam 1952 s. 377.
275. Her følges Annales Holmienses {SRS \\\.\ s. 27); jf. Hagnell 1941 s. 187f.
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digt - ikke varetoges i egen kirke af ærkebispen selv, var det utvivlsomt
på grund af dennes væbnede oprør imod Karl. Hvor alvorligt Jöns Bengts
sons anseelse i svenske kirkelige kredse kan have lidt skade, er nok lidt
svært at gisne om.276 Det ville Christian nu nok have kunnet leve med;
væsentligere var sandsynligvis usikkerheden omkring pavens holdning,
der ikke var afklaret endnu. Man skulle jo nødig risikere en underkendel
se af kroningens gyldighed. Absolutionsbrev for oprøret modtog Jöns
Bengtsson først den 19. oktober efter, at hans forudgående redegørelse
var sendt til paven.277
I Sturekrøniken beskyldes Jöns Bengtsson for dobbeltspil, når han over
for almuen og Stockholms borgerskab skal have lovet, »han wille aldrigh
danske män indragha«.278 Samme beskyldning dukker op i et flyveskrift
1466 og i propagandaskriftet fra samme tid, »Danske Kong Christians
Handel«.279 Disse påstande kan formentlig afvises som utroværdig Karl
Knutsson-orienteret propaganda. I det hele taget er det nok tvivlsomt, om
der overhovedet var grobund i almuen for en så antidansk stemning alle
rede i 1457, som disse skrifter forudsætter. I 1466 havde almuen prøvet
Christians afgifter og havde altså et bedømmelsesgrundlag.
Christians længerevarende regeringstilsagn ser ud til at være begrænset
til løfterne afgivet 22. juni. Om ærkebispens oprørsparti har tabt ved for
handlingerne, beror på, om de har stillet væsentlig videregående krav,
hvilket bliver yderst vanskeligt at afdække, hvis man afviser artiklerne i
den lybske krønike som mindre troværdige.
Det bør vist ikke overses, at tronvakancen efter Karls flugt til Danzig
også havde budt oprørspartiet muligheder for at tilfredsstille kredsens øn
sker uden indblanding. I forleningsbrevet til Stockholm 12. marts nævnes
David Bengtsson og Erik Nilsson (Oxenstierna) og Johan og Nils Kristersson (Vasa) som rigsråder, og i brevet til Lybæk dagen før opregnes de
samme personer, dog ikke Nils Kristersson, men derimod Finvid Nilsson
(Oxenstierna) som rigsråder.280 Mindst fem af slægtskredsen må altså

276. Kraft tror at finde uoverensstemmelser mellem Christian og ærkebispen (1940 s. 253;
samme 1944 s. 63). Gillingstam ser ærkebispens anseelse skadet i svenske kirkelige
kredse (1952 s. 379).
277. Scriptores Rerum Danicarum Medii Ævi. Ed. J. Langebek. Kbh. 1772-1834 (eit. SRD)
VIII s. 414ff; jf. J. Lindbæk: Pavernes Forhold til Danmark under Kongerne Kristiern l
og Hans. Kbh. 1907 s. 43f. J.B.O.s redegørelse til paven protesterede Karl imod over for
Uppsala domkapitel 7/12 1464 (Hadorph II s. 230-36).
278. SlKv. 621-28.
279. BSH III nr. 82; Handlingar rörande Skandinaviens Historia (cit. HSH) 5 1818 s. 7; jf.
herom Hagnell 1941 s. 117-25.
280. Se note 230 og 250.
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være optaget i rigsrådet under tronvakancen. Jöns Bengtssons begunsti
gelsesbreve er tidligere nævnt, men også andre knyttedes fastere til kred
sen ved forleninger. Det gjaldt den 8. marts Gregers Matsson (Lillie), den
10. marts Åke Jönsson (Svarteskåning), den 15. marts Arend Bengtsson
(Ulv), den 20. marts biskop Sigge af Strängnäs og den 2. juni Jöns Lage
Posse.281
Erik Akselsen, Eskil Isaksson, Åke Jönsson og Krister Bengtsson send
tes til Finland for også at sikre de finske len for oprørs kredsen. Med sig
havde de Karls tidligere foged på Stockholm slot, Olof Drage, der altså
også havde skiftet side. Det gik muligvis ikke så glat, for i et brev af 24.
juni må bispen i Åbo, lagmændene, den finske adel og Åbos borgerskab
tillige med Erik Akselsen og hans følge dybt beklage, at de ikke kan nå
frem til kongevalget til den tilsagte tid, men forsikrer, at de vil anerkende
alle de bestemmelser, der i den forbindelse måtte blive vedtaget.282 Også
de finske len, hvor Karl vist havde sin stærkeste opbakning, lykkedes det
altså oprørskredsen at få sikret sig, før den nye konge trådte til.283
Der er vist grund til at antage, at Jon Karlsson (Färla), Fader Ulvsson
(Sparre) og Erik Nipertz var gået over til oppositionen før oprøret og såle
des straks fra starten må henregnes til hovedmændene. Om ikke før, måt
te fængslingen af Erik Akselsen tvinge ham over. Gustav Olofsson (Sten
bock) havde ingen grund til hjertelige følelser mod Karl, hvilket vel også
har bestemt morbroderen Simon Körnings holdning. Karl Magnusson
(Eka) var beslægtet med Oxenstjernerne og Eskil Isaksson med Magnus
Gren. Men Åke Jönsson (Svarteskåning), Gregers Matsson (Lillie),
Arend Bengtsson (Ulv) og Jöns Lage Posse havde holdt fast ved Karl til
flugten, og må være lokket over blandt andet ved forleninger.
Den energiske iver for at knytte også tidligere Karl-tilhængere til op
røret ved rundhåndede lenstildelinger under tronvakancen afspejler, at op
rørskredsen ikke følte sig stærk. Det var næppe let at bedømme, hvilke
muligheder Karl havde for at få støtte fra Danzig-Polen til et restitutions
forsøg. Christians tilbud om beskyttelse i proklamationen af 3. juni var
tillige at opfatte som et - sikkert ganske bevidst - skræmmebillede, der

281. Gillingstam 1952 s. 370-74. om ÅJ.S. se også Lönnroth 1934/68 s. 321. om J.L.P. se
også Sjögren 1950 s. 74 med note 1.
282. DCP nr. 62 el. FMU IV nr. 3035.
283. Åbobispen og de to finske lagmænd Henrik Bitz og Henrik Clausen var blandt dem, Karl
endnu i sit brev 13/4 til de vendiske stæder ønskede som dommere i sagen mellem ham
og oprørskredsen (HR 11:2 nr. 520), men nu taler de om »then hardhe omildhæ oc orætthæwiisa mannen konugh Karli------ «.
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kunne henvise til Karls egen trussel om at sende kapere i søen og til Ka
simirs aktive optræden i Weichselområdet.
Oprørsregeringen kunne ikke holde sig uden for et opgør, men var
tvunget til at vælge side. Da bruddet med Karl for oprørskredsen var defi
nitivt, gav valget sådan set sig selv. Derfor var det også på høje tid for
gamle Karl-tilhængere at finde det rette ben at stå på. Og for forhandlin
gerne med Christian var en enig rigsrådskreds af stor værdi. Men på
grund af truslen fra Karl måtte Christians position blive stærk. Han havde
tilmed opbakning af et næsten enigt dansk rigsråd og en række svenskere,
hvis eneste vej tilbage til deres godser og position i Sverige gik via støtte
til Christians tronkrav. Det var ikke det bedste udgangspunkt for svenske
rigsråder til at præsentere ultimative konstitutionelle krav. Hvis man har
forsøgt det i væsentlig videregående omfang, end 22. juni-tilsagnene af
slører, er det i alt fald ikke lykkedes. Men måske var man godt tilfreds
med, at man slap af med Karls fogedregime, hvis trængte politiske situa
tion førte til økonomisk udpining og urimeligt partistyre. Udsigten til en
fredelig union med Danmark-Norge skulle i og for sig give gode løfter for
fremtiden, og tronvakancen havde jo da også givet håndgribelige gevin
ster.
Christian havde omsider erhvervet den manglende svenske trone i den
unionskandidatur, der i 1448 oprindelig havde været stillet ham i udsigt.
Den 16. juli stadfæstede han med 20 svenske rigsråder de gode gamle
unionsforbindelser mellem rigerne.284 Det er blevet påpeget, at Halmstadunionsakten af maj 1450 ikke her er undtaget således som i 22. juni-til
sagnet, hvilket skulle vise, at Christian må have givet køb på dette
punkt.285 Det er tænkeligt, at aristokratiske kredse kan have søgt at redde
konstitutionelle paragraffer fra Halmstadakten 1450. Men det må ganske
givet have forudsat, at Christian til gengæld på anden måde har opnået til
slutning til bestemmelser, der utvetydigt tilintetgjorde Karls tronret i Sve
rige, hvilket fører tankerne frem imod retssagen mod Karl og kravet om
anerkendelse af Dorotheas morgengaverettigheder.286 Lader man tillige
blikket glide frem til tronfølgervalget i 1458, er der i alt fald intet tilbage
af den aristokratiske valgretside, der besjælede Halmstadunionsakten
1450.287 Men det er en anden historie.
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DCP nr. 63 el. ST III nr. 496.
Olesen 1983 s. 110.
DCP nr. 74, 76.
DCP nr. 66, 68 a-b, 69-72.
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Konklusion
Svensk historie i 1400-tallet tager sig væsentlig anderledes ud i dag, end
da nationalistiske historikere fortalte den i slutningen af foregående og
begyndelsen af dette århundrede, overvejende baseret på Karlskrønikens
og Sturekrønikens beretninger om Karl Knutsson, alle tiders mest forræ
deri-plagede svenske konge. Navnlig Erik Lönnroth, Karin Hagnell og
Hans Gillingstam har luget eftertrykkeligt ud i krønikernes tendentiøse
ukrudtsjungle. Alligevel har enkelte vildskud besynderligt nok fået lov at
overleve.
Påstanden om »västgötaherrernes« forræderi under krigen 1452 og for
ræderidommen af 15. september 1453 er lige så tendentiøs som beskyld
ningen mod de svenske Halmstaddeltagere i 1450. Traktatteksten vidner
klart imod krønikerne og domsakten 1453. Men herved opnåede Karl, at
krigens resultat til dels udviskedes, nemlig dansk erobring af hovedparten
af Västergötland, som det stort set lykkedes at redde igennem våbenstil
standsaftalerne. Det var ikke dansk nederlag i Holaveden, der standsede
den danske fremmarch, men den fremskredne årstid - og antagelig en udtømt dansk krigskasse.
Karls regime var alvorligt rystet, en våbenstilstand - helst en perma
nent fred - med Danmark var nødvendig for at sikre styrets overlevelse.
Karls desperate reaktioner allerede ved dansk aflysning af Ronnebymødet
midsommer 1454, skønt våbenstilstanden dog var sikret næsten et år
frem, viser hans egen pessimistiske vurdering af den håbløse situation.
Hans muligheder for at vinde forbundsfæller blandt hansestæderne i en
krig mod Christian var udsigtsløse. Købmændene ville under ingen om
stændigheder strække sig videre end til at beskytte deres egen handel med
»fredskibe«; en krig mod Danmark ville de slet ikke indlade sig på. Ly
bæk og de vendiske stæder havde for meget at tabe, og Danzig og de
preussiske stæder havde nok at se til i deres egen krig mod Ordensstaten.
Flensborgmødet var aldeles ikke - som nogle hanseatiske forskere har
antaget - noget kongeligt knæfald for hanseatisk dominans. Det viste sig
tværtimod, at stadfæstelse af deres handelsprivilegier i Danmark-Norge
og tilsagn om fredelig skibsfart var nok til at få Lybæk og de vendiske
stæder til at give afkald på Sverigeshandelen og respektere Christians
blokadekrav - og til helt at opgive samarbejdet med de preussisk-livlandske byer om at sikre Østersøhandelen. Hvad der måtte mangle i form af
fornøden lybsk information om de kongelige krav til alle hansekøbmænd,
ordnede den danske flåde.
Christian nåede ikke at erobre hele Sverige. Karls styre knækkede sam-
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men indvendig fra. Udpining af rigets ressourcer til forsvarskrigen mod
Christian øgede utilfredsheden, hans stedse snævrere partistyre og begun
stigelse af egne slægtninge stødte flere og flere bort. Tiltagende fogedsty
re på lenene for at sikre indkomsterne vakte aristokratiets modstand.
Karls styre kan sikkert kritiseres; men dybest set kunne rigets økonomi
ske administration næppe bære de krav, en effektiv krigsførelse ville for
dre, blot til rigets forsvar.
Når Christian ikke nåede at vinde krigen militært, skyldtes det måske i
realiteten tilsvarende problemer i det danske riges økonomiske admini
stration, der simpelthen ikke var gearet til at bære omkostningerne ved ti
dens moderne krigsførelse, sold til lejetropperne. Der er næppe tvivl om,
at Christians oprindelige ønske om en våbenstilstand fra januar-maj 1453
skulle have været afløst af en fortsættelse af krigen. Men den toårige
fortsættelse af våbenstilstanden frem til maj 1455 må skyldes manglende
danske krigsfinansieringsmuligheder. Her bød subsidieaftalen med von
Kökeritz i 1454 en løsning, og de følgende forhandlinger med Sverige
havde fra Christians synsvinkel kun henholdende karakter i håb om, at af
talen skulle falde endeligt på plads.
Når man fra dansk side tillod sig i den grad at spille hasard med afslut
ningen af våbenstilstanden med Sverige, før alliancen med højmesteren
var sikret og subsidierne garanteret, er det vidnesbyrd om, at alt - sim
pelthen alt - måtte vige for udsigten til erobring af Sverige. Muligheden
for - eller faren for - en varig fred med Karls regime - Gyldenstjernernes
unionside med to konger og fred mellem rigerne - var uacceptabel for
Christian, navnlig efter, at subsidiemulighederne havde vakt optimisme.
Den endelige subsidieaftale med den livlandske ordensmester blev
langt mindre indbringende for Christian - skønt i forhold til det, han yde
de for den, var den vist god nok. Christians ansvarsløshed mod de forplig
telser, han påtog sig i alliancen med højmesteren, viser sikkert noget om
tidens manglende sanktionsmuligheder mod den type alliancebedragere.
Christian var opportunist. Han inddrog sin egen fordel straks og udskød
»betalings«problemerne til en mere eller mindre usikker fremtid.
Det var faktisk samme kortsigtede politik, Christian benyttede ved
pantsættelserne, som han måtte ty til, da subsidierne ikke indbragte nok til
krigsførelsen. Han fik et øjeblikkeligt lån, der bandt ham i fremtiden.
Mens Karls politik øgede befolkningens byrder, udpinte kirke og almue
og trængte aristokratiet bort fra de nu fogedstyrede len og således skabte
uvilje og modstand, så støttede danske adelige sandsynligvis gerne Chri
stians krigspolitik gennem lån mod pant i len med gunstigt afkast og del
vis uindløselighed. Karl kom direkte i konflikt med sine undersåtter ved
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forræderidomme, godsstridigheder, arvesager m.v., medens Christian - i
alt fald før 1457 - forsøgte at hæve sig over adelsfraktionernes indbyrdes
uenighed. Han lagde sig ikke personligt ud med hverken Otte Nielsen el
ler Niels Eriksen, når hans politik skiftede fra krigskurs til fredskurs eller
omvendt.288
Christians kortsynede og letsindige pantepolitik i 1450’erne gjorde
ham imidlertid i længden afhængig af visse kredse, hvilket gav bagslag i
1460’erne, så han ikke længere følte sig så frit stillet i forleningerne.289 Da
der udbrød oprør i Sverige, hævnede det sig, at rigets indkomstadmini
stration stadig var forældet, og nu var lenene stærkt pantebehæftede, så
det blev vanskeligt at rejse nye lån ad pantevejen. Der kunne faktisk ikke
længere skaffes penge til de nødvendige lejetropper til at kue oprøret.
Til belysning af forhandlingerne omkring Christians svenske rege
ringsgrundlag i 1457 har den lybske krønike vist spillet en helt ufortjent
fremtrædende rolle. Et væsentligt sikrere kildegrundlag har man til belys
ning af de forhandlinger, der antagelig må have fundet sted i dagene mel
lem den 16. og 22. juni, ved at sammenligne Christians oprindelige tilbud
af 1. og 3. april med hans fornyede tilsagn af 22. juni. De tilkommende
bestemmelser er åbenbart, hvad svenskerne har opnået i forhandlingerne.
Hvad de eventuelt ikke har opnået, er svært at sige, når vi ikke kender de
res forhandlingsstandpunkt. At dette - som antaget af Lönnroth og Kraft skulle have været identisk med de besynderlige artikler opregnet i den
lybske krønike, forekommer i alt fald ikke særlig overbevisende.
Man har vist i nogen grad overset oprørernes frygt for Karls eventuelle
chancer for en restitution med hjælp fra Danzig-Polen, hvilket ville gøre
en sikker alliance med Christian helt nødvendig. I den situation var det
vanskeligere at sætte stramme vilkår for den regent, man faktisk allerede
var henvist til. Men de begunstigelser, man kunne nå at give hinanden un
der tronvakancen, var så godt som hjemme. Tronvakancens reelle magt
havere kunne foranstalte et grandiøst »tag-selv-bord«, mens tid var. Og
det gjorde de. Men båndene på Christians fremtidige regeringsmuligheder
var ret så løse, hvilket han hurtigt fandt ud af.

288. Senere skulle Christian ganske vist komme i skarp modsætning til både Jöns Bengtsson,
Thottslægten og Eggert Frille, hvilket omgående skabte ham alvorlige problemer, som
hans tidlige styre var helt forskånet for.
289. Se herom H. Christensen 1983 s. 93ff, 105ff, 116-35 m.fl. steder.

Hoveri og landgilde
Fæsteafgifterne på østjyske godser i 1700-tallet
Af Jens Skriver

Det er den gængse opfattelse, at hoveriet forud for landbo reformerne var langt den
vigtigste affæstebøndernes ydelser og udgjorde rygraden i godsernes økonomi. Ud
fra detailstudier i fem østjyske godser viser ph.d. Jens Skriver, at landgilden i virke
ligheden betød mere for godsernes økonomi end hoveriet. I øvrigt var det slet ikke
fæstebønderne, der udførte hoveriet, men deres daglejere fra husmandsbefolknin
gen. Billedet af stavnsbåndstidens forarmede og undertrykte fæstebonde trænger
derfor til at revideres: Det var husmændene, der var de egentlige proletarer i land
bosamfundet; fæstebønderne var en forholdsvis velstillet gårdmandsstand.

Myten om hoveriet
For eftertiden er hoveriet, dvs. bøndernes drift af hovedgårdenes marker,
kommet til at stå som det mest ydmygende og fornedrende element af den
»bondeundertrykkelse«, der fandt sted i stavnsbåndstiden. Man har især
hæftet sig ved, at bønderne var underkastet arbejdstvang og kunne straffes
korporligt efter ridefogdens og godsejerens forgodtbefindende. Hoveriet
er samtidig blevet betragtet som økonomisk ruinerende for bønderne,
mens det til gengæld skal have været rygraden i godsernes økonomi. Op
fattelsen af hoveriet som langt det vigtigste element blandt fæsternes af
gifter har i virkeligheden været fremherskende siden slutningen af 1700tallet, da landboreformerne blev gennemført. Det blev da antaget, at ho
veriet antagelig var fire gange så meget værd som landgilden - bøndernes
afgift i penge, korn eller naturalier.1
I slutningen af 1970’erne vakte Thorkild Kjærgaard opmærksomhed
ved i artiklen »Gårdmandslinien i dansk historieskrivning« at plædere
kraftigt for, at det 18. århundredes danske landbosamfund var stærkt tre-

1. Her efter Thorkild Kjærgaard, Konjunkturer og afgifter, København 1980, note 48 på s. 205.
I artiklen anvendes følgende forkortelser: EA = Erhvervsarkivet, LAN = Landsarkivet for
Nørrejylland, RA = Rigsarkivet, Rtk. = Rentekammeret.

Hoveri og landgilde

57

delt mellem godsejere, gårdmænd og husmænd/landarbejdere.2 Det er en
opfattelse, jeg fuldt ud kan tilslutte mig, og jeg mener, at den må få kon
sekvenser for synet på den undertrykte fæstebonde. På dette punkt er
Thorkild Kjærgaard efter min mening ikke gået langt nok. Da han i 1980
udgav C.D. Reventlows betænkning om hoveriet fra 1788, overtog han
således uden videre vurderingen af hoveriet som langt den betydeligste
afgift. Han overtog ligeledes en anden kær myte om hoveriet: At en af
drivkræfterne bag landboreformerne var et konjunkturopsving, og at
godsejerne kun havde én mulighed for at få en gevinst af de stærkt for
bedrede priser på landbrugets produkter, nemlig at forøge hoveriet. Thor
kild Kjærgaard antager således, at hoveribyrden alene fra omkring 1770
til 1790 er blevet nogenlunde fordoblet.3
Her adskiller Thorkild Kjærgaard sig i virkeligheden ikke meget fra
Gunnar Olsen, den mest udprægede repræsentant for den historieskriv
ning, som Thorkild Kjærgaard kritisk betegnede som »gårdmandslinien«.
Netop Gunnar Olsen har fremhævet hoveriets gunstige virkning for ho
vedgårdenes økonomi, idet det førte til øgede indtægter og faldende
driftsudgifter og derved gav hovedgårdene relativt store driftsoverskud.4
I denne artikel skal det diskuteres, hvorvidt der er hold i hele opfattel
sen af hoveriets betydning. Det sker med udgangspunkt i forholdene på
fem østjyske godser: Wilhelmsborg, Moesgård, Marselisborg, Constantinsborg og Østergård. Diskussionen vil især koncentrere sig om to
spørgsmål, dels om hoveriet virkelig var af større betydning end landgil
den, dels om der skete en kraftig udvidelse af hoveriet fra omkring 1770
til 1790. Til sidst skal resultaterne af den østjyske undersøgelse forsøges
perspektiveret ved at blive sat i relation til strukturen i det danske landbo
samfund i det 18. århundrede.

Fæsternes afgifter
Først vil det være på sin plads at gennemgå det system af afgifter, som
bønderne ydede til godsejerne. Hoveriet er allerede nævnt. Det bestod af,
at bønderne skulle foretage al dyrkning af hovedgårdens marker og den

2. Thorkild Kjærgaard, »Gårdmandslinien i dansk historieskrivning«, Fortid og Nutid,
XXVIII, 1979, s. 178-191.
3. Thorkild Kjærgaard, »Gårdmandshoveriet i økonomisk og social sammenhæng. I anledning
af en bog om hoveriet på Egeskov«, Fortid og Nutid, XXVII, 1978, s. 419-427.
4. Se især Gunnar Olsen, Hovedgård og bondegård, København 1957, s. 223, 226.
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videre behandling af landbrugsprodukterne, hvortil de selv skulle stille
med de fornødne folk, heste og redskaber. Før 1768, for ikke at sige 1799,
var hoveriet ikke omfattet af egentlig lovgivning, hvorved dets omfang
afhang af sædvane og tovtrækkerier mellem bønder og godsledelse. Hvor
meget arbejde bønderne rent faktisk er blevet afkrævet, er derved praktisk
taget umuligt at fastslå.
Ved bortforpagtningen af en hovedgård indgik hoveriet i forpagtnin
gen, og forpagteren havde krav på at få markerne drevet af de hoveriplig
tige bønder. Kun kvægavlen, hvad enten det drejede sig om studeavl eller
mejeridrift (malkekvægshold), var baseret på lønnet arbejdskraft. Den
kunne være bortforpagtet separat eller sammen med markdriften.
Størrelsen af landgilden - bøndernes produktafgift - er i virkeligheden
også alt andet end ligetil at fastslå. Umiddelbart skulle man tro, at det blot
var et spørgsmål om at gennemgå jordebøger. Men der er mindst tre usik
kerhedsmomenter. For det første hvorvidt landgilden blev betalt i korn el
ler penge. For det andet hvorvidt den kunne forhøjes før 1792 - idet der er
almindelig enighed om, at med forordning af 15/6 1792 kunne den for
højes ved fæsterskifter efter aftale mellem fæster og godsledelse. Og for
det tredie hvorvidt landgilden i det hele taget kom ind, eller om gods
ejeren måtte afskrive den som restance, der var umulig at drive ind.
Indfæstningen - fæsternes tiltrædelsesafgift - afhang af de individuelle
omstændigheder. Den kunne være en hård udskrivning for bonden, men i
forhold til de øvrige indtægter af godset var den af mindre betydning for
godsejeren. Hertil kom nogle offentlige afgifter, som godsejeren admini
strerede. De fleste konge- og kirketiender ejedes af godsejerne, hvorved
de fik et yderligere tilskud fra bondebruget. Hovedgårdsjorderne var i det
18. århundrede skattefri, men til gengæld skulle godsejeren opkræve bøn
dernes grundskatter og selv betale dem, hvis bønderne ikke kunne eller
ville, så bøndernes restance til godsejeren kunne let blive større, end den
ellers ville være blevet.

Det numeriske og det faktiske hoveri
Det har længe været kendt, at der var stor forskel på den numeriske og den
faktiske landgilde. På samme måde var der i allerhøjeste grad forskel på
det numeriske og det faktiske hoveri.
Hoveriet blev fastlagt og organiseret efter, hvor meget arbejde der var
nødvendigt for at få hovedgårdens marker dyrket, og det lod sig ikke ænd
re fra den ene dag til den anden. Grundstammen var de lodder i hoved-
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Bønderne ved Moesgård var fra gammel tid inddelt i fire grupper eller roder ved ud
førelsen af hoveriet. Hovedgårdens marker var hver ister delt i fire stykker. Oprin
deligt afsattes lodder, som bønderne skulle dyrke to og to, hver gang en mark blev
indtaget fra hvile. Med hoveriforeningen fra 1792 indførtes faste hovlodder. Billedet
viser et udsnit af et kort over Moesgårds marker, der er opmålt i år 1800 af landmå
ler Miiller og inddelt i hovlodder i 1802. På billedet ses hele Over Vester Mark. Ro
mertallene markerer roderne. De aflange lodder, som bønderne skulle dyrke to og
to, er nummererede med tal fra 1 til 28. De små tal henviser til loddernes længde og
bredde i alen. (EA, Moesgård Godsarkiv).
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gårdsmarkerne, som hver enkelt bonde skulle dyrke. Andre dele som
f.eks. høbjergningen kunne enten foretages efter en inddeling i grupper,
eller samtlige indkaldte kunne forrette arbejdet samlet. Kun den mindre
del af hoveriet, »arbejdet ved husene« eller »småhoveriet«, var fastlagt til
et bestemt antal dage. Bestemmelse af hele hoveriet til et fast antal dage
var efter al sandsynlighed en konstruktion, som centraladministrationen
foretog.
På nogle godser kan konstateres en betydelig stigning i hoverikravene
mellem 1770 og 1791. Det gælder f.eks. Egeskov,5 Voergård og Rugtved,6
Dragsholm7 og Erholm-Søndergårde, 8 men der er vel at mærke tale om
krav. Det faktisk forrettede hoveri er det meget sværere at udtale sig om.
En af dem, der kommer nærmest en forklaring på spørgsmålet, om der
fandt en hoveriudvidelse sted, er Lotte Dombernowsky. Hun viser, hvor
ledes godsledelsen på Egeskov i 1790’erne forsøgte at forøge avlingsho
veriet ud over lovens kant, mens den i begyndelsen af det 19. århundrede
kun udnyttede en brøkdel af det antal dage, der var afsat til det øvrige ar
bejde.9 Det fremgår således med al ønskelig tydelighed af de lovpligtige
hoveriprotokoller fra det 19. århundrede, at godserne kun udnyttede en
brøkdel af det antal arbejdsdage uden for avlingshoveriet, de var beretti
gede til.10 Samtidig understreger Lotte Dombernowsky, at Egeskovs over
skridelser af maksimumsgrænsen for det tilladelige hoveri efter forord
ningen af 20/2 1771 skyldtes en usædvanlig vanskelig høst." Bortset fra
hoveriudvidelser som følge af nyopdyrkning var hoveriets omfang først
og fremmest bestemt af vejrligets påvirkning på spidsbelastningsperio
derne i de enkelte år, et forhold, der gør det så godt som umuligt at under-

5. Lotte Jansen, Hoveriet til Egeskovgård, Odense 1977, s. 34ff.
6. Anna Kathrine Nielsen, »Fæsteforhold på Voergård og Rugtved godser ca. 1750-1800«,
Vendsyssel Årbog, 1977. s. 7-49.
7. Margit Mogensen, Fæstebønderne i Odsherred, København 1974, isærs. 106.
8. Karl Peder Pedersen, Vestfynske fæstebønder, Odense 1984, s. 124ff.
9. Lotte Jansen, anførte værk, s. 45ff. Jf. Lotte Dombernowsky, »Ca. 1720-1810«, Det dan
ske landbrugs historie, II. Odense 1988, s. 348f.
10. Per Henrik Jakobsen og Henrik Brask Pedersen, »Ørbæklunde og hoveriet«, Fynske
Årbøger, 1988, s. 53-60; Lotte Dombernowsky, anførte værk, s. 345f; Margit Mogensen,
anførte værk, s. 109; Karl Peder Pedersen, anførte værk, s. 129; Jens Skriver, »Hoveriet og
arbejdskraftens organisering ved Wilhelmsborg, Moesgård, Østergård, Marselisborg og
Constantinsborg fra o. 1700 til hoveriets afvikling i midten af forrige århundrede«, utrykt
licentiatafhandling, Aarhus Universitet 1991, s. 229ff, 247ff; Jens Skriver, »Fr. Chr. Giildencrone og 1820ernes landbrugskrise. Godsøkonomien ved Wilhelmsborg og Moesgård
1788-1824«, Landbohistorisk Tidsskrift. Bol og By, 2. rk. 6, 1984, s. 43-87, henvisning s.
55f (i den sidste tabel har beklageligvis indsneget sig nogle fejlberegninger).
11. Lotte Dombernowsky, anførte værk, s. 339.
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kaste omfanget af hoveriet en rimelig beregning. Med den endelige hove
riforordning af 6/12 1799 blev godsejernes muligheder for at tilrettelægge
godsdriften underlagt hensynet til, hvor meget gårdmandshoveri de havde
ret til at disponere over. Det var ikke alene umuligt at få hoveriet udvidet,
men det var også forbundet med meget store vanskeligheder at få lagt
driften om, da den én gang var bestemt i hoveriforeningen.12
C.D. Reventlow og Den store Landbokommission anbefalede kraftigt,
at alt hoveri blev bestemt til et fast antal dage med den begrundelse, at
hvis hoveriet blev fastlagt til et vist antal dage, havde godsejerne frie
hænder til at få jorden dyrket efter behag. Desuden passede det hovmål,
der var afsat til et dagsarbejde ved pløjning, ikke med det, der var afsat til
et dagsarbejde ved såning og harvning.13 Alt tyder imidlertid på, at gods
ejerne foretrak at bibeholde organiseringen af hoveriet i hovmål. Da ho
veriet var udtjent, når bonden havde dyrket sin hovlod, var der skabt et
stærkt incitament for, om ikke andet at få arbejdet udført så hurtigt som
muligt.

De fem udvalgte godser
I det følgende vil udviklingen i afgiftsforholdene på fem godser på Århus
egnen blive belyst. Det drejer sig om Wilhelmsborg, Moesgård, Marselisborg, Constantinsborg og Østergård. Gennem lange perioder havde et el
ler flere af disse godser fælles ejer, men blandt disse ejere var vidt for
skellige godsejertyper repræsenteret. Flere gjorde sig gældende på toppo
ster i lokaladministrationen som stiftamtmænd - en enkelt var endda ge
sandt i Wien, mens andre praktisk talt ikke gjorde sig gældende i det of
fentlige liv. Constantinsborg var et stamhus, mens Wilhelmsborg og Marselisborg var baronier. Moesgård og Østergård var privatejendom, men
det var to mindre godser, der i hele perioden havde fælles ejer med et af
de andre.
Landøkonomen Gregers Begtrup fastslog kort efter 1800, at de sjæl
landske landmænd havde deres største indtægt af kornavl, mens de jyske
havde deres af kvægavl.14 Bevaret regnskabsmateriale fra Wilhelmsborg,

12. Jens Skriver, anførte artikel, s. 57f. Jf. Claus Bjørn, »1810-1860«, Det danske landbrugs
historie, III, Odense 1988, s. 23.
13. Thorkild Kjærgaard, Konjunkturer og q/'gifter, s. 115. Plakat af 5/6 1795.
14. Gr. Begtrup, Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i Danmark, \, København 1808,
s. XXVI.
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Marselisborg og Moesgård viser imidlertid, at der på disse godser var
større indtægter af kornavlen end af mejeridriften. Da hele markdriften
hvilede på hoveriet, kan det have været af større betydning her end på an
dre jyske godser. Til gengæld var dyrkningsmåden græsmarksdrift, hvor
ved større dele af markerne var i årlig hvile end på Sjælland, hvor man
indtil reformtiden for det meste anvendte trevangsbrug.
Nok så vigtigt ved vurderingen af hoveribyrdens omfang er imidlertid
størrelsen af hovedgårdenes marker i forhold til fæstegodset og fæstegod
sets »sammensætning«. Ved en sammenligning med de øvrige komplette
hovedgårde i det gamle Århus amt ses, at på nær Wilhelmsborg havde de
udvalgte godser et forholdsvis stort fæstegods. Der har således været for
holdsvis mange bønder om at yde hoveriet.
Der kan opstilles følgende forholdstal mellem hovedgårdstaksternes
hartkorn og bondegårdshartkorn: 15

Moesgård
Wilhelmsborg
Marselisborg og Holmstrupgård
Constantinsborg
Østergaard
Kærbygaard
Lyngbygård
Haraldslund
Ristrup
Wedellslund
Rathlovsdal og Gersdorffslund
Rodsteenseje
Rantzausgave
Åkær og Dybvad

1:8
1:6
1:8
1:7,5
1:11
1:4
1:9
1:6
1:5
1:9
1:7
1:6
1:11
1:8,5

På nær Wilhelmsborg lå de udvalgte godser alle i den øverste halvdel.
Hidtil er udtrykket »bønder« blevet brugt i sin bredeste betydning som
en fælles betegnelse for hele den almindelige landbefolkning. Fæstere un
der et gods bør imidlertid rubriceres efter, om de var gårdmænd eller husmænd. I det 18. århundrede gik skellet mellem gårdmænd og husmænd

15. J.P. Trap, Danmark, 5. udg., 8, København 1964.
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som regel ved, om de havde så mange heste, at de kunne yde »avlingsho
veri«, eller om de kun kunne stille deres egen person til rådighed ved ho
veriet. I det 18. århundrede blev husmandshoveriet udelukkende anvendt
som supplement i godsdriften. Havearbejde nævnes ofte som det, hus
mandshoveriet hyppigst blev anvendt til. Umiddelbart skulle man tro, at
det var let at bestemme husmandshoveriets omfang, da det er nævnt i husmændenes fæstebreve, men i virkeligheden er angivelserne så upræcise,
at det som regel kun er muligt at fastslå, hvorvidt husmanden ydede hove
ri eller var hoverifri. Constantinsborg og Østergård havde temmelig man
ge huse i forhold til antallet af gårde, mens Marselisborg, Wilhelmsborg
og især Moesgård havde færre.16

Marselisborg

Constantinsborg
Østergård
Wilhelmsborg

Moesgård

1771
1805
1818
1850
1770
1770
1788
1821
1850
1788
1795
1850

Gårde

Huse

Møller

137
143
27
13
119
52
120
120
120
48
47
38

55
73
66
53
91
34
86
91
113
22
18
14

2
1
1
1
2
2
?

Ved de tre sidste godser har man således i det 18. århundrede satset på
gårdmandsbrugene, der da måtte anses for rygraden i godsernes økonomi.
Det kunne til gengæld komme til at svie til ejerne af den type godser i det
19. århundrede, da de kom til at stå i den situation, at de i betydelig grad
måtte basere godsdriften på husmandsarbejdskraft. Man må da være op
mærksom på, at langt fra alle fæstere ydede hoveri. Ved Constantinsborg
forrettede små 60% af gårdmændene hoveri, og det var nær ved normen
for det jyske område, mens andelen af hoveriydende gårdmænd ved de

16. Jens Skriver, anførte licentiatafhandling, s. 62. Jf. Fridlev Skrubbeltrang, »Hoveriindbe
retninger som Kilder til dansk Landbohistorie«, Fortid og Nutid, 14, 1941-42, s. 1-28.
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andre godser lå på o. 80%. For Wilhelmsborgs vedkommende var det end
og mere end 93%. Til gengæld har man på Constantinsborg tilsyneladen
de bedre forstået at udnytte husmændenes arbejdskraft. På Constantins
borg ydede omtrent dobbelt så mange husmænd en ugedag - dvs. en ar
bejdsdag om ugen - som ved Wilhelmsborg og Moesgård.17
Årsagen til hoverifrihed kunne være geografisk. Bønder kunne have så
lang vej til hovedgården, at det var besværligt for dem at yde hoveri. Som
regel var »bondefogder« hoverifri, og det var meget almindeligt, at bøn
der, der overtog forsømte gårde, fik bevilliget midlertidig hoverifrihed.
Hertil kom, at de såkaldte »selvejere« ofte var helt eller delvis fri for ho
veri.18

Udviklingen i afgiftssystemet før 1770
Hvis vi ser på fæsteafgifterne før 1770, må for indfæstningens vedkom
mende siges, at den i det 18. århundredes første halvdel næppe har været
en reel indtægtskilde for godsejeren. Den var en tiltrædelsesafgift, der
først og fremmest skulle erstatte den fratrædende fæsters restance.19
Selv om landgilden fremgik af jordebøgerne, kan godsernes indtægter
her ikke bestemmes. Der blev tit taget »tingsvidne« over restancen, men
det er umuligt at afgøre, hvor store restancer der siden er kommet ind, og
hvor mange der er blevet eftergivet. Ved Østergård, Constantinsborg, Wil
helmsborg og Moesgård var landgilden opgjort i korn, men ved Marselisborg blev kornlandgilden i 1738 konverteret til en fast pengeafgift. Årsa
gen hertil var efter al sandsynlighed landbrugskrisen i 1730’erne. I en tid
med meget lave kornpriser har godsledelsen villet sikre sig en stabil ydel
se.20
Det kan med det samme fastslås, at der ikke kan siges noget konkret
om, hvor meget arbejde bønderne har præsteret som hoveri før 1770. I
gårdmændenes fæstebreve er hoveriet kun nævnt i intetsigende termer
som »til rette tid« eller »lig med sine naboer«. Det er derimod muligt at

17. RA, Rtk. 432.58. Landvæsenskommissioner m.v. 1767-1773. Generalhoverireglement
Havreballegård og Stjernholm Amter 1769-71.
18. Jens Skriver, anførte licentiatafhandling, s. 82ff med henvisning til LAN, G. 324. Wil
helmsborg Godsarkiv. 1. Fæsteprolokol 1670-1854 og EA, Århus Købstad. Registratur I. I
18. Fæsteprotokol for Marselisborg Gods 1676-1723 og I 20. Fæsteprotokol for Marselisborg Gods 1723-95.
19. Smst., s. 107 med samme henvisninger.
20. Smst., s. 108.
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beskrive det retslige grundlag for hoveriet, organiseringen af det og de
konflikter, der kom for retten. Det sidstnævnte punkt vender vi tilbage til.
I 1740’erne havde tilsyneladende samtlige bønder ved Marselisborg
fået hoveriet afløst afen pengeafgift, og fra og med 1753 var det afløst for
bønderne nord for Århus. Disse arrangementer er det imidlertid mest
nærliggende at tilskrive godsinterne forhold. Baroniet Marselisborg be
stod i virkeligheden af to hovedgårde: Marselisborg og Holmstrupgård i
Brabrand sogn. På den tid havde nogle af bønderne selv forpagtet
Holmstrupgård. Der var således ikke brug for alt hoveriet.21

Udvidedes hoveriet kraftigt mellem 1770 og 1790?
Der blev taget initiativer til ændringer af landboforholdene, især hoveriet,
allerede i 1760’erne. Blandt godsejerne var det således på mode at ekspe
rimentere med reformer.
Regeringen forsøgte at få lagt loft over hoveriet ved at pålægge gods
ejerne selv at fastlægge det maksimale hoveri i dage og indberette det til
myndighederne i de såkaldte »Generalhoverireglementer«. De hoveri
krav, der blev følgen, må betegnes som vildt overdrevne.
Ved forordning af 20/2 1771 blev der derfor sat en meget lavere gene
rel maksimumsgrænse for det antal dage, der måtte kræves i hoveri. For
ordningen kaldes også for Struensees hoverireform, og efter hans fald
blev hoveriet med forordning af 12/8 1773 atter ubestemt.
Da Den store Landbokommission omkring 1790 tog fat på en ordning
af hoveriforholdene, antog man, at hoveribyrden var blevet stærkt forøget
i den mellemliggende periode.22 Landbokommissionen opfordrede gods
ejerne og bønderne til at indgå frivillige aftaler om afvikling eller i det
mindste bestemmelse af hoveriet. Fra de godser, hvor dette ikke lykkedes,
skulle indsendes beretninger om hoveriets omfang. For Constantinsborgs,
Marselisborgs, Holmstrupgårds, Wilhelmsborgs og Moesgårds vedkom
mende er det muligt at sammenligne det maksimale hoveri i henhold til
1771-forordningen med godsejernes krav fra 1790’erne. Det viser sig da,
at godsejerne ikke krævede flere dage end tilladt i 1771.

21. Finn Stendal Pedersen, »Debatten om landbrugets økonomiske stilling 1720-88 med en
særskilt redegørelse for forholdene på Marselisborg Gods«, utrykt speciale, Aarhus Uni
versitet 1967, s. 99ff.
22. Thorkild Kjærgaard, Konjunkturer og afgifter, f.eks. s. 88ff.
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I tabel I-III (til slut i artiklen) er vist nogle eksempler på det højest til
ladte hoveri efter forordningen af 20/2 1771 og godsledelsens krav i ho
veriefterretningerne fra 1791. For en ordens skyld bør gøres opmærksom
på, at gårdenes hartkorn ikke var det samme i 1791 som i 1771, da der
skete ændringer i forbindelse med udskiftningen, men tendensen skulle
være klar. Opstillingen i tabel IV og V fra Marselisborg og Holmstru
pgård er rent teoretisk, da hoveriet ved dette gods var afløst i 1771, men
der er foretaget en beregning over det hoveri, de pågældende gårde i givet
fald skulle have ydet efter forordningen af 20/2 1771. Der er ligeledes fo
retaget en sammenligning mellem, hvor mange dage der højest måtte
kræves om ugen i henholdsvis 1771 og 1791 ved en gennemsnitsgård i ta
bel VI. Også på det punkt ses, at der er slækket på kravene i 1791. Dette
er samtidig et stærkt indicium for, at det tilladte hoveri efter forordningen
af 20/2 1771 har været tilstrækkeligt ved disse godser.
Ydermere er der i de tilfælde, hvor det er muligt at sammenligne krave
ne til et dagsværk, tale om, at kravene lempedes. Hvis hoveriforeningerne
fra 1792, hvori hoveriet blev bestemt, inddrages, åbnes nye muligheder
for at foretage sammenligninger.
I tidligere fremstillinger er antallet af dage kritikløst blevet sammenlig
net, uden at man har gjort sig klart, at kravene til en dags arbejde kunne
ændres. Det har været muligt i tabel VII-VIII at fremstille kravene til et
dagsværk efter generalhoverireglementerne, forordningen af 20/2 1771
og hoveriforeningerne for Wilhelmsborgs, Moesgårds og Constantinsborgs vedkommende. Det er kun muligt at sammenligne nogle krav til et
dagsværk, men der er en klar tendens til, at kravene lempedes.
Teoretisk set kan hoveriet alligevel godt være blevet forøget i perioden
fra 1771 til 1790’erne, hvis maksimumsgrænsen i 1771 har været sat så
højt, at godsejerne kun har anvendt en brøkdel af det tilladte hoveri. Det
foreliggende tyder dog på, at de her omhandlede godsejere ikke har for
søgt at indkassere gevinsten af de gunstige konjunkturer gennem en for
øgelse af hoveriet. Det var heller ikke nødvendigt. Indtægtsfremgangen
på bondebruget kunne godsejerne nemlig lige så godt indkassere via land
gilden.

Landgildeforøgelse
Hovedparten af landgilden blev fra gammel tid erlagt i korn, hvad der på
det nærmeste gjorde den pristalsreguleret. I forbindelse med landbrugs
krisen i 1730’erne blev den nogle steder konverteret til en fast pengeafgift
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for at sikre en værdifast ydelse i en periode med stærkt faldende kornpri
ser, men langt de fleste steder, hvor landgilden var opgjort i korn, ville
indtægterne af landgilden stige proportionalt med de stigende priser i an
den halvdel af 1700-tallet.
De store udestående landgilderestancer er blevet taget som belæg for, at
landgilden ikke har været en indtægtspost af betydning. For Moesgårds
og Wilhelmsborgs vedkommende er det muligt at undersøge restancen
bl.a. 1778-84. Det viser sig da, at efter nogle års forløb er langt den største
del af landgilden blevet betalt. Fra denne periode er bevaret de lovpligtige
hovedbøger eller kassebøger, hvoraf det er muligt at beregne forholdet
mellem afgifternes numeriske og faktiske omfang. Skatterestancen er
medtaget, da den jo i virkeligheden også udgjorde et tab for godsets kas
se.
De følgende procentvise andele af gårdmændenes afgifter var indkom
met i 1784:23

Wilhelmsborg

Moesgård

Landgilde

1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784

Hoveri
fri

Hoveripligtige

Skatter

Landgilde

Skatter

100,0
100,0
100,0
100,0
86,4
78,7
87,6

93,9
96,7
97,7
82,0
66,5
55,6

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
93,3
93,0

98,6
96,2
98,2
98,1
91,0
78,1
79,3

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,8
99,6

Jo længere man går tilbage, desto større procentdel af landgilden er kom
met ind. Bønderne har simpelthen udskudt betalingen så længe som mu
ligt. Den er blot kommet ind med nogle års forsinkelse. Om man så lige
som Thorkild Kjærgaard vil kalde landgilderestancerne for en slags uoffi
ciel kassekredit, er en temperamentssag.24
23. EA, Wilhelmsborg Godsarkiv. Kassebog for Wilhelmsborg Gods 1778-98; EA, Moesgård
Godsarkiv. 198. Kassebog 1778-98. 239. Regnskabssager 1800-02.
24. Thorkild Kjærgaard, Konjunkturer og afgifter, note 111 på s. 212.
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Den forholdsmæssige fordeling affæsteindtægterne
I virkeligheden var landgilden godsernes vigtigste indtægtspost. Bl.a. i
perioden 1/7 1788 til 30/6 1789 er det muligt at bestemme fordelingen af
indtægtsposterne ved Wilhelmsborg, Moesgård og Østergård. Ikke alene
markdriften, som hoveriet især blev anvendt til, var omfattet af forpagt
ningen, men den omfattede også »mejeridriften« og i dette tilfælde også
tienderne. Det fremgår af fig. 1, at landgildeindtægten ved Wilhelmsborg
var noget mindre end forpagtningsafgiften, men i betragtning af, at meje
ridriften og tienderne indgik i denne forpagtning, har landgilden været
den vigtigste indtægt. Ved Moesgård oversteg landgildeindtægten til
gengæld forpagtningsafgiften. Kun ved Østergård er indkommet en indfæstning. Den udgjorde kun en lille del af den samlede indtægt, ligesom
en tiende ikke indgik i forpagtningen.25
I realiteternes verden har hoveriet derfor ikke betydet så meget for
godsøkonomien som landgilden.
Marselisborg falder uden for de sammenligninger, der er foretaget af
hoverikravene, da hoveriet her var afløst frem til 1779. Konklusionerne
kompliceres i øvrigt væsentligt af, at landgilden ved dette gods blev ydet
i et fast pengebeløb, mens det må antages, at landgilden på de fleste god
ser blev erlagt i korn.

Hvor streng en byrde var hoveriet?
Tilsyneladende viser det sig altså, at bønderne ikke så meget bidrog til
godsøkonomien med arbejde i form af hoveri, men nok så meget med
overskuddet af deres egen produktion i form af landgilde. Myten om de
enorme restancer af landgilder og skatter kan ligeledes aflives. De mange
»forsiddelser« skulle også være et belæg for, at bønderne skulle være for
armede. Ved en forsiddelse blev bonden, principielt med dom, sat fra sin
gård. Ved de undersøgte østjyske godser blev nogle gårdmænd sat (tvun
get) fra deres gårde. Til gengæld rømte husmændene. Gårdmændene skul
le altså i givet fald tvinges fra deres gårde, mens husmændene stak af,
hvis de blev for utilfredse med forholdene.
Det her fremførte betyder ikke nødvendigvis, at hoveriet ikke har været

25. LAN, B5A. Århus Stiftamt. Havreballegaard og Stjernholm Amter. 393. Dokumenter i
boet efter Chr. Fr. Baron Güldencrone. V.
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Fig. 1. Den forholdsmæssige fordeling affæsteindtægterne ved godserne Wilhelmsborg, Moesgård og Østergård 1/7 1 788 - 30/6 1 789. (Kilde: Regnskaber for Wil
helmsborg, Moesgård og Østergård 1/7 1 788 - 30/6 1789. LAN, B5A. Århus Stift
amt. Havreballegaard og Stjernholm Amter. 393. Dokumenter i boet efter Fr.Chr.
Baron Giildencrone. V).
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en tung byrde på bønderne. Fridlev Skrubbeltrang har understreget, at ho
veriet blev til en byrde for gårdmændene, fordi de i spidsbelastningspe
rioder skulle stille med 4 til 5 hovbud om dagen, altså møde med 4 til 5
arbejdere.26 Hermed er vi inde på et af kernepunkterne i en diskussion af,
hvor streng en byrde hoveriet var.
På nær Skrubbeltrang er de landbohistorikere, der har beskæftiget sig
med det 18. århundredes landbohistorie, ikke opmærksomme på, at land
brugsarbejdet var sæsonarbejde og underlagt en række spidsbelastninger:
i hvert fald forårssåning, høhøst, kornhøst og efterårspløjning. I det dan
ske klima var en enkelt regnbyge nok til at ødelægge såvel høhøsten som
kornhøsten. Gårdmanden skulle altså i disse perioder stille ressourcer til
rådighed på hovmarken, som han selv havde hårdt brug for i sin egen be
drift. Nerverne kom derved uundgåeligt på højkant.
Derfor førte hoveriet mange retssager med sig. Spørgsmålet om, hvor
vidt konflikter var gængse ved udførelsen af hoveriet, eller tingene blev
sat på spidsen i det 18. århundrede, fordi dyrkningen af hovedgårdsmar
kerne ved hjælp af hoveri var ved at have overlevet sig selv som hensigts
mæssig for driften af hovedgårde, må besvares med et både-og. I og med
at hoveriet skulle udføres i spidsbelastningsperioderne, var kontroverser
uundgåelige. Opkrævningen af landgilden var jo heller ikke gnidningsfri.
Godsledelsen tog f.eks. jævnligt tingsvidne over restancen, dvs. lod den
tinglyse.
Ved de her behandlede østjyske godser kan spores en tendens til, at
kontroverserne efterhånden antog en mere systemændrende karakter. I pe
riodens begyndelse viste kun enkeltpersoner opsætsighed, eller opsætsig
heden havde i det mindste kun sporadisk karakter, men fra og med
1780’erne var der tale om en organiseret opsætsighed, hvori mange bøn
der deltog. Derimod kan med sikkerhed siges, at lovgivningen og især
retspraksis over for opsætsige bønder har ændret sig i periodens løb.
Claus Bjørn skrev i 1981: »Det er et tydeligt træk i samtidens opfattel
se af f.eks. lydighedsnægtelse under hovarbejdet, der måske indebar, at en
karl nægtede at udføre et påbud fra en forvalter, at det fra retslig side og
fra bondens (karlens) modpart betragtedes ikke så meget som en sag mel
lem de pågældende personer, men som en sag mellem den pågældende
bonde (karl) og samfundsordenen«. 27 Denne slutning har ikke gyldighed
før udstedelsen af de to forordninger af 25/3 1791 om god orden ved ud-

26. Fridlev Skrubbeltrang, Den danske Husmand, I, København 1954, s. 44.
27. Claus Bjørn, Bonde. Herremand. Konge, København 1981, s. 25.
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førelsen af hoveriet og politivæsen på landet. Før den tid var det tvært
imod op til den forulempede at rejse søgsmål.
F.eks. indstævnede Peder ladefoged på Marselisborg i 1735 Morits Da
vidsen, der tjente hos Jens Eriksen i Tiist, Søren Held, der tjente hos
Søren Christensen sammesteds, og Søren Fulding, der tjente hos Peder
Andersen ligeledes i Tiist, for den voldsanvendelse og genstridige over
last, de havde forøvet mod ham. Episoden indtraf, da man var ved at køre
rug ind på Holmstrupgård. Fordi der kom »en regnkule«, bad ladefogden
de hoverigørende om, at flere vogne kunne køre ind i laden. Morits Da
vidsen holdt nærmest, og ladefogden bad ham om at køre, så der kunne
komme flere vogne ind. Det ville han ikke, så ladefogden gennede heste
ne frem, hvorpå Morits Davidsen trak dem tilbage og sagde til ham:
»Djævlen skal bryde og brække din hals, din kanalje«. Ladefogden svare
de, at hvis han havde gjort nogen skade på hestene eller vognen, ville han
erstatte det, men han ville have sin husbonds korn i ly for regnen. Morits
Davidsen gentog sine ord og lagde til, at han skulle betale ladefogden en
anden gang. Et vidne, Rasmus Trige, bad dem om at holde mund og passe
sig selv, for der var intet at trættes om. Da greb den tiltalte ladefogden i
håret, men de blev skilt af vidnet. Efter at de flere gange havde været i
klammeri, slog ladefogden Morits Davidsen to gange med sin pisk. Epi
soden endte med, at Morits Davidsen sammen med de to andre tiltalte
truede ladefogden. Morits Davidsen blev ansat for vold, hærværk, le
gemskrænkelse og æreskrænkende udtalelser med en bøde på 6 lod sølv
og 4 mk. til fattigkassen. De to medtiltalte fik en bøde for vold. Til sam
men skulle de betale sagens omkostninger med 2 rd.28
Et lignende eksempel kan nævnes fra Marselisborg. Besidderen af ba
roniet Marselisborg, baron Gersdorff, anlagde i 1774 som skadelidt sag
mod dragon Jens Hansen, der tjente hos godsets forpagter. Jens Hansen
skulle have slået skrald med sin pisk efter baronen for at provokere. Et par
dage senere, mens han stod og arbejdede i baggården, kom baronen hen
og sagde til ham: »Vi to har jo en høne at plukke sammen«. Da skulle Jens
Hansen have truet ham, så han så sig nødsaget til at gå indendørs. Sagen
blev ikke til mere end et forhør.29
Birgit Løgstrup antyder, at de to forordninger af 25/3 1791 skulle træde
i stedet for stavnsbåndet.30 Der må have været noget om snakken, for rets-

28. EA, Århus Købstad. Registratur I. I 10. Tingbog for Marselisborg birk 1734-50, fol. 38a.
29. EA, Århus Købstad. Registratur I. I 16. Justitsprotokol for Marselisborg birk 1765-78, fol.
416b ff.
30. Birgit Løgstrup, Dommer og administrator, København 1982, s. 174f.

72

Jens Skriver

praksis blev tydeligt ændret. F.eks. i forsommeren 1792 havde tjeneste
karl Anders Galthen fra Brabrand været på Holmstrupgård som hovbud
for at køre hø ind. Han fik besked om at læsse høet af ved øksenhuset,
men da han ikke kunne rykke vognen tilbage, kørte han i stedet for ind i
laden og læssede det af der. Da forpagter Jens Bødker ville sætte ham i
rette, slog han ham til blods. I retten indrømmede Anders Galthen det
første forhold, men benægtede at have slået forpagteren til blods. Han
skulle kun have givet ham et rap over fingrene. Retten fandt imidlertid
begge anklager for beviste og idømte ham en bøde på 2 rd. Han skulle i
øvrigt betale sagsomkostningerne med 2 mk.31 Sagen var da anlagt ikke af
skadelidte, men af godsejeren, og der blev grebet ind prompte.
På samme måde gik det 1/10 1792, hvor en række hovbud var indkaldt
til Marselisborg for at køre gødning sammen. Thomas Nielsen, der tjente
hos Lads Rasmussen i Lisbjerg, kom først til hove henimod kl. 11. Første
gang han blev kaldt op på skrivestuen, udeblev han. Anden gang kom han
og sagde, at tilsynsmanden ikke havde noget at skulle have sagt over ham.
Han fik da besked på at arbejde sammen med de andre hovbud, så længe
dagslyset tillod det. Forvalteren tilkaldte birkedommeren med »ekspres
bud«, og allerede kl. 11.30 blev politiretten sat på stedet. Under trussel af
straf bad Thomas Nielsen om forladelse og indvilligede i at betale en mulkt
på 1 rd.32 Også i dette tilfælde var retssystemets effektivitet ikke ringe.
Om ikke andet er der ved århundredets slutning sket en betydelig op
stramning af sanktionsmulighederne over for opsætsige bønder. Således
blev retssystemet i vid udstrækning oprindeligt kun anvendt til at markere
utilfredshed med passerede hændelser, hvis manglende sanktioner ikke
ganske simpelt skyldtes retssystemets manglende funktionsduelighed. I
1727 anlagde forpagteren af Marselisborg og Holmstrupgård, Niels Niel
sen, sag mod bønderne, fordi der var »forsvundet« en sæk byg, mens de var
til hove for at så. Adskillige vidner angav, at de havde set gårdmand Poul
Madsen fra Skejby anbringe en sæk i sin vogn. Trods gentagne tilsigelser
udeblev han fra retten. Da han endelig kom, forklarede han, at han slet ikke
havde været til hove den pågældende dag, men havde sendt sine tjeneste
folk. Derimod medgik hans mor som vidne, at sønnen godt nok havde været
til hove den dag, men hun havde ikke set en sæk byg i hans vogn. Og derved
blev det. (Til trods for det bevilligedes Poul Madsen hoverifrihed i 1734).33
Det er en knæsat forestilling, at det udelukkende var gårdmændene,
31. LAN, B56E. Marselisborg birk. 12. Poliliprolokol 1791-1820, fol. 6b.
32. LAN, B56E, fol. 10b.
33. EA, Århus købstad. Registratur I. I 8. Tingbog for Marselisborg birk 1721-28, fol. 384a ff.
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som ydede hoveriet. I virkeligheden blev langt den største del af hoveriar
bejdet udført af hovbuddene. Det ligger i sagens natur, da arbejdet udfør
tes i spidsbelastningsperiodeme, og bekræftes ved en nøjere gennemgang
af hoveriforeningerne fra 1790’erne, hvori hoveriet bestemtes. Der kunne
da kræves så mange dagsværker i en enkelt uge, at det ville være fysisk
umuligt for gårdmanden selv at udføre dem. Der er en tendens til, at hov
buddene har optrådt voldsommere i konfliktsituationer og er blevet straf
fet tilsvarende hårdere.

Afløsningen af hoveriet ved landboreformerne
Med forordning af 15/6 1792 blev det formelt muligt at forhøje landgil
den ved fæsterskifter, men det er et åbent spørgsmål, om den er blevet det
i større udstrækning. I stedet valgte godsejerne at sælge fæstegodset fra til
selveje. Omkring to tredjedele af fæstegodset blev således selveje i løbet
af reformperioden, og så siger det sig selv, at hoveriet samtidig bortfaldt
for disse steders vedkommende. Selvejekøbene har formodentlig tilskyn
det til, at hoveriet blev afløst af en pengeafgift eller i det mindste bestemt
til en fast ydelse for de gårdes vedkommende, som forblev i fæste. Med
forordning af 6/12 1799 kunne gårdmandshoveri kun forøges med Rente
kammerets og bøndernes tilladelse. Derimod forblev husmandshoveriet
ubestemt til efter grundlovens indførelse.
I 1970 påviste Jens Holmgaard ved hjælp af undersøgelse af en gods
slagtning, at frasalg af fæstegods til selveje var en særdeles indbringende
forretning.34 En forudsætning for, at en godsslagtning lykkedes, var imid
lertid ikke alene, at fæstegodset blev solgt fra og hovedgårdstaksten blev
udparcelleret mv., men også at den »ribbede« hovedgård hurtigst muligt
blev solgt igen, så andre kunne tage fat på at drive den som et almindeligt
større landbrug (eller proprietærgård med det 20. århundredes betegnel
se). Situationen var tydeligvis mere kompliceret, hvis den samme ejer el
ler den samme familie ønskede at drive godset videre. For ejeren af et
som oftest forgældet gods med et stort tillæg af fæstegårde ville frasalg af
fæstegodset samtidig indebære, at han gav afkald på indtægterne fra land34. Jens Holmgaard, »En jysk godsslagtning«, Festskrift til Fridlev Skrubbeltrang, Køben
havn 1970, s. 129-141. Undersøgelsen skal ses i sammenhæng med Holmgaards andre bi
drag til belysning af drivkræfterne bag landboreformerne, se især Jens Holmgaard, »De
nordsjællandske landboreformer og statsfinanserne«, Erhvervshistorisk Årbog, 1954; Jens
Holmgaard. »Landboreformerne - drivkræfter og motiver«. Fortid og Nutid, XXVII, hft.
1. 1977.
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Konjunkturopgangen i anden halvdel af 1700-tallet medførte byggeri af såvel nye
hovedbygninger som avlsbygninger på adskillige herregårde. 11791 tegnede forval
ter Michael Brandt denne koncept-tegning til et hus på Moesgård - måske den byg
ning ved indkørslen til Moesgårds gårdsplads, hvor der nu er indgang til Forhisto
risk Museum. Der blev under alle omstændigheder ændret meget på planerne hen
ad vejen. Michael Brandt forestillede sig oprindeligt, at der blev indrettet et kornloft
med plads til 400 tdr. korn. Kornet skulle kunne hejses ind gennem kvistene. På den
østre gavl skulle indrettes to kamre til tjenestefolk. I underetagen forestillede han
sig, at der blev indrettet vognremise, tørve- og brændehus mv. Bygningen blev sene
re anvendt til hestestald, en konsekvens af hoveriets afvikling: Så længe godserne
blev drevet med hoveri, var herskabets køre- og rideheste faktisk de eneste heste, der
fandtes på herregårdene; de hoveripligtige gårdmænd skulle jo stille med alle de he
ste, der var nødvendige til godsets drift. (Indlæg i brev fra forvalter Michael Brandt
til Fr. J. Chr. Giddencrone, dat. 1/9 1791. EA, Moesgård Godsarkiv. 155. Korrespon
dance 1787-95).

gilden og hoveriet, der bogstavelig talt holdt godset oppe. Her er Fr. Chr.
Güldencrone til Wilhelmsborg og Moesgård et godt eksempel. I 1805
købte han Marselisborg og solgte i årene fra 1805 til 1811 det meste af
fæstegodset fra til selveje med en betydelig inflationsgevinst, men den
kunne ikke stå mål med den lånoptagning, der havde været nødvendig for
at finansiere købet af Marselisborg mv.35
35. Jens Skriver, anførte artikel, især s. 73f. Jf. Jens Holmgaards anmeldelse af samme i Hi
storie, 16,3, 1986, s. 457.

Hoveri og landgilde

75

Salg af fæstegodset fra Wilhelmsborg og Moesgård var yderst proble
matisk. Ikke så meget fordi bønderne var uinteresserede, men fordi der i
det 18. århundrede i overvældende grad var blevet satset på gårdmands
brugene, hvorved omstillingen til en godsdrift, der hvilede på husmændenes arbejdskraft og afgifter, blev usædvanlig svær.36 Desuden viser en kal
kule over et eventuelt fæstegodssalg fra Wilhelmsborg og Moesgård, der
må formodes at være fra kort efter 1800, at renter og afdrag af bøndernes
køb end ikke ville kunne opveje de hidtidige indtægter af landgilden.37
Selvejerkøbene var ubestridt den enkeltfaktor, der stærkest medvirkede til
afløsningen af hoveriet, men der var i virkeligheden tale om en ret kom
pliceret proces, formodentlig især på godser med et stort tillæg af bønder
gods. Det viser sig tilmed, at de komplette hovedgårde klarede sig dårligst
under landbrugskrisen i 1820’erne,38 og på den tid var det jo inden for
denne godstype, at de godser, der stadig blev drevet ved hjælp af hoveri,
overvejende skulle findes.

Afslutning
I betragtning af det produktionsoverskud, gårdmændene var i stand til at
aflevere til godserne, forekommer det usandsynligt, at de skulle have
været så »forarmede«, som de er blevet fremstillet i eftertidens billede af
stavnsbåndstiden. Bondebruget har uden tvivl været i betydelig bedre
økonomisk tilstand end hidtil antaget.
Det er umiddelbart svært at påvise empirisk, men gårdmanden må have
hentet sig et betydeligt overskud af sin bedrift ved hjælp af tjenestefolk og
husmænd. Efter min mening kan man betragte det 18. århundredes fæste
bondebrug på samme måde som det selvstændige bondebrug indtil meka
niseringen efter 2. Verdenskrig: Der var i begge tilfælde tale om minisam
fund med husbond og madmoder, hjemmeværende børn, karle og piger
samt husmænd som daglejere i spidsbelastningsperioderne. Den eneste
forskel var, at det 18. århundredes gårdmand havde godsejeren som sin
overherre (jf. fig. 2).
Gårdmændene var i det mindste i det 18. århundrede husmændenes

36. Jens Skriver, anførte licentiatafhandling, s. 61-63, 146f.
37. EA, Moesgård Godsarkiv. 240, Regnskabssager 1803-09.
38. Jens Skriver, anførte licentiatafhandling, s. 244. Jf. også min beskrivelse af forholdene på
Wilhelmsborg og Moesgård i min anførte artikel.
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Fig. 2. Vagn Wåhlin har i en lidt anden sammenhæng anvendt denne figur til illu
stration af strukturen i det 18. århundredes danske landbosamfund. Det er vigtigt at
lægge mærke til, at der er tegnet en tyk pil mellem landproletar og bonde og mellem
bonde og godsejer. Gårdmanden var, som Fridlev Skrubbeltrang har understreget,
husmandens vigtigste arbejdsgiver i det 18. århundrede. Derimod har husmandsho
veriet ikke haft betydning for godsøkonomien. (Efter Vagn Wåhlin, »By og land.
Omkring dynamikken mellem socio-økonomisk basis, organisation, klasser og ideo
logi i Danmark i det 19. århundrede - forsøg til en syntese«, Det grundtvigske bon
demiljø, red. Jørgen Holmgaard, Aalborg 1981).

vigtigste arbejdsgiver.39 Om ikke andet fremgår det af reglerne for udfø
relse af hoveriet, at gårdmanden skulle stille med så mange hovbud, at
han har været nødt til at have en endda temmelig stor arbejdsstyrke. Flere
eksempler fra de undersøgte østjyske godser viser, at tjenestefolkene spil
lede en vigtig rolle ved udførelsen af hoveriet. Sagen mod Poul Madsen
fra Skejby i 1727, der er omtalt ovenfor, leverer et af dem. Et andet ses, da
forvalteren på Constantinsborg i 1709 havde indstævnet samtlige godsets
hele og halve gårdmænd samt bolsmænd i Grundfør og Spørring for uly
dighed, da de ikke ville slå Vestereng. De skulle hver stille med en siet
karl til at slå græsset og rivefolk til at rive det sammen, men de var mødt
uden sietkarle. Bønderne forklarede, at det kun var nogle få af dem, der
ikke havde sendt sietkarle. En undskyldte sig med, at han ikke havde en

39. Fridlev Skrubbeltrang, Husmand og hulersle, København 1940, s. 12.
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sletkarl, men de andre skulle have lovet at låne ham en. Sagen hang mu
ligvis sammen med, at flere af dem havde søgt om nedsættelse af arbejdspenge. Sagen blev udsat, og derved blev det.40
Gårdmændene havde især brug for husmændenes arbejdskraft i spids
belastningsperioderne, hvor såvel arbejdet på bondegårdene som godser
ne skulle udføres. Ifølge loven havde husmændene eneret på at gå på dag
leje, hvor lønnen var højere end ved fast arbejde. Men dagleje var sæson
arbejde. Mange husmænd var håndværkere, men havde de ikke et hånd
værk, var de arbejdsløse uden for spidsbelastningsperioderne.
Såvel gårdmænd som husmænd rekrutteredes blandt tyendet (tjeneste
folkene). Men havde man engang valgt at fæste hus, var social opstigen så
godt som udelukket. Hvis husmænd fik mulighed for at fæste gård, var det
»ødegårde« eller »forsiddergårde«, som langt de fleste ville knække hal
sen på.
Bondesamfundet indeholdt meget store sociale modsætninger. Da hus
mand Anders Andersen fra Malling i 1826 blev indstævnet for at være
udeblevet fra hoveri til Wilhelmsborg, gav han som undskyldning, at han
skulle arbejde for den gårdmand, der dyrkede hans jordlod, den pågæl
dende dag, og gårdmanden havde sagt, at dersom han ikke kom den
pågældende dag, ville han ikke længere dyrke hans lod. Og husmanden
påpegede korrekt, at dersom han ikke kunne få sin lod dyrket, kunne han
ikke forsørge sin familie og svare sine afgifter.41 Gårdmændenes dyrkning
af husmændenes lodder blev kaldt »kærlighedsgerningen«, men kærlig
heden har det nok været så som så med. Da kun gårdmændene havde de
fornødne heste og redskaber, var husmændene helt prisgivet dem. Hvis
husmændene ville have deres jordlodder dyrket, måtte de til gengæld yde
hoveri til gårdmanden efter hans forgodtbefindende. Det var ikke gård
manden, men husmanden, der var den undertrykte proletar i det 18. og 19.
århundredes danske landbosamfund.

40. Dele af hoveriet kunne være afløst af en pengeafgift. EA, Århus Købstad. Registratur
1.1 16. Tingbog for Marselisborg birk 1708-13, fol. 135a.
41. LAN, B59A. Wilhelmsborg birk. 8. Politiprotokol 1793-1828.

Tabel I. Moesgård. Det tilladte hoveri efter forordning af 20/2 1771 og godsledelsens krav i 1791
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Kilder: Kong Christian den Syvendes allernaadigste Forordninger og aahne Breve, II, København 1771-75; RA, Rtk. 2485.123. Hoveriefterretnin
ger. Aarhus-Skanderborg Amter 1791-95.
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Tabel II. Wilhelmsborg. Det tilladte hoveri efter forordning af 20/2 1771 og godsledelsens krav i 1791
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Kilder: Kong Christian den Syvendes allernaadigste Forordninger og aahne Breve, II, København 1771-75; RA, Rtk. 2485.123. Hoveriefterretnin
ger. Aarhus-Skanderborg Amter 1791-95.
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Tabel III. Constantinsborg. Det tilladte hoveri efter forordning af 20/2 1771 og godsledelsens krav i 1791
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Kilder: Kong Christian den Syvendes allernaadigste Forordninger og aabne Breve, II, København 1771-75; RA, Rtk. 2485.123. Hoveriefterretnin
ger. Aarhus-Skanderborg Amter 1791-95.
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Tabel IV. Marselisborg. Det tilladte hoveri efter forordning af 20/2 1771 og godsledelsens krav i 1791
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Kilder: Kong Christian den Syvendes allernaadigste Forordninger og aahne Breve, II, København 1771-75; LAN, B6. Århus Amt 1799-1803 og
Århus Stiftamt 1803-. 1002. Hoveriforeninger, Hads og Ning herreder.
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Tabel V. Holmstrupgård. Det tilladte hoveri efter forordning af 20/2 1771 og godsledelsens krav i 1791
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Kilder: Kong Christian den Syvendes allernaadigste Forordninger og aabne Breve, II, København 1771-75; LAN, B6. Århus Amt 1799-1803 og
Århus Stiftamt 18O3-. 1002. Hoveriforeninger, Hads og Ning herreder.

Tabel VI. Constantinsborg, Wilhelmsborg, Moesgård. Marselisborg og Holmstrupgård. Det hoveri, der højest måtte kræves om ugen pr. halvgård
ifølge hoveriforeningen fra 1791
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Kilde: LAN, B6. Århus Amt 1799-1803 og Århus Stiftamt 1803-. 1002. Hoveriforeninger, Hads og Ning herreder.

Tabel VII. Dagsværket ved Wilhelmsborg og Moesgård
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Kilder: RA, Rtk. 432. Landvæsenskommissioner m.v. 1767-1773. 58. Generalhoverireglement. Havreballegaard og Stjernholm Amter 1769-1771;
Kong Christian den Syvendes allernaadigste Forordninger og aabne Breve, IL København 1771-75; LAN, B6. Århus Amt 1799-1803 og Århus
Stiftamt 1803-. 1002. Hoveriforeninger, Hads og Ning herreder.
Tabel VIII. Dagsværket ved Constantinsborg

Kilder: RA, Rtk. 432. Landvæsenskommissioner m.v. 1767-1773. 58. Generalhoverireglement. Havreballegaard og Stjernholm Amter 1769-1771;
Kong Christian den Syvendes allernaadigste Forordninger og aabne Breve, II, København 1771-75; LAN, B6. Århus Amt 1799-1803 og Århus
Stiftamt 1803-. 1002. Hoveriforeninger, Hads og Ning herreder.
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Norden som idé og praksis
Den danske Foreningen Nordens rolle som politisk
ideologisk pressionsgruppe 1940-60
Af Lars Hovbakke Sørensen

Mens der foreligger historiske undersøgelser af både den norske og den svenske
Foreningen Norden, er der ikke tidligere foretaget nogen selvstændig analyse af den
rolle, som den danske Foren ingen Norden spillede i bestræbelserne for et øget nor
disk samarbejde i 1940'erne og 1950'erne. Selv om der på dette tidspunkt var bred
politisk enighed i Danmark om, at man skulle udbygge det nordiske samarbejde, var
der store forskelle på de politiske partiers tilgange til den nordiske sag. I den sam
menhæng kom Foreningen Norden til at fungere som et uofficielt politisk mødested,
hvor fremtrædende politikere kunne diskutere på tværs af de partipolitiske skillelini
er. Cand.phil. Lars Hovbakke Sørensen analyserer her debatten i den danske Fore
ningen Norden og foreningens funktion i forhold til det officielle politiske system.

Indledning
I 1940’erne og 1950’erne blev der taget en lang række politiske initiativer
til en udvidelse af det nordiske samarbejde. I samme periode sad der ad
skillige fremtrædende politikere i den danske Foreningen Nordens ledel
se. Blandt andet var alle de danske statsministre fra årene 1945-60 på ét
eller andet tidspunkt i dette tidsrum medlemmer af Foreningen Nordens
hovedstyrelse, som var det organ, der fastlagde foreningens politik i prak
sis.1 Det samme gjaldt en række andre ministre og forskellige ledende fol
ketingspolitikere.2

1. Referater af møder i Foreningen Nordens hovedstyrelse i perioden 1940-1960 i Rigsarki
vet, Foreningen Nordens arkiv, privatarkiv nr. 10.365 (herefter: FNA), pk. 1,5,1,6,1,7,1,8,
1,9, 11,9, 11,10, 11,11, 11,14, 11,15; Båndinterview med direktør for Foreningen Norden
1962-74 Ole Harkjær og generalsekretær for Foreningen Norden siden 1985 Peter Jon
Larsen, 3. december 1993 (herefter: Interview 1); Båndinterview med generalsekretær i
Nordisk Råd siden 1984 Henrik Hagemann, 12. september 1994 (herefter: Interview 2).
2. Fortegnelser over medlemmerne af Foreningen Nordens hovedstyrelse i Foreningen Nor
dens medlemsblad Norden, december 1941, s. 6, september 1942, s. 11, juni 1943, s. 6 og
16, februar 1944, s. 16, juni 1944, s. 13, november 1945, s. 17, august 1949, s. 4 og 8, juni
1950, s. 8, september 1953, s. 2.
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Et andet interessant træk ved Foreningen Norden i 1940’erne og
1950’erne er, at de politikere, der sad i hovedstyrelsen i denne periode,
kom fra vidt forskellige politiske partier. Hovedstyrelsen indeholdt såle
des personer fra alle »de fire gamle partier«.3 Dette afspejler den store in
teresse, der i disse år fandtes blandt danske politikere fra alle dele af det
politiske spektrum for en udvidelse af det nordiske samarbejde.4
Den danske Foreningen Norden adskilte sig på flere måder fra forenin
gerne Norden i Norge og Sverige. I Norge var det ikke i nær så stor ud
strækning som i Danmark højtstående politikere, der var de ledende per
soner inden for foreningen. I den norske forening var det i højere grad
personer med tilknytning til kulturlivet, der udgjorde ledelsen. I den sven
ske forenings ledelse var der forholdsvis flere politikere end i den norske
forenings ledelse, men forholdsvis færre end i den danske forenings ledel
se.5
Den nævnte forskel mellem den danske og den norske Foreningen Nor
den er symptomatisk for den forskel, der var med hensyn til graden af in
teresse for det nordiske samarbejde i de politiske kredse i Danmark og i
Norge. I Danmark havde det nordiske politiske og økonomiske samarbej
de en meget højere prioritet end i Norge, hvor interessen for det nordiske
samarbejde i højere grad begrænsede sig til en interesse for et kulturelt
samarbejde.
Forskellen mellem Norge og Danmark med hensyn til prioriteringen af
det nordiske samarbejde afspejler sig også i valget af formand for Fore
ningen Norden. I hele perioden 1939-64 var formandsposten i den danske
Foreningen Norden besat med fremtrædende personer fra finansverdenen
og det politiske liv. For den norske Foreningen Nordens vedkommende
var det derimod forlagsdirektører, der bestred formandshvervet i 16 af de
nævnte 25 år.6
Også med hensyn til medlemstallets udvikling i 1940’erne og
1950’erne adskilte den danske Foreningen Norden sig markant fra fore
ningerne Norden i Norge og Sverige. I 1940 havde foreningerne Norden i
alle de nordiske lande hver for sig under 5.000 medlemmer. I den danske
Foreningen Norden steg medlemstallet i løbet af besættelsesårene eksplo3. Se note 2.
4. Kun Kommunisterne og Danmarks Retsforbund var ikke repræsenteret i Foreningen Nor
dens hovedstyrelse.
5. Lister over deltagerne i foreningernes fælles delegeretmøder i perioden 1940-60 i FNA pk.
1,9,1,10, 11,7, 11,8.
6. Jan A. Andersson: Idé & Verklighet. Föreningarna Norden genom 70 år, Stockholm 1991,
s. 105 og 106.
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sivt, således at det i 1945 var nået op på lidt over 30.000.7 Stigningen fort
satte i de følgende år, og i 1960 havde foreningen ca. 65.000 medlemmer.
Først i begyndelsen af 1960’erne indledtes en periode med medlemstilba
gegang.8 Den norske og den svenske Foreningen Norden oplevede ikke
den samme eksplosionsagtige vækst. I 1945 var den svenske forening
kommet op på ca. 15.000, mens den norske havde under 10.000.1 1960 lå
den svenske forening stadig på andenpladsen med ca. 30.000 medlemmer.
Den norske forening havde da knap 15.000.9
Den danske Foreningen Norden havde altså i perioden 1940-60 en me
get større tilslutning end foreningerne Norden i de øvrige nordiske lande,
også relativt set.10 Selv om Foreningen Nordens medlemstal ikke er et
fuldkomment mål for befolkningens tilslutning til den nordiske idé, må
den meget store forskel mellem den danske forenings og de øvrige fore
ningers medlemstal betragtes som et symptom på en større interesse i den
danske befolkning end i de øvrige nordiske landes befolkninger for et
øget nordisk samarbejde.
I denne artikel vil der blive givet en vurdering af, hvilken rolle Fore
ningen Norden spillede i forbindelse med udviklingen af det nordiske
samarbejde, og af, hvilken funktion foreningen havde i forhold til »det
officielle politiske system«. Samtidig vil der blive gjort rede for forenin
gens idégrundlag i perioden 1940-60, og hvorledes dette afspejlede vidt
forskellige tilgange til det nordiske samarbejde. Hovedvægten vil her bli
ve lagt på tre punkter. For det første konflikten mellem en sikkerhedspo
litisk og en kulturel/økonomisk nordisme 1940-45. For det andet opgi
velsen af idéen om et Nordens Forenede Stater i 1945. Og for det tredje
diskussionen om nordisk samarbejde i forhold til europæisk samarbejde
1956-60.

Foreningen Nordens politiske funktion
Foreningen Nordens rolle i forbindelse med udviklingen af det nordiske
samarbejde var ikke den samme i hele perioden 1940-60.1 de sidste år af
1950’erne skete der en fundamental ændring af den måde, hvorpå Fore-

7. I tallet for den danske Foreningen Norden er ikke medregnet de 10.000 nye medlemmer,
som kom til i efteråret 1945 ved sammenslutningen med foreningen Det Frie Nord.
8. Andersson 1991, s. 111.
9. Andersson 1991, s. 111.
10. Befolkningstal for de nordiske lande i Statistisk Årbog, årg. 1942-62, København 1942-62.
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ningen Norden fungerede i forhold til de ledende politikere. Denne æn
dring havde sammenhæng med den revurdering, som den danske regering
på dette tidspunkt foretog af sin nordenpolitik.
I begyndelsen og midten af 1950’erne havde regeringens og Socialde
mokratiets ledelse været meget nordistisk indstillet. Henimod 1960 be
gyndte ledelsen imidlertid at prioritere bredere europæisk samarbejde
højere end nordisk samarbejde.11 I 1961, da Storbritannien søgte om opta
gelse i EF, fulgte den danske regering straks efter med sin ansøgning.
I hele perioden siden befrielsen i 1945 havde Foreningen Norden som
regel haft de ledende regeringsmedlemmers opbakning til sine idéer om
nordisk samarbejde; men dette forhold ændrede sig, da trekantregerin
gens topfolk henimod 1960 begyndte at interessere sig for at knytte Dan
mark til »De Seks« i stedet for at satse på et nordisk økonomisk samar
bejde. Ganske vist foretrak store dele af Socialdemokratiet og Det Radi
kale Venstre samt Retsforbundet stadig det nordiske samarbejde; men de
ledende regeringsmedlemmers støtte til det nordiske projekt var dalet be
tydeligt.
Foreningen Norden varetog tre forskellige funktioner i forbindelse med
udviklingen af det nordiske samarbejde:12 1) Foreningen fungerede som
en pressionsgruppe, der forsøgte at påvirke politikerne og myndigheder
ne. 2) Forskellige politikere brugte foreningen som et instrument til at
fremme deres egne nordistiske synspunkter. 3) Forskellige politikere
brugte foreningen som et »miniparlament«, hvor de afprøvede, hvor bred
en politisk opbakning deres idéer om nordisk samarbejde ville kunne få i
folketing og regering.
I perioden fra 1945 til ca. 1960 havde funktion nr. 2 og nr. 3 meget stor
betydning ved siden af funktion nr. 1. Fra ca. 1960, da de ledende politi
kere ikke længere var særligt nordistisk indstillede, var det næsten ude
lukkende funktion nr. 1, der havde betydning.
I årene 1945-60, hvor stort set alle de ledende danske politikere var me-

11. Denne udvikling er der nærmere redegjort for i Vibeke Sørensen: »Fra Marshall-plan til de
store markedsdannelser 1945-59«, i Tom Swienty (ed.): Danmark i Europa 1945-93,
København 1994, s. 9-91 samt Thorsten Borring Olesen og Johny Laursen: »Det euro
pæiske markedsskisma 1960-72«, i samme værk, s. 93-160.
12. Det følgende bygger på studier af en række breve, protokoller og referater i Rigsarkivet,
Udenrigsministeriets Arkiv, 73.c.l00.a., »Nordisk økonomisk ministerråd og samarbej
de«; Rigsarkivet, Undervisningsministeriets Arkiv, 1. dep., 3. kt., journal nr. 1060/58;
Rigsarkivet, C.V. Bramsnæs’ Arkiv, privatarkiv nr. 5203; Rigsarkivet, Jørgen Jørgensens
Arkiv, privatarkiv nr. 5737; Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Hans Hedtofts Ar
kiv; samt FNA.
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En række fremtrædende politikere, navnlig fra Socialdemokratiet og Det Radikale
Venstre, anvendte i 1940'erne og 1950'erne Foreningen Norden som en løftestang
for gennemførelsen af deres nordenpolitik. På dette billede fra 1951 ses Hans Hed
toft flankeret af de radikale ledere Jørgen Jørgensen og Bertel Dahlgaard. Manden
yderst til højre er senere statsminister H. C. Hansen. (Foto: Polfoto).

get nordistisk indstillede, blev Foreningen Norden i høj grad brugt af dis
se politikere som instrument til at fremme deres ideer om nordisk samar
bejde. Vidnesbyrd herom findes i en række breve og protokoller i de mi
nisterielle arkiver og i Foreningen Nordens arkiv. Heraf fremgår det, at
Foreningen Norden ofte rettede anmodninger til forskellige ministerier og
offentlige institutioner om at styrke det nordiske samarbejde i forbindelse
med forskellige konkrete sager. Det fremgår endvidere, at de personer, der
modtog henvendelserne i deres egenskab af repræsentanter for de offent
lige institutioner og myndigheder, i mange tilfælde selv havde været med
til at udforme henvendelserne i deres egenskab af medlemmer af Forenin
gen Nordens hovedstyrelse eller andre af Foreningen Nordens organer.
Det var navnlig radikale og socialdemokratiske politikere, der benyttede
Foreningen Norden som instrument til at fremme deres idéer om det nor
diske samarbejde. Det gjaldt f.eks. Jørgen Jørgensen, K. Helveg Petersen
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og Hans Hedtoft. På dette tidspunkt var der også et tæt samarbejde mel
lem Foreningen Nordens direktør Frantz Wendt13 og forskellige ledende
politikere. Det var et samarbejde, der i en af sine mest vidtgående former
bestod i, at Wendt fungerede som rådgiver i nordiske spørgsmål for de
pågældende politikere, og at han i flere tilfælde ligefrem skrev deres taler
eller dele heraf. Et sådant samarbejde havde Wendt blandt andet med
Hans Hedtoft og Jørgen Jørgensen.14

Foreningen Norden og det nordiske samarbejde 1919-39
Foreningerne Norden i Sverige, Norge og Danmark blev stiftet henholdsvis
den 1. marts, den 12. april og den 15. april 1919 efter en koordineret indsats
fra en række fremtrædende politikere, kulturfolk, erhvervsfolk og akade
mikere i de tre lande.151 begyndelsen beskæftigede foreningerne Norden
sig først og fremmest med nordisk samarbejde på frivillig, privat basis. I
mellemkrigstiden tog foreningerne en række initiativer til at fremme de
kulturelle, folkelige og erhvervsmæssige forbindelser i Norden. Som ek
sempler kan nævnes afholdelse af kurser for nordiske studenter og lærere,
udveksling af skoleelever og gymnasiaster, afholdelse af en »Nordens
Dag« i 1936, systematisk granskning af nordiske lærebøger i historie blandt
andet med henblik på at fjerne fagligt ubegrundede negative omtaler af de
andre nordiske folk samt arrangering af rejser til de andre nordiske lande.
I 1930’erne begyndte foreningerne Norden også at beskæftige sig med

13. Wendt var direktør 1943-53. Efter at han i 1953 var blevet generalsekretær i Nordisk Råd,
fortsatte han med at være aktiv i Foreningen Nordens ledelse, blandt andet som medlem af
hovedstyrelsen.
14. Brev fra Hans Hedtoft til Frantz Wendt 1. august 1951; Brev fra Frantz Wendt til Hans
Hedtoft 14. juni 1951; Brev fra Hans Hedtoft til Frantz Wendt 18. juni 1951; alle i Hans
Hedtofts Arkiv, læg: »Nordisk Samarbejde«.
Brev fra Frantz Wendt til Jørgen Jørgensen 2. november 1955; Foredragsmanuskript for
fattet af Wendt; Jørgen Jørgensens manuskript til tale i Sakskøbing på »Nordens Dag« 30.
oktober 1956; Optegnelser fra Jørgen Jørgensen, sendt til Foreningen Norden; alt i Jørgen
Jørgensens Arkiv, pk. 38, læg: »Nordiske Forhold. Det nordiske spørgsmål«.
15. Af fremstillinger af det nordiske samarbejdes og de nordiske Foreningers historie se Svein
Olav Hansen: Drømmen om Norden. Den norske Foreningen Norden og det nordiske sam
arbeidet 1919-1994, Oslo 1994; Svein Olav Hansen: »Foreningene Norden 1919-94-am
bisjoner og virkelighet«, Den jyske Historiker, nr. 69-70, 1994, s. 114-131; Jan A. Anders
son: Idé & Verklighet. Föreningarna Norden genom 70 år, Stockholm 1991; Jan A. An
dersson: Nordiskt samarbete: Aktörer, idéer och organisering 1919-1953, Lund 1994.
Hele dette afsnit bygger, hvor intet andet er anført, på Andersson 1991, s. 17-42 og Han
sen 1994, s. 15-102.
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nordisk samarbejde på »statsligt niveau«. Dette skete i forbindelse med
disse års officielle politiske bestræbelser for at udvide det økonomiske
samarbejde mellem de nordiske lande. I 1930-31 underskrev de nordiske
lande og Beneluxlandene Oslokonventionen, hvorved de forpligtede sig
til at arbejde for at afskaffe den indbyrdes told. Samtidig blev der for pen
ge, der allerede i 1928 var blevet bevilget til formålet af A.P. Møller, sat
undersøgelser i gang af mulighederne for en nordisk toldunion. Forenin
gerne Norden var ikke formelt involveret i undersøgelserne; men reelt
havde de forbindelse med de personer, der deltog. Først i 1934 blev alle
foreningerne Norden enige om at gå ind for et økonomisk samarbejde på
statsligt niveau. Dette sene tidspunkt afspejler, at der i mange kredse,
navnlig i Norge, var en behersket tilslutning til projektet. Dette viste sig
også ved, at politikerne i resten af 1930’erne ikke tog initiativ til at gøre
noget alvorligt ved sagen. I 1939 satte udbruddet af 2. Verdenskrig en
foreløbig stopper for alle drøftelserne.
Foreningerne Norden blandede sig i øvrigt ikke i den diskussion, som
flere gange i løbet af 1930’erne blev ført fra officielt politisk hold om
etablering af et forsvarspolitisk samarbejde mellem de nordiske lande.16
Diskussionen i disse år førte aldrig til, at man indledte egentlige forhand
linger mellem landene om et sådant samarbejde.

Foreningen Det Frie Nord
I 1939 blev der dannet en ny nordistisk forening i Danmark: Det Frie
Nord. Foreningen Norden og Det Frie Nord repræsenterede to vidt for
skellige tilgange til det nordiske samarbejde, og i de første år af Dan
marks besættelse stod de i et skarpt modsætningsforhold til hinanden.
Henimod krigens slutning begyndte de to foreninger imidlertid at nærme
sig hinanden, og i efteråret 1945 blev de sluttet sammen til én forening
med navnet Foreningen Norden.
Umiddelbart inden foreningernes sammenslutning havde Foreningen
Norden ca. 33.000 medlemmer. Det Frie Nord havde på dette tidspunkt
ca. 18.000 medlemmer, hvoraf 10.000 gik med over i Foreningen Norden
ved sammenslutningen.17 Disse medlemstal er et tydeligt vidnesbyrd om,

16. 1930’ernes diskussion om et forsvarspolitisk samarbejde er behandlet i Sven G. Holtsmark og Tom Kristiansen: En nordisk illusjon, (Forsvarsstudier 6), Oslo 1991.
17. FN A pk. 1,6, læg: »Styrelsen 1945-46«, »Materiale til styrelsesmødet 14. december
1945«, s. 1.
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at Det Frie Nord i tiden inden sammenslutningen var en væsentlig poten
tiel magtfaktor i kampen for den nordiske sag.
Det var journalisten Karl Bøgholm, der var hoveddrivkraften bag dan
nelsen af Det Frie Nord i 1939.18 Bøgholm var aktiv inden for Det Kon
servative Folkeparti, og en stor del af de personer, der blev ledende inden
for foreningen, nærede ligeledes konservative anskuelser. Dette gjaldt
også generalløjtnant Erik With, som 1940-45 var foreningens formand.19
Bøgholm fungerede som hovedredaktør af medlemsbladet »Det Frie
Nord«, fra dette begyndte at udkomme i 1941 og indtil 1943.20 With og
Bøgholm var i høj grad de toneangivende personer inden for foreningen,
og det var først og fremmest disse to, der formulerede foreningens ideolo
giske og politiske synspunkter.21
Det Frie Nord var dannet som en reaktion mod Tysklands ekspansions
politik i Europa. Foreningen var således stærkt antitysk i sit væsen. Men
Det Frie Nord var tillige meget kritisk over for den udenrigs- og forsvars
politik, som den socialdemokratisk-radikale regering havde ført i årene
inden besættelsen. Det Frie Nord mente, at det var kombinationen af Dan
marks isolerede neutralitet og en manglende vilje hos regeringen til at
styrke og anvende forsvaret, der havde ført til situationen den 9. april
1940, hvor Danmark var blevet besat uden kamp.
Det Frie Nord betragtede et nordisk forsvarsforbund og et tæt udenrigs
politisk samarbejde mellem de nordiske lande som de vigtigste opgaver
for nordisk samarbejde efter krigen, og foreningens ledende personer
fremførte ofte målsætningen »aldrig mere en 9. april« som argument for,
at et nordisk forsvarsforbund og et udenrigspolitisk samarbejde skulle
etableres.22

18. FNA pk. 11,39, læg: »Det Frie Nord 1943-45«, brev fra Karl Bøgholm til direktør Chr. H.
Olesen 14. december 1939, breve fra Chr. H. Olesen til oberstløjtnant Helge Bruhn 16. de
cember 1939 og 18. december 1939.
19. Kraks Blå Bog 1950, s. 235-236 og s. 1454-1455. Det Frie Nords forretningsudvalg, der tog
sig af foreningens daglige styrelse, bestod i 1941 og 1942 af følgende personer: generalløjt
nant Erik With (foreningens formand), grosserer E. Trock-Jansen, overretssagfører Knud
Dahl, cand.jur. J. Bent Wellejus, grosserer W. Røper-Petersen og redaktør Karl Bøgholm.
De to sidstnævnte havde gennem mange år været aktive inden for Det Konservative Folke
parti. Den unge Wellejus havde været både formand for Konservative Gymnasiaster og
næstformand for Konservative Studenter. Withs konservative indstilling fremgår af mange
sammenhænge, f.eks. fødselsdagsinterviewet i Nationaltidende 19. november 1944.
20. Kraks Blå Bog 1950, s. 236.
21. Forskellige numre af Det Frie Nord 1941-1945.
22. Se f.eks. Erik Withs tale ved møde arrangeret af Det Frie Nord i København 19. november
1941, refereret i Det Frie Nord 1941, nr. 3, s. 1 og s. 12-14 og Karl Bøgholms lederartikel
i Det Frie Nord 1942, nr. 1, s. 3.
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Generalløjtnant Withs kritik af Danmarks udenrigspolitik op til den 9.
april fik ofte karakter af en skarp kritik af Det Radikale Venstre og navn
lig af udenrigsminister P. Munch. With talte blandt andet om »... den
Munch’ske Politik, der som en Lygtemand førte Danmark ind i 9. Aprils
forsmædelige Katastrofe...«. Han understregede gang på gang, hvordan
det var »de radikale forsvarsnihilister«, som var skyld i, at det danske for
svar havde været alt for svagt i årene op til 1940. Tillige sammenkædede
han det faktum, at der ikke var blevet etableret et nordisk forsvarsforbund
inden krigen, med tilstedeværelsen af den radikale »ånd« i 1930’ernes
Danmark. Withs opfattelse var, at først når den radikale ånd i Danmark
var blevet erstattet af en ægte og folkelig forsvarsvilje, var der en mulig
hed for, at Danmark efter krigen på længere sigt ville kunne bevare sin
selvstændighed.23
With betragtede et nordisk forsvarsforbund som den bedste fremtidige
sikkerhedsgaranti for Danmark. Et stærkt rustet, neutralt Danmark ville
være den næstbedste løsning, mens et svagt rustet, neutralt Danmark, som
i 1930’erne, ville være den værst tænkelige mulighed. Gennemførelsen af
såvel den bedste som den næstbedste sikkerhedspolitiske løsningsmodel
ville således være betinget af, at den radikale ånd blev erstattet af for
svarsvilje.
De ledende personer inden for Det Frie Nord talte for, at udvidelsen af
det nordiske samarbejde burde begynde med etableringen af et forsvars
forbund og et udenrigspolitisk samarbejde. Men de mente også, at opret
telsen af et forsvarsforbund og et udenrigspolitisk samarbejde ville nød
vendiggøre, at en række andre samarbejdsområder blev oprettet. With,
Bøgholm og de andre ledende personer inden for Det Frie Nord synes
nærmest, for nu at bruge et begreb fra forskningen i efterkrigstidens vest
europæiske integration, at have forestillet sig en funktionel »spill-over«effekt fra forsvarsforbundet og det udenrigspolitiske samarbejde til et
samarbejde inden for alle andre områder.24
Idéen om en funktionel spill-over-effekt inden for det nordiske samar
bejde udkrystalliserede sig efterhånden i en idé om en egentlig nordisk
statsdannelse: Nordens Forenede Stater. Denne idé tog sin form hos de le
dende personer i Det Frie Nord i løbet af perioden fra de sidste måneder af
23. Det Frie Nord 1942, nr. 2, s. 1 og s. 4-6.
24. Se f.eks. Det Frie Nord 1941, nr. 3, s. 12-14 og 1942, nr. 1, s. 3. Ingen af de personer, om
hvis idéer begrebet »funktionel spill-over« vil blive anvendt i denne artikel, anvendte selv
dette begreb. Det stammer fra den neofunktionalistiske skoles forskning i efterkrigstidens
europæiske integration. Se i øvrigt Stephen George: Politics and Policy in the European
Community, 2. ed., New York 1991, s. 20-26.
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1941 til maj 1942.25 1 maj 1942 gjorde Det Frie Nords landsråd idéen om
Nordens Forenede Stater til foreningens officielle politik. Man vedtog en
resolution, hvori der blandt andet stod: »... Foreningens Stræben sigter
mod en nordisk Folke- og Forsvarsunion - Nordens forenede Stater - der
ud i Fremtiden afgørende vil forøge Muligheden for at holde Nordens
Lande uden for Krig. Denne nordiske Samgang har som Forudsætning
fælles nordisk Udenrigspolitik, fælles nordisk Forsvar og i Ly heraf en vi
dere fælles nordisk Udvikling paa de politiske, økonomiske og sociale
Omraader...«.26
Den sidste del af formuleringen er taget næsten ordret fra en tale, som
generalløjtnant With holdt på et møde i København den 19. november
1941.27 Kontinuiteten i idéudviklingen fra efteråret 1941 til foråret 1942
fremstår således særdeles tydeligt.
I de første numre af medlemsbladet, der udkom, efter at landsrådet hav
de erklæret sig som tilhænger af Nordens Forenede Stater, skrev With og
Bøgholm en række artikler om, hvorfor og hvordan de kunne tænke sig, at
idéen blev realiseret.28 Man forestillede sig Nordens Forenede Stater som
en forbundsstat med en fælles nordisk rigsdag, ud fra hvis flertal der skul
le dannes en nordisk regering. Bøgholm foreslog desuden, at et rigsråd,
hvor de nordiske landes statschefer skiftedes til at præsidere, blev sat i
spidsen for den nye nordiske stat.
Det var tydeligvis også ønsket om »aldrig mere en 9. april«, der var
drivkraften bag idéen om et Nordens Forenede Stater. Dette fremgår af en
lang række af de artikler, hvor With og Bøgholm omtalte statsdannelses
idéen.

Foreningen Norden og Det Frie Nord 1939-45
I årene 1939-41 var det meget sjældent, at et politisk samarbejde var på
dagsordenen, når man inden for Foreningen Norden diskuterede nordisk
samarbejde. I foreningens ledende organer beskæftigede man sig på dette
tidspunkt først og fremmest med emner inden for kulturelt og privat nordisk
samarbejde (dvs. samarbejde på ikke-statsligt niveau) samt med at diskute
re, hvordan man kunne styrke foreningens karakter af at være en folkebe-

25.
26.
27.
28.

Se f.eks. Det Frie Nord 1941, nr. 3. s. 3.
Det Frie Nord 1942, nr. 6, s. 6.
Se note 24.
Se f.eks. Det Frie Nord 1942, nr. 6, s. 1 og 7-9 og 1942, nr. 6a, s. 8-10.

94

Lars Hovbakke Sørensen

vægelse. Desuden brugte man mange kræfter på at organisere forskellige
former for hjælp til det krigshærgede Finland og til det besatte Norge.29
Foreningen Norden ønskede, at det nordiske kulturelle samarbejde
fortsat skulle have den højeste prioritet, og at det politiske samarbejde
først skulle komme i anden række. Og i hvert fald var man ikke interesse
ret i, at det politiske samarbejde skulle tage sit udgangspunkt i forsvarsog udenrigspolitikken. Man så hellere, at de økonomiske forhold blev
samarbejdets første genstandsområde.30 Det er på denne baggrund, man
må forstå det meget anspændte forhold mellem Det Frie Nord og Forenin
gen Norden i de første år af besættelsen.
Foreningen Nordens styrelse betragtede Det Frie Nords virksomhed
som et så alvorligt problem, at man besluttede at henvende sig til Det Frie
Nords ledelse for at få skabt klare linier.31 I efteråret 1941 mødtes Fore
ningen Nordens formand C.V. Bramsnæs og næstformand H. Stein, der
var chefredaktør for Børsen og konservativt medlem af Landstinget, med
formanden for Det Frie Nord, generalløjtnant Erik With. Mødet førte
imidlertid ikke til nogen nærmere forståelse mellem de to foreninger.
Holdningsmæssigt stod foreningerne langt fra hinanden, og man havde på
mødet ikke indgået nogen aftaler om at samarbejde, endsige om at mind
ske den indbyrdes konkurrence.32
For at forstå Det Frie Nords og Foreningen Nordens forskellige hold
ninger til det nordiske, politiske samarbejde er det vigtigt at være op
mærksom på den store forskel, der var mellem de to foreningers ledende
personers partipolitiske orientering.
Hvis man betragter sammensætningen af Foreningen Nordens hovedsty
relse i sidste del af 1942 - hvilket var det tidspunkt hvor man internt i Fore
ningen Norden begyndte en debat, der snart skulle føre til en idémæssig ny
orientering væk fra den rent »kulturelle linje« - viser det sig, at ti af de i alt
22 medlemmer af hovedstyrelsen var eller havde været politisk aktive.33

29. FN A pk. 11,14, læg: »Styrelsen 1939-40«. referater af forretningsudvalgs- og styrelsesmø
der 1939-40; pk. 11,15, læg: »Foreningen Nordens Styrelsesmøder 1941-47«, referater af
forretningsudvalgs- og styrelsesmøder 1941.
30. Dette synspunkt fremgår af en lang række artikler, forfattet af forskellige af foreningens
hovedstyrelses medlemmer, i Norden årg. 1941.
31. FNA pk. 11,15, læg: »Foreningen Nordens Styrelsesmøder 1941-47«, referat af styrelses
møde 21. august 1941, s. 3.
32. Ibid., referat af styrelsesmøde 12. december 1941, s. 3.
33. Fortegnelse over styrelsens medlemmer i Norden, nr. 4, september 1942, s. 11. De enkelte
personers partitilhørsforhold kendes fra omtalerne i Kraks Blå Boi>, årg. 1944-46, 1950 og
1960. For en af personernes vedkommende (hofjægermester Chr. Lüttichau) er partitil
hørsforholdet oplyst mig af Ole Harkjær i en telefonsamtale i december 1994.
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Disse ti styrelsesmedlemmers partitilhørsforhold kan derfor fastslås med
sikkerhed. Af de ti var fem socialdemokrater, to radikale, to konservative
og én venstremand.34 Foreningen Nordens ledelse var altså ikke, som Det
Frie Nords ledelse, domineret af konservative. Styrelsen indeholdt repræ
sentanter fra alle de fire gamle partier, og halvdelen af de styrelsesmedlem
mer, hvis politiske tilhørsforhold med sikkerhed kan fastslås, var socialde
mokrater. De socialdemokratisk-radikale kræfter stod forholdsvis stærkt
inden for foreningens ledelse. I alt syv af de ti styrelsesmedlemmer, som var
partipolitisk aktive, var socialdemokrater eller radikale.
Dette er meget interessant, da det netop var den socialdemokratisk-ra
dikale regerings udenrigs- og forsvarspolitik i årene inden besættelsen,
som Det Frie Nords formand altid kritiserede så hårdt og fandt det vigtigt
at gøre op med. I denne forbindelse er det også værd at bemærke, at Withs
»yndlingsaversion« P. Munch sad i Foreningen Nordens repræsentant
skab. Det samme gjorde den radikale indenrigsminister Bertel Dahlgaard,35 med hvem With også førte en voldsom debat om forsvarspolitik
ken og det nordiske samarbejde.36
Det Frie Nords og Foreningen Nordens uenigheder om, hvilken nordisk
linje der skulle føres, synes altså at afspejle en brydning mellem to vidt
forskellige opfattelser af, hvad det nordiske samarbejde skulle bruges til:
en konservativ og en radikal-socialdemokratisk. Brydningen mellem dis
se to opfattelser viste sig også i den interne debat i Foreningen Norden.37
Den første gang, hvor der på et møde i Foreningen Nordens styrelse
blev udtrykt et ønske om, at foreningen skulle ophøre med kun at diskute
re et nordisk kulturelt samarbejde og begynde på også at gå ind for et nor
disk politisk samarbejde, var den 18. december 1942. Her foreslog Franz
Wendt, at man gjorde Foreningen Nordens program mere politisk.38
Spørgsmålet om en ændring af foreningens formålsparagraf blev atter
sat på dagsordenen ved et møde i foreningens agitationsudvalg den 19. fe
bruar 1943.39 Her blev der også blandt andet fremsat forslag om »...et

34. Man må dog tage det forbehold, at de af personerne, der ikke længere var aktive i politik
på dette tidspunkt, evt. kan have skiftet politisk standpunkt, efter at de var ophørt med det
aktive partipolitiske arbejde. Dette må dog anses for temmelig usandsynligt.
35. FNA pk. 11,15, fortegnelserover repræsentantskabets medlemmer i 1942 og 1943.
36. Se f.eks. Det Frie Nord 1942, nr. 3, s. 3.
37. FNA pk. 11,15, læg: »Foreningen Nordens styrelsesmøder 1941-47«, referater af styrelses
møder i perioden 1942-45.
38. FNA pk. 1,5, læg: »Styrelsen 1942«, referat af styrelsesmøde 18. december 1942, s. 5.
39. FNA, pk. 1,5, læg: »Styrelsen 1943«, referat af møde i Foreningen Nordens agitationsud
valg 19. februar 1943.
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Samarbejde med »Det Frie Nord« om denne Forenings Program eller en
Præcisering af, at »Norden«s Program laa paa samme Linie som »Det
Frie Nord«s...«. Referatet fra mødet røber desværre ikke, hvem der frem
satte forslaget; men flere formuleringer i referatet tyder på, at idéen om at
slå ind på en mere politisk og sikkerhedspolitisk linje havde støtte fra
mere end blot en enkelt person i det seks mand store udvalg.
På styrelsesmødet den 30. marts 1943 diskuteredes spørgsmålet atter,40
og her kan der sættes navne på nogle af de styrelsesmedlemmer, der gik
ind for, at foreningen skulle være mere politisk/sikkerhedspolitisk orien
teret. Det gjaldt i hvert fald skoledirektør Thorkild Jensen, professor L.L.
Hammerich og til dels direktør, dr.phil. Hilmar Ødum. Både Thorkild
Jensen og L.L. Hammerich talte i denne forbindelse også for en tilknyt
ning til eller et samarbejde med Det Frie Nord.
På baggrund af ovenstående analyse af Foreningen Norden og Det Frie
Nord og de to foreningers synspunkter og deres »politiske profil«, er det
ikke overraskende, at den fremtrædende radikale politiker, indenrigsmini
ster og gruppeformand Jørgen Jørgensen var ét af de styrelsesmedlemmer,
der på mødet talte imod forslaget om et samarbejde med Det Frie Nord.
På det følgende styrelsesmøde, den 13. maj 1943,41 talte blandt andet
L.L. Hammerich atter for et nærmere samarbejde med Det Frie Nord. På
dette møde udtryktes der imidlertid modstand mod et sådant samarbejde
fra en række fremtrædende radikale og socialdemokratiske politikere i
styrelsen: C.V. Bramsnæs, Christian Christiansen, der var folketingsmed
lem for Socialdemokratiet, og Jørgen Jørgensen. Det er således tydeligt,
at det i høj grad var en radikal-socialdemokratisk »blok« inden for fore
ningen, der var imod Det Frie Nord og denne forenings idéer.
Det er karakteristisk for de store modsætninger, der var mellem Det
Frie Nord og Det Radikale Venstre, at Jørgen Jørgensen var den, der på
styrelsesmødet tog skarpest afstand fra et samarbejde med Det Frie Nord.
Han sagde på mødet direkte, at »...Samarbejde med Det Frie Nord vilde
være ødelæggende for »Norden«...«. Denne formulering var langt vold
sommere end de formuleringer, som Bramsnæs og Christian Christiansen
anvendte. Af de øvrige mødedeltagere, der udtalte sig om forholdet til Det
Frie Nord, var bankdirektør Olaf Hedegaard modstander af et samarbejde
med denne forening, medens borgmester i Store Heddinge J.P. JensenStevns fra Venstre nærmest indtog et mellemstandpunkt.

40. Ibid., referat af styrelsesmøde 30. marts 1943.
41. Ibid., referat af styrelsesmøde 13. maj 1943.
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Foreningen Nordens formand i hele pe
rioden fra 1939 til 1960 var national
bankdirektør C.V. Bramsnæs, der spille
de en uhyre vigtig rolle i udformningen
af foreningens politik. På styrelsesmø
derne var han dygtig til at få sine egne
synspunkter igennem, også i de tilfælde,
hvor der var modstand imod dem fra
andre medlemmer af styrelsen. Billedet
her er fra 1946. (Foto: Polfoto).

Selv om der var stor modstand fra dele af Foreningen Nordens styrelse
mod et samarbejde med Det Frie Nord, bevægede Foreningen Norden sig
alligevel i løbet af 1943 i retning af et mere politisk program. I en tale i
Nykøbing Falster den 15. april 1943 slog C.V. Bramsnæs for første gang
til lyd for et forsvarspolitisk samarbejde mellem de nordiske lande.42 Den
20. maj vedtog Foreningen Nordens repræsentantskab en resolution,
hvori det blandt andet hed, at man gik ind for et nærmere nordisk samar
bejde på »det udenrigspolitiske, det erhvervsøkonomiske og det forsvars
mæssige Omraade«.43 I løbet af sommeren udtalte en række af forenin
gens personer sig i tilsvarende vendinger.44
Bramsnæs personligt var i foråret 1943 ikke begejstret for tanken om at
inddrage det forsvars- og udenrigspolitiske samarbejde som målsætninger
for foreningens arbejde.45 Men han har på dette tidspunkt sikkert oplevet
et meget stort pres fra kræfter, som fandtes inden for Foreningen Norden
42.
43.
44.
45.

Talen er refereret i Norden, nr. 7, juni 1943, s. 3.
FNA pk. 11,15, referat af repræsentantskabsmøde 20. maj 1943.
Artikler i Nordem nr. 7, juni 1943; nr. 8, august 1943; nr. 9, oktober 1943.
FNA pk. 1,5, læg: »Styrelsen 1943«, referat af møde i Foreningen Nordens agitationsud
valg 19. februar 1943; referat af styrelsesmøde 30. marts 1943; referat af styrelsesmøde
13. maj 1943.
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og inden for hans eget parti Socialdemokratiet, og som gik ind for en
mere politisk/sikkerhedspolitisk orienteret nordenpolitik. I andre situatio
ner veg Bramsnæs ikke tilbage for at optræde meget enerådende inden for
foreningen.46 Repræsentantskabets resolution i maj 1943 og udtalelserne
fra en række ledende Foreningen Norden-folk i sommerens løb tyder da
også på, at den politiske/sikkerhedspolitiske linje nu havde temmelig stor
opbakning. 1 sidste halvdel af 1943 tog flere fremtrædende medlemmer af
Foreningen Norden endda idéen om Nordens Forenede Stater til sig.47
Modsætningen mellem Det Frie Nord og Foreningen Norden drejede sig
nu ikke længere om en modsætning mellem en politisk/sikkerhedspolitisk
linje og en kulturel linje. Modsætningen drejede sig nu om holdningen til,
hvorvidt man skulle begynde arbejdet hen imod et tæt politisk samarbejde,
en nordisk union, med etablering af et sikkerhedspolitisk samarbejde eller
med etablering af et tæt økonomisk samarbejde mellem de nordiske lande.
Den gradvise ændring af Foreningen Nordens holdning til det nordiske
samarbejde i løbet af perioden fra slutningen af 1942 til efteråret 1943 må
ses i nøje sammenhæng med udviklingen i forholdet mellem den tyske
besættelsesmagt og den danske stat i den samme periode. Det tidspunkt,
hvor man i Foreningen Nordens styrelse begyndte at diskutere, om man
evt. skulle gøre foreningens program mere politisk/sikkerhedspolitisk, og
om man skulle samarbejde med Det Frie Nord, var tidspunktet lige efter,
at den danske regering var blevet omdannet efter et krav fra den tyske
udenrigsminister Ribbentrop. Erik Scavenius havde ved denne lejlighed
afløst Vilhelm Buhl som dansk statsminister (9. november 1942). Det nyopståede ønske hos en række af medlemmerne af Foreningen Nordens
styrelse om en mere politisk/sikkerhedspolitisk linje må nok i høj grad
forklares ud fra det mere anspændte forhold, som efterhånden var opstået
mellem det officielle Danmark - og den danske befolkning - på den ene
side og den tyske besættelsesmagt på den anden side, og som den tysk
inspirerede« regeringsomdannelse også var et udslag af. Regeringsom
dannelsen og omstændighederne i forbindelse hermed medførte desuden,
at modstanden mod samarbejdspolitikken voksede yderligere, både i be
folkningen generelt og blandt politikere og i andre indflydelsesrige kred
se i Danmark.

46. Interview 1; Interview 2. Et andet tegn på pres fra socialdemokratisk side for en kursæn
dring er det tidligere medlem af Københavns borgerrepræsentation, skoledirektør Thorkild
Jensens udtalelser på styrelsesmødet 30. marts 1943. FN A pk. 1,5, læg: »Styrelsen 1943«,
referat af styrelsesmøde 30. marts 1943.
47. Artikler i Norden, nr. 7, juni 1943; nr. 8, august 1943; nr. 9, oktober 1943.
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På samme måde må fremtrædende Foreningen Norden-medlemmers
tilslutning til idéen om et Nordens Forenede Stater i sensommeren og ef
teråret 1943 ses på baggrund af det yderligere anspændte forhold til den
tyske besættelsesmagt, som opstod på dette tidspunkt. Efter en august
måned med skærpede tyske krav til den danske regering og strejker over
hele Danmark erklærede tyskerne undtagelsestilstand den 29. august
1943, og dagen efter gik regeringen af. Sabotagen accelerede nu yderlige
re, og tyskerne skærpede kursen på en lang række områder.
Imidlertid var der endnu stærke kræfter inden for Foreningen Nordens
styrelse, der var modstandere af et samarbejde med Det Frie Nord. Efter
at have iagttaget, at Foreningen Norden i løbet af 1943 havde revideret sit
syn på et nordisk politisk samarbejde og et nordisk sikkerhedspolitisk
samarbejde, sendte Det Frie Nord den 22. december 1943 et forslag til
Foreningen Norden om, at de to foreninger skulle sammensluttes.481 bre
vet henviste Det Frie Nord særligt til Bramsnæs’ nykøbingtale den 15.
april og til resolutionen fra Foreningen Nordens repræsentantskab den 20.
maj som baggrund for, at man nu formodede, at de to foreninger lå så tæt
op ad hinanden holdningsmæssigt, at en sammenslutning ville være mulig.
Men da skrivelsen fra Det Frie Nord blev drøftet på et styrelsesmøde i
Foreningen Norden den 22. marts 1944, nåede man frem til, at »... den til
sendte Skrivelse ikke kunde danne Grundlag for en Sammenslutning...«.49
Referatet fra styrelsesmødet afslører ikke meget om, hvem der mente
hvad om sagen. Det er dog mest sandsynligt, at det fortsat har været (dele
af) den tidligere omtalte socialdemokratisk-radikale blok, der har vægret
sig ved en tilnærmelse til Det Frie Nord.
Selv om Foreningen Nordens styrelse i marts 1944 afviste, at Forenin
gen Norden og Det Frie Nord kunne slås sammen, havde Det Frie Nords
henvendelse imidlertid bevirket, at der var blevet etableret en blivende
kontakt mellem de to foreninger. Denne kontakt udviklede sig i løbet af
sommeren og efteråret 1944 til egentlige forhandlinger om en sammen
slutning.50 Dette må ses som et udtryk for, at modstanden mod Det Frie
Nord blandt socialdemokrater og radikale i Foreningen Nordens hoved
styrelse var aftagende.
En væsentlig del af forklaringen herpå må findes i det stadigt mere kri-

48. FNA pk. 11,15, læg: »Foreningen Nordens styrelsesmøder 1941-47«, brev fra Det Frie
Nord til Foreningen Norden 22. december 1943.
49. Ibid., referat af styrelsesmøde 22. marts 1944.
50. Ibid., referat af styrelsesmøder i 1944.
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tiske forhold til den tyske besættelsesmagt. I løbet af 1944 intensiverede
modstandsbevægelsen kampen mod tyskerne, og tyskerne svarede igen
med en hårdere kurs i forhold til Danmark. Arrestationen af politiet den
19. september 1944 er blot én af de begivenheder, der vidner om den mere
og mere konfliktfyldte situation.
Forhandlingerne om en sammenslutning af Foreningen Norden og Det
Frie Nord endte som tidligere nævnt med, at foreningerne i efteråret 1945
blev slået sammen til én forening. Visse medlemmer af Foreningen Nor
dens styrelse fastholdt dog lige til det sidste deres afstandtagen fra Det
Frie Nord. Dette gjaldt f.eks. en af den socialdemokratisk-radikale bloks
ivrigste repræsentanter, Christian Christiansen. Så sent som på et styrel
sesmøde den 28. juni 1945 udtalte han, at Foreningen Norden og Det Frie
Nord ikke burde sammensluttes.51

Foreningen Norden 1945-56
Efter befrielsen videreudviklede man inden for Foreningen Norden de
idéer om et nordisk økonomisk samarbejde, et sikkerhedspolitisk samar
bejde, en fælles nordisk statsborgerret og et fælles nordisk arbejdsmar
ked, som man havde drøftet under besættelsen.52 Derimod holdt Forenin
gen Norden meget hurtigt efter befrielsen op med at agitere for idéen om
et Nordens Forenede Stater. Dette skete på trods af, at foreningen i de sid
ste år af krigen, nærmere bestemt fra efteråret 1943, havde tillagt denne
idé meget stor betydning.
Den 15. maj 1945 holdt Bramsnæs en tale ved den stort anlagte »Nor
dens Fest«, som fandt sted i København i forbindelse med »Norden«’s
københavnsafdelings oprettelse. Allerede i denne tale, kun ti dage efter be
frielsen, nedtonede han kraftigt idéen om, at en ny nordisk statsdannelse
skulle være endemålet for det nordiske samarbejde.53 Ikke ét eneste sted i
talen finder man en direkte tilkendegivelse af et ønske om en sådan stats
dannelse. På intet tidspunkt i talen benyttede Bramsnæs ord som »Nordens
Forenede Stater«, »forbundsstat«, »statsdannelse« eller lignende ord. I ste
det brugte han en stor del af talen på at redegøre for idéerne om et udvidet
samarbejde mellem de nordiske stater på en række konkrete områder:
udenrigspolitik, forsvar, økonomi og med hensyn til statsborgerskab.
51. FNA pk. 1,6, læg: »Styrelsen 1945-46«, referat af styrelsesmøde 28. juni 1945, s. 6.
52. Norden, kg. 1945ff.
53. Talen er refereret i Norden, nr. 3, juli 1945, s. 3-4.
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Ved »Nordens Fest« talte også formanden for De samvirkende Fagfor
bund og medlem af Foreningen Nordens hovedbestyrelse Eiler Jensen.
Denne anbefalede ligesom Bramsnæs både et udenrigs- og forsvarspoli
tisk samarbejde og et tæt økonomisk samarbejde mellem de nordiske lan
de.54 Men heller ikke Eiler Jensen nævnte på noget tidspunkt idéen om et
Nordens Forenede Stater. Eiler Jensens tale bekræfter altså indtrykket af,
at statsdannelsestanken, der havde været en af Foreningen Nordens mær
kesager i de sidste år af besættelsen, allerede her ti dage efter befrielsen
var meget stærkt på vej til at blive forladt.
Dette mønster fortsætter, når man gransker de artikler, som Foreningen
Nordens øvrige ledende personer skrev i foreningens medlemsblad i
månederne efter befrielsen, og de taler, som de holdt på samme tids
punkt.55 Kravet om et Nordens Forenede Stater er brat forsvundet fra alle
disse personers tilkendegivelser.
Også Det Frie Nords holdning til Nordens Forenede Stater var i be
vægelse i foråret 1945. Den sidste gang nogensinde, hvor der i Det Frie
Nords medlemsblad blev slået til lyd for en ny nordisk statsdannelse, var
således i majnummeret 1945. Her anbefalede With stadig, at der blev dan
net en nordisk forbundsstat; men samtidig var han nu tydeligvis meget
opmærksom på, at dette kunne give visse problemer i forhold til omver
denen: »... DET FRIE NORD bestaar ikke af Drømmere. Vi ved meget
vel - og det har vi aldrig lagt Skjul paa - at Dannelsen af en nordisk poli
tisk Union vil faa sine Vanskeligheder at overvinde, og at den Verdens
opinion, der sigter mod et nyt jordomspændende Sikkerhedssystem, ikke
gør disse Vanskeligheder mindre. Men vi ser ingen Modsætning mellem
de nordiske og de internationale Samgangsplaner. Ogsaa inden for den
store Organisation vil et forenet Norden kunne finde sin Plads, en regio
nal Sammenslutning, som i det mellemfolkelige Samarbejde kan tolke
Nordens Mening med een Røst og ikke med fem Røster, og som gennem
et stadig mere omfattende Samarbejde kan naa frem til vort endelige
Maal: den nordiske Forbundsstat...«.56
Dette citat afslører, at With var meget opmærksom på, at planerne om
nordisk samarbejde havde vanskelige vilkår på dette tidspunkt. Hovedår
sagen til problemerne for det nordiske samarbejde var følgende:57
54.
55.
56.
57.

Talen er refereret i Norden, nr. 3, juli 1945, s. 16.
Norden, nr. 3, juli 1945; nr. 4, september 1945; nr. 5, november 1945ff.
Det Frie Nord, nr. 3, maj 1945, s. 3.
Thorsten Borring Olesen: »Jagten på et sikkerhedspolitisk ståsted. Socialdemokratiet og
holdningerne til sikkerhedspolitikken 1945-1948«, i Birgit Nüchel Thomsen (ed.): Temaer
og brændpunktet- i dansk politik efter 1945. Odense 1994, s. 15-54.
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Sovjetunionen var stærk modstander af et sikkerhedspolitisk samarbej
de mellem de nordiske lande, idet Sovjetunionen opfattede dette som et
forsøg på blokdannelse. En ny nordisk statsdannelse var i endnu højere
grad uacceptabel set fra et sovjetisk synspunkt. I tiden efter befrielsen i
1945 tog de danske politikere stort hensyn til den sovjetiske mistro over
for et sikkerhedspolitisk og et tæt politisk samarbejde mellem de nordiske
lande. Dette skyldtes, at man i Danmark på dette tidspunkt havde flere
gode grunde til at være meget forsigtig med at provokere Sovjetunionen.
For det første var Bornholm stadig besat af russiske tropper. For det an
det havde Sovjetunionen på grund af Danmarks mangel på modstand i
forbindelse med den tyske besættelse i 1940 og den danske samar
bejdspolitik med tyskerne under krigen vist sig ret skeptisk over for Dan
marks ønske om at blive optaget i FN, og en nødvendig forudsætning for,
at et land kunne blive optaget i FN, var netop, at alle de allierede stor
magter, inkl. Sovjetunionen, ville acceptere det pågældende land som
medlem. Før Danmark var indtrådt i FN i juni 1945, var det derfor meget
vigtigt for de danske politikere ikke at provokere Sovjetunionen med nor
diske sikkerhedspolitiske samarbejdsinitiativer. I den første tid efter opta
gelsen i FN lagde man fra dansk side endvidere stor vægt på at vise, at
man levede op til de forpligtelser, som medlemskabet krævede. Forplig
telserne over for FN blev nu af alle de fire gamle partier regnet som det
vigtigste grundlag for dansk udenrigspolitik.
Hermed er der fundet en mulig forklaring på, hvorfor både Foreningen
Norden og Det Frie Nord umiddelbart efter befrielsen (Det Frie Nord lidt
senere end Foreningen Norden) helt holdt op med at agitere for Nordens
Forenede Stater. I begge foreninger var man klar over, at planerne om en
ny nordisk stat ville skabe alvorlige problemer i forhold til Sovjetunionen
og dermed blandt andet forringe muligheden for at gøre FN-medlemskabet til hovedhjørnestenen i dansk udenrigspolitik.
Det gjaldt alle de ledende medlemmer af Foreningen Norden, at de nu
ikke længere omtalte statsdannelsesidéen.58 Heller ikke i ét eneste af refe
raterne fra Foreningen Nordens styrelsesmøder i hele 1945 er det omtalt,
at nogen på møderne skulle have foreslået, at man nu skulle arbejde for at
få etableret en ny nordisk stat.59
Foreningen Nordens neddæmpning af arbejdet for det nordiske politiske
samarbejde i tiden lige efter befrielsen kom også til udtryk på andre måder.
Allerede i sin tale ved »Norden’s Fest« i København den 15. maj 1945
58. Norden, nr. 3, juli 1945; nr. 4, september 1945; nr. 5, november 1945.
59. FNA pk. 1,6, læg: »Styrelsen 1945-46«, referater af styrelsesmøder i 1945.
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gjorde Bramsnæs, sikkert blandt andet af hensyn til Sovjetunionens skep
sis over for enhver tendens til blokdannelse i Europa, meget ud af udtryk
keligt at understrege, at Norden ikke ønskede at optræde som en blok.60 Et
andet eksempel findes i forbindelse med, at landsretssagfører Poul Hjermind i Foreningen Nordens hovedstyrelse den 28. juni 1945 foreslog, at
man hurtigt skulle arrangere et uofficielt møde for de ansvarlige politikere,
hvor man skulle drøfte, hvilke konkrete nordiske samarbejdsinitiativer
man skulle tage i den kommende tid.61 Både Christian Christiansen, Hol
ger Andersen og til dels Bramsnæs udtalte sig imidlertid imod dette for
slag, og referatet fra mødet nævner ingen andre end Hjermind selv, der ud
talte sig for forslaget. Det foreslåede politikermøde blev da heller aldrig til
noget.62 Hensynet til Sovjetunionen har nok spillet ind her.
I den første tid efter, at Foreningen Norden og Det Frie Nord var blevet
sluttet sammen, var der visse holdningsmæssige forskelle mellem tidligere
medlemmer af Det Frie Nord og »oprindelige« medlemmer af Foreningen
Norden.63 De tidligere medlemmer af Det Frie Nord var generelt mere utål
modige end »de gamle« Foreningen Norden-medlemmer efter en udvidel
se af det politiske samarbejde i Norden. Specielt nærede de tidligere med
lemmer af Det Frie Nord en større interesse end de gamle Foreningen Nor
den-medlemmer for en udvidelse af det sikkerhedspolitiske samarbejde.64
I flere år efter krigen kan man også tale om, at der fandtes en særlig
»socialdemokratisk linje« inden for Foreningen Norden. En række frem
trædende socialdemokratiske medlemmer af foreningens styrelse ønske
de, at det statslige nordiske samarbejde først og fremmest skulle tage ud
gangspunkt i et økonomisk samarbejde. De udviste ikke den samme grad
af begejstring, når det gjaldt spørgsmålet om et nordisk sikkerhedspolitisk
samarbejde.65 Dette gjaldt f.eks. Bramsnæs, Christian Christiansen og
Eiler Jensen.66

60. Se note 53.
61. FNA pk. 1,6, læg: »Styrelsen 1945-46«, referat af styrelsesmøde 28. juni 1945, s. 4-5.
62. Ibid., referat af formandens beretning ved forretningsudvalgsmødet i Foreningen Norden
27. maj 1946
63. FNA pk. 1,6, 1,7, referater af forskellige styrelsesmøder i Foreningen Norden i sidste halv
del af 1940'erne.
64. Se f.eks. FNA pk. 1,6, referat af styrelsesmødet 22. marts 1946.
65. Artikler og referater af taler i Norden, årg. 1945ff.
66. Der var dog gradsforskelle mellem f.eks. de tre nævnte personers holdning til et nordisk
sikkerhedspolitisk samarbejde. Bramsnæs og Eiler Jensen var tilhængere af et sådant, me
dens Christian Christiansen var mere skeptisk. Fælles for dem alle tre var imidlertid, at de
udviste en langt større interesse for et udvidet nordisk økonomisk samarbejde end for et
nordisk sikkerhedspolitisk samarbejde.
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Denne særlige socialdemokratiske linje havde, som det vil være frem
gået tidligere, også haft betydning inden for Foreningen Norden under
krigen. Det ser altså ikke ud til, at krigen på den måde kom til at betyde et
grundlæggende brud med hensyn til socialdemokraternes og arbejderbe
vægelsens holdning til det nordiske samarbejde. Dette er i god overens
stemmelse med den kontinuitet, som kan konstateres i Socialdemokratiets
holdning til forsvarspolitikken, når man sammenligner perioden før 1939
med perioden efter 1945.67 Der skete ikke noget brud inden for den soci
aldemokratiske fløj af Foreningen Norden i løbet af besættelsestiden på
den måde, at man nu fik en generelt mere forsvarspositiv holdning.
Foreningen Norden beskæftigede sig stort set ikke med spørgsmålet
om et nordisk forsvarsforbund i tiden lige inden og mens de officielle for
handlinger herom stod på i 1948-49.6X Derimod fortsatte man fra Forenin
gen Nordens side i høj grad med at diskutere spørgsmålet om et tæt øko
nomisk samarbejde mellem de nordiske lande.691 1947 besluttede de nor
diske regeringer med undtagelse af den finske at nedsætte et fællesnor
disk udvalg, der skulle undersøge mulighederne for et nærmere økono
misk samarbejde, herunder en nordisk toldunion.71’ I 1948 begyndte ud
valget sit arbejde. Den danske Foreningen Nordens formand, national
bankdirektør Bramsnæs, valgtes til dets formand. I 1950 afgav udvalget
en foreløbig og i 1954 sin endelige rapport, hvorefter der på politisk plan
forhandledes videre om det økonomiske samarbejdsspørgsmål.
Når de forskellige ledende personer inden for Foreningen Norden talte
for etableringen af en nordisk toldunion, var de hovedargumenter, som de
fremførte, følgende:71
En nordisk toldunion ville give mulighed for en højere grad af speciali
sering i produktionen i de nordiske lande, der ellers i vid udstrækning
konkurrerede, fordi de producerede de samme varer. Toldunionen ville
give en række stordriftsfordele, og den ville give et stort hjemmemarked,
hvilket også ville forbedre de nordiske landes muligheder for eksport til

67. Kontinuiteten i Socialdemokratiets holdning til forsvarspolitikken er påvist i Borring Ole
sen 1994.
68. Norden, årg. 1947-1949: Interview 1. Mange er referaterne fra styrelsesmøderne i årene
1948-49 findes ikke på deres plads i FNA.
69. Se f.eks. Norden, årg. 1945ff.
70. Det følgende er baseret på Johnny Laursen: »Fra nordisk Fællesmarked til Helsingfors
Konvention - nordisk økonomisk samarbejde, 1945-62«, Den jyske Historiker, nr. 69-70,
1994, s. 179-200; Frantz Wendt: Nogle resultater af nordisk samarbejde gennem 15 år,
København 1960, s. 19.
71. Artikler i Norden, årg. 1941-1956.
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ikke-nordiske lande. Formålet med toldunionen var derimod ikke, at Nor
den som en økonomisk enhed skulle blive selvforsynende og holde op
med at handle med lande uden for Norden. Dette var slet ikke muligt, ef
tersom de nordiske lande netop i høj grad producerede den samme slags
varer, medens der var andre varetyper, som ingen af dem producerede.
Den væsentligste årsag til ønsket om et nordisk økonomisk samarbejde
var således, at man regnede med, at et sådant samarbejde ville være en
økonomisk fordel for Danmark som helhed. Dette er vel også baggrunden
for, at der var så bred politisk opbakning til idéen. Det forekommer ikke i
ét eneste af referaterne fra de hovedstyrelsesmøder, hvor spørgsmålet om
det nordiske fællesmarked blev diskuteret, at nogen på disse møder skulle
have udtalt sig mod idéen om fællesmarkedet.72
Imidlertid synes der også at have været nogle indenrigspolitiske årsa
ger til de forskellige politikeres ønske om et nærmere økonomisk samar
bejde mellem de nordiske lande. Når man betragter de udtalelser om de
nordiske fællesmarkedsplaner, som de forskellige medlemmer af Forenin
gen Nordens hovedstyrelse fremkom med i Foreningen Nordens med
lemsblad, er det helt tydeligt, at nogle af de socialdemokratiske medlem
mer af hovedstyrelsen havde et perspektiv med i deres positive bedøm
melse af fællesmarkedsplanerne, som de øvrige medlemmer af hovedsty
relsen ikke havde. Socialdemokraterne så nemlig i det nordiske fælles
marked en mulighed for at fremme særlige socialdemokratiske idéer, dvs.
»trække samfundet i en mere socialdemokratisk retning«. F.eks. fremgår
det af Bramsnæs’ udtalelser, at han ønskede at bruge det nordiske fælles
marked til at fremme en socialdemokratisk mærkesag som bekæmpelse af
arbejdsløsheden. 73 Bevidstheden om, at Socialdemokratierne stod stærkt i
både Norge og Sverige, har sikkert styrket Bramsnæs’ formodning om, at
det således ville kunne lade sig gøre at benytte det nordiske samarbejde til
at fremme socialdemokratiske mærkesager i Danmark.
Tilsvarende udtalelser som Bramsnæs’ finder man ikke hos de fremtræ
dende borgerlige politikere, der var med i Foreningen Nordens ledelse,
f.eks. venstremændene Thorkil Kristensen og Erik Eriksen, når disse i
Foreningen Nordens medlemsblad udtalte sig om det nordiske fællesmar
ked.74 Her lagde de først og fremmest vægt på de rent udenrigsøkonomiske fordele, som Danmark kunne have af at være medlem af et nordisk
økonomisk fællesskab.
72. FNA pk. 1,6.1.7, referater af styrelsesmøder i årene 1945-1956.
73. Norden, nr. 3. september 1954, s. 12.
74. Norden, årg. 1945-1956.
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I midten af 1950’erne løb drøftelserne om oprettelsen af et nordisk fæl
lesmarked ind i alvorlige vanskeligheder. Norge viste sig at være temme
lig skeptisk over for planerne om et nordisk fællesmarked. I denne situati
on foreslog Bramsnæs i Foreningen Nordens hovedstyrelse i februar
1956, at Foreningen Norden skulle nedtone sin agitation for det nordiske
fællesmarked.75 I stedet skulle man ifølge Bramsnæs øge agitationen for
en fri næringsret i Norden og for en fælles nordisk kulturfond. Bramsnæs’
forslag må betragtes som et forsøg på at forhindre, at problemerne i for
bindelse med de nordiske fællesmarkedsforhandlinger skulle skade for
holdet mellem de nordiske lande og dermed mulighederne for nordisk
samarbejde inden for alle andre områder af samfundslivet. Bramsnæs’
forslag om at lægge større vægt på det kulturelle samarbejde og lidt min
dre vægt på det økonomiske samarbejde kan ses som udtryk for en imø
degåelse af de holdninger til det nordiske samarbejde, som var domine
rende blandt norske politikere og inden for den norske Foreningen Nor
den. Det gjaldt nemlig generelt i denne periode, såvel inden for norske po
litikerkredse som inden for den norske Foreningen Norden, at man var
meget ivrige fortalere for forskellige former for kulturelt samarbejde mel
lem de nordiske lande, medens man i langt højere grad, end det var tilfæl
det i de tilsvarende kredse i Sverige og Danmark, var skeptisk indstillet
over for visse forslag om et tæt politisk og økonomisk samarbejde.76
Bramsnæs’ forslag om at nedtone kampagnen for det nordiske fælles
marked mødte massiv modstand fra flere medlemmer af Foreningen Nor
dens hovedstyrelse.77 Det gjaldt først og fremmest Einar P. Foss, Erik
Trock-Jansen, Sigurd Christensen og Chr. H. Olesen. Det er karakteri
stisk, at de personer, der protesterede mod Bramsnæs’ forslag, i høj grad
var betydningsfulde repræsentanter for dansk industri (Foss, Trock-Jan
sen og Olesen). Industrien var det erhverv, der ville opnå de største forde
le ved oprettelsen af et nordisk fællesmarked. Modstanden fra industrifol
kene bevirkede, at man besluttede, at spørgsmålet om det nordiske fælles
marked stadig skulle have en vigtig plads i Foreningen Nordens arbejde
og agitation.78

75. FNA pk. 1,7, læg: »Styrelsen 1956«, referat af styrelsesmødet 27. februar 1956.
76. Se f.eks. referaterne fra delegeretmøderne for foreningerne Norden i perioden 1945-60, i
FNA.
77. FNA pk. 1,7, læg: »Styrelsen 1956«, referat af styrelsesmøde 27. februar 1956.
78. Ibid.
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Foreningen Norden 1956-60
I 1956/57 kom der en helt ny dimension ind i den officielle politiske dis
kussion om et nordisk økonomisk samarbejde. Planerne om oprettelsen af
et europæisk fællesmarked (»De Seks«) bevirkede nemlig, at spørgsmålet
om et nordisk økonomisk samarbejde nu hele tiden blev drøftet i relation
til spørgsmålet om europæisk økonomisk integration.
Den første gang, spørgsmålet om de europæiske markedsplaner blev
rejst på et møde i Foreningen Nordens hovedstyrelse, var den 4. marts
1957.79 Diskussionen om europæisk økonomisk samarbejde i forhold til
nordisk økonomisk samarbejde figurerede ikke som et selvstændigt punkt
på mødets dagsorden; men under det sidste punkt, »eventuelt«, fremførte
Poul Hjermind, at hovedstyrelsen burde tage samlet stilling til spørgsmå
let. I sit svar på Hjerminds anmodning om, at styrelsen skulle tage stilling
til de europæiske markedsplaner, viste Bramsnæs sig temmelig afvisende
over for idéen om en sådan stillingtagen.
Bramsnæs’ holdning til de økonomiske samarbejdsbestræbelser afspej
lede den holdning, der på dette tidspunkt fandtes inden for de ledende
kredse af Socialdemokratiet. 80 Bramsnæs ønskede at vente med at tage
stilling, til det var mere klart, hvad udgangen blev på de igangværende
forhandlinger mellem landene om etableringen af et bredt europæisk fri
handelsområde, der skulle omfatte både De Seks, Storbritannien og de
skandinaviske lande. Han foretrak det nordiske samarbejde inden for det
brede europæiske frihandelsområde; men han ønskede åbenbart også, at
man skulle »holde alle døre åbne«, også for at Danmark evt. kunne tilslut
te sig det europæiske fællesmarked, hvis tingene udviklede sig sådan, at
dette skulle vise sig at være den eneste eller bedste mulighed.
Bramsnæs’ skepsis over for forslaget om, at Foreningen Nordens hoved
styrelse skulle tage samlet stilling til spørgsmålet om de europæiske mar
kedsplaner, kan altså for en del forklares ud fra en afventende holdning hos
Bramsnæs til hele spørgsmålet om det økonomiske samarbejde. En anden
grund kan meget vel have været, at Bramsnæs frygtede, at en diskussion in-

79. Ibid., referat af styrelsesmøde 4. marts 1957.
80. Om de socialdemokratisk ledede regeringers, Socialdemokratiets og de øvrige partiers
holdning til de nordiske og europæiske økonomiske samarbejdsplaner 1956-60 se Borring
Olesen og Laursen 1994; Sørensen 1994; Johnny Laursen: »Mellem fællesmarkedet og
frihandelszonen. Dansk markedspolitik 1956-58«, i Birgit Nüchel Thomsen (ed.): The
Odd Man Out? Danmark og den Europæiske integration 1948-1992, Odense 1993, s. 6587; Birgit Nüchel Thomsen: »Danmarks vej til Europa. Det politiske forløb 1957-1961«, i
samme værk, s. 105-134.
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den for Foreningen Nordens hovedstyrelse om de europæiske økonomiske
integrationsplaner og et krav om, at hovedstyrelsen skulle tage en samlet
stilling til spørgsmålet, kunne medføre splittelse inden for hovedstyrelsen.
Der var på dette tidspunkt langt fra enighed blandt de fire gamle partier
i spørgsmålet om den europæiske økonomiske integration.81 Venstre var
efterhånden meget positiv over for tanken om, at Danmark skulle tilslutte
sig det europæiske fællesmarked. På dette tidspunkt - i det tidlige forår
1957 - fremstod også Det Konservative Folkeparti som forholdsvis posi
tivt over for tanken, idet dog dele af partiet og vigtige kræfter inden for in
dustrien var skeptiske. Heroverfor stod Socialdemokratiet og Det Radika
le Venstre, der hellere så et nordisk fællesmarked inden for et bredt euro
pæisk frihandelsområde.
Hvis man inden for Foreningen Nordens hovedstyrelse begyndte at dis
kutere de europæiske økonomiske integrationsplaner med henblik på, at
hovedstyrelsen skulle tage en samlet stilling hertil, kunne man altså risi
kere, at der i hovedstyrelsen ville fremkomme en splittelse efter de parti
politiske skillelinjer. En sådan splittelse ville være noget af det mest kata
strofale, der kunne overgå Foreningen Norden. Den ville gøre det vanske
ligere for foreningen at opretholde sin position som en forening, som alle,
uanset partifarve, lyttede til, når den udtalte sig om nordiske spørgsmål.
Desuden ville en sådan splittelse gøre hovedstyrelsen mere eller mindre
handlingslammet og svække foreningens gennemslagskraft.
Først på et styrelsesmøde den 16. september 1957 fik man en længere
varende drøftelse af spørgsmålet om det europæiske økonomiske samar
bejde i forhold til det nordiske økonomiske samarbejde/2 Bramsnæs’ ud
talelser ved denne lejlighed viser, at han stadig ikke ønskede, at styrelsen
skulle forsøge at tage samlet stilling til planerne om det europæiske øko
nomiske samarbejde. Om sin personlige holdning til spørgsmålet udtalte
han sig meget forsigtigt. Han sørgede behændigt for ikke at udelukke, at
det på et tidspunkt evt. kunne vise sig at være den bedste løsning, at Dan
mark tilsluttede sig det europæiske fællesmarked, f.eks. hvis forhandlin
gerne om det nordiske økonomiske samarbejde og det europæiske frihan
delsområde ikke førte til det ønskede resultat. Bramsnæs indtog altså fort
sat den samme afventende holdning til spørgsmålet om de nordiske og
europæiske økonomiske samarbejdsplaner, som de ledende personer in
den for Socialdemokratiet og den socialdemokratiske regering gjorde.

81. Se foregående note.
82. FNA pk. 1,8, læg: »Styrelsen 1957«, referat af styrelsesmøde 16. september 1957.
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Det fremgår af referatet fra styrelsesmødet den 16. september 1957, at
Bramsnæs ikke var den eneste i Foreningen Nordens styrelse, der på det
te tidspunkt mente, at styrelsen ikke burde forsøge at tage samlet stilling
til planerne om den europæiske økonomiske integration. For dette syns
punkt udtalte sig også Erik Trock-Jansen og Frantz Wendt, som i 1953 var
gået fra posten som direktør for Foreningen Norden til stillingen som ge
neralsekretær for Nordisk Råds danske delegation, men som stadig var
medlem af Foreningen Nordens styrelse.
Det var ikke, fordi Trock-Jansen frygtede en splittelse inden for Fore
ningen Norden, at han frarådede, at foreningen skulle tage stilling, men
udelukkende, fordi han personligt havde en afventende holdning til mar
kedsspørgsmålet og ikke ønskede at »lukke døren« for nogen af de euro
pæiske eller nordiske løsninger. Han udtalte, at Foreningen Norden ikke
burde udtale sig for ikke derved at komme til at »slå noget i stykker«.
Andre af de personer, der udtalte sig på styrelsesmødet, fremførte, at
man i Foreningen Norden burde diskutere de europæiske markedsplaner
og tage stilling til dem. I flere tilfælde blev det fremført som et argument,
at græsrødderne forventede og ønskede, at man skulle diskutere spørgs
målet i foreningen. Sådanne udtalelser blev fremsat af lektor Svend Ja
kobsen fra Vejle, konsul Sigurd Christensen fra Herning og Glostrups
kommunaldirektør Johannes Christiansen.
Det er karakteristisk, at det blandt andet var to af de personer, der hav
de de mest fremtrædende poster og altså det største ansvar i forbindelse
med arbejdet for den nordiske sag (foreningens formand Bramsnæs og
den tidligere direktør for foreningen Wendt), der ikke ønskede, at forenin
gen skulle tage en samlet stilling til spørgsmålet om de europæiske mar
kedsplaner.
Det er i øvrigt meget betegnende for denne tids diskussion om det øko
nomiske samarbejde, at ikke ét eneste medlem af styrelsen ved dette
møde i en forening, hvis formål var at fremme det nordiske samarbejde,
erklærede, at det nordiske samarbejde skulle gå i stedet for et europæisk
samarbejde, eller at han var imod dansk medlemskab af det europæiske
fællesmarked. På dette tidspunkt ønskede de færreste, selv inden for en
nordistisk forening som Foreningen Norden, et isoleret nordisk samarbej
de. Danmark havde vigtige økonomiske bånd til både Norden og det øvri
ge Vesteuropa. Mange ønskede derfor et europæisk samarbejde ved siden
af det nordiske samarbejde. Som Bikubens direktør Jens Toftegaard me
get rammende udtrykte det på mødet: »... man burde fremhæve, at der
ikke forelå et »enten eller« men at der kunne være tale om et »både og«,
altså et nordisk praktisk samarbejde indenfor de større planers område...«.
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Ved et styrelsesmøde den 16. december 1957 diskuterede man atter
spørgsmålet om den europæiske økonomiske integration i forhold til det
nordiske økonomiske samarbejde.83 Det var altså nu, trods modstand fra
blandt andet Bramsnæs, for alvor lykkedes de styrelsesmedlemmer, der
havde ønsket en diskussion af de europæiske markedsplaner, at få sat den
europæiske integration på dagsordenen ved styrelsesmøderne. Til gen
gæld udtalte stadig flere styrelsesmedlemmer sig for, da man drøftede
spørgsmålet på styrelsesmødet, at Foreningen Norden ikke skulle tage
samlet stilling til de europæiske fællesmarkedsplaner. Det gjaldt f.eks.
den fremtrædende konservative politiker Ole Bjørn Kraft.
Styrelsesmødet i Foreningen Norden den 24. februar 1958 afspejlede,
hvordan fronterne inden for debatten i Danmark om de forskellige planer
om økonomisk samarbejde nu var ved at være trukket skarpere op.84 Nu
udtalte flere af styrelsesmedlemmerne sig mere direkte og tydeligt om de
res holdning til den europæiske økonomiske integration i forhold til det
nordiske økonomiske samarbejde, end de havde gjort ved de tidligere sty
relsesmøder.
Såvel Bramsnæs som en anden fremtrædende socialdemokrat inden for
foreningen, Christian Christiansen, gav således udtryk for en temmelig
EF-skeptisk holdning. Bramsnæs var dog stadig meget bevidst om, at et
forsøg på at opnå en samlet stillingtagen fra styrelsens side til de euro
pæiske markedsplaner sikkert ville medføre svære brydninger inden for
styrelsen. Han var derfor stadig modstander af, at styrelsen skulle forsøge
at nå frem til en fælles holdning. Gennem det meste af 1958 lykkedes det
da også for Bramsnæs og de andre modstandere af et forsøg på en samlet
stillingtagen til de europæiske markedsplaner at holde dette emne uden
for styrelsesmødernes dagsorden.85
Den 14. november 1958 brød forhandlingerne om et bredt europæisk
frihandelsområde sammen. Kort efter tog Storbritannien initiativ til drøf
telser om oprettelse af et europæisk frihandelsområde af stater, der ikke
var medlemmer af EF. Tanken fra britisk side var, at Storbritannien og
Skandinavien skulle udgøre kernen i dette »ydre« frihandelsområde. Det
te ændrede forudsætningerne for diskussionen om fællesmarkedsplaner
ne. De danske nordister oplevede snart, at spørgsmålet om nordisk og
europæisk samarbejde ikke længere var et »både og«. Nu blev det i høje
re grad et »enten eller«.
83. FNA pk. 1,8, læg: »Styrelsen 1957«, referat af styrelsesmøde 16. december 1957.
84. FNA pk. 1,8, læg: »Styrelsen 1958«, referat af styrelsesmøde 24. februar 1958.
85. FNA pk. 1,8, læg: »Styrelsen 1958«, referater fra styrelsesmøderne i 1958.
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På et styrelsesmøde i Foreningen Norden den 24. november 1958 fore
slog Poul Hjermind, at man i hovedstyrelsen drøftede, hvordan Foreningen
Norden skulle stille sig til hele situationen med hensyn til markedsplaner
ne, idet han ønskede en særlig drøftelse ved denne eller ved en senere lej
lighed.86 Flere andre støttede dette synspunkt, således blandt andet Chri
stian Christiansen og Frantz Wendt, der i øvrigt begge gav udtryk for, at de
foretrak dannelsen af et nordisk fællesmarked inden for et bredt europæisk
frihandelsområde, fremfor at Danmark tilsluttede sig De Seks. Frantz
Wendt og Christian Chistiansen var således i god overensstemmelse med
den linje, som trekantregeringen nu fulgte, hvor man forsøgte, om man
ikke kunne få gang i forhandlingerne om det brede frihandelsområde igen.
Presset i hovedstyrelsen for, at Foreningen Norden skulle tage samlet
stilling til de europæiske og de nordiske markedsplaner var nu så stort, at
Bramsnæs måtte love at sørge for, at der blev lejlighed til at drøfte mar
kedsplanerne i hovedstyrelsen først i det nye år. Trods dette løfte undlod
han at sætte markedsspørgsmålet på dagsordenen til det første styrelses
møde i 1959.87 Det tyder på, at Bramsnæs må have vurderet risikoen for
en splittelse af hovedstyrelsen på markedsspørgsmålet som temmelig stor.
Bramsnæs blev imidlertid nødt til at bøje sig, og spørgsmålet om mar
kedsplanerne blev føjet på dagsordenen, inden mødet blev holdt den 9. fe
bruar 1959.88 På mødet fremførte enkelte styrelsesmedlemmer deres hold
ning til de forskellige markedsplaner.89 Det gjaldt f.eks. Christian Chri
stiansen, der fortsatte med, dog nu mere indirekte end tidligere, at tage af
stand fra idéen om et dansk EF-medlemskab og at tale for løsningen med
et nordisk fællesmarked inden for et bredt europæisk frihandelsområde.
Det, der frem for alt prægede mødet, var imidlertid, at en stor del af sty
relsens medlemmer nu åbenbart var nået til den erkendelse, at styrelsen
ikke skulle forsøge at nå frem til en samlet stillingtagen til spørgsmålet
om de europæiske markedsplaner. Både foreningens formand og næstfor
mand (Bramnæs og Hedegaard), fhv. justitsminister Helga Pedersen fra
Venstre, skoleinspektør H. Benthin, Sigurd Christensen og selv Poul Hjer
mind, der havde været så ivrig efter at få markedsspørgsmålet drøftet i ho
vedstyrelsen, anbefalede på dette møde, at hovedstyrelsen ikke skulle
tage samlet stilling til dette spørgsmål.

86. FNA pk. 1,8, læg: »Styrelsen 1958«, referat af styrelsesmøde 24. november 1958.
87. FNA pk. 1,8, læg: »Styrelsen 1959«, Bramsnæs’ indkaldelse 3. januar 1959 til næste sty
relsesmøde (med vedlagt dagsorden).
88. Ibid., ny dagsorden til styrelsesmødet, udsendt af Bramsnæs 7. januar 1959.
89. Ibid., referat af styrelsesmøde 9. februar 1959.
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Årsagen til disse anbefalinger var tydeligvis først og fremmest frygten
for en splittelse af hovedstyrelsen efter de partipolitiske skillelinjer. Fryg
ten kom klart til syne i det memorandum, som styrelsen vedtog efter dis
kussionen. I memorandummet stod blandt andet: »... Det er ikke forenin
gen Nordens opgave at tage noget standpunkt til problemer, som kan vir
ke splittende erhvervspolitisk eller partipolitisk...«.90
Årsagen til, at så mange medlemmer af Foreningen Nordens styrelse i
februar 1959 pludselig anbefalede, at foreningen ikke skulle tage samlet
stilling i markedsspørgsmålet, skønt mange tidligere havde presset på for
en samlet stillingtagen, må findes i sammenbruddet af forhandlingerne
om et bredt europæisk frihandelsområde. Sammenbruddet af disse for
handlinger samt det efterfølgende britiske forslag om oprettelse af et
»ydre frihandelsområde« havde tilvejebragt en situation, hvor en evt. til
slutning til nordisk økonomisk samarbejde nu let kunne risikere at betyde,
at man ikke også kunne deltage i den europæiske økonomiske integration,
og omvendt. Spørgsmålet om de nordiske fællesmarkedsplaner var såle
des i de sidste måneder blevet stærkt politiseret, som følge af, at et »valg
af Norden« nu i højere grad end tidligere muligvis ville være ensbetyden
de med et »fravalg af Europa«.
Med den nye politisering af spørgsmålet om det nordiske økonomiske
samarbejde var risikoen for, at der ville opstå en splittelse langs de parti
politiske skillelinjer inden for Foreningen Norden, hvis man forsøgte at
tage samlet stilling til markedsspørgsmålet, nu væsentligt forøget. En
sådan splittelse ønskede styrelsens medlemmer ikke, og derfor var der så
mange, der på styrelsesmødet anbefalede, at Foreningen Norden ikke
skulle tage samlet stilling til markedsspørgsmålet. Bramsnæs har desuden
sikkert også frygtet en splittelse af socialdemokraterne. I disse år var der
internt i Socialdemokratiet en stærkt tiltagende uenighed om integrations
politikken.
Hovedstyrelsen besluttede, ud over at man ikke skulle tage stilling til
de europæiske fællesmarkedsplaner, at man fra nu af også skulle nedtone
agitationen for de nordiske fællesmarkedsplaner.91

90. Ibid., memorandum vedtaget på styrelsesmødet 9. februar 1959.
91. Ibid., referat af styrelsesmøde 9. februar 1959.
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Afslutning
I slutningen af 1940’erne og i 1950’erne havde Foreningen Norden en
vigtig funktion i forbindelse med arbejdet for øget nordisk samarbejde.
Foreningen fungerede både som selvstændig pressionsgruppe og som po
litisk instrument for ledende politikere, navnlig fra Socialdemokratiet og
Det Radikale Venstre. Foreningen havde imidlertid også en vigtig funk
tion som politisk diskussionsklub og formidler af en fælles nordisk politik
for de fire gamle partier. Her kunne politikerne afprøve deres idéer, inden
de fremlagde dem officielt. I debatten inden for Foreningen Norden fandt
der således en brydning sted mellem nogle vidt forskellige politiske til
gange til det nordiske samarbejde. På denne måde trådte forskellene i sy
net på Norden ofte mere tydeligt frem i diskussionerne i Foreningen Nor
den end i den officielle politiske debat om det nordiske samarbejde.

Banker, letsind og finansielle
redningsmænd
Af Ole Lange
Den 9. februar 1996 forsvarede universitetslektor, cand.phil. Per H. Hansen ved
Odense Universitet sin afhandling »På glidebanen til den bitre ende. Dansk bank
væsen i krise 1920-1933« (Odense Universitetsforlag 1996) for den filosofiske dok
torgrad. De officielle opponenter var lektor, dr.phil. Ole Lange, Handelshøjskolen i
København og docent, dr.phil. Per Boje, Odense Universitet. Her gengives let for
kortet Ole Langes opposition som 1. officielle opponent.

1. Banker og kriser
Gamle Mark Twain var en munter mand, men han havde et ikke alt for
lyst syn på mennesket og dets institutioner. Således definerede han en
bank som »et institut, der udlåner paraplyer i solskin - og kalder dem
tilbage i regnvejr«. Hvis den definition var udtømmende, så havde vi
ikke skullet diskutere denne bog, Per Henning Hansens På glidebanen
til den bitre ende. Dansk bankvæsen i krise 1920-1933. For hvis danske
banker i de år havde levet op til denne definition, så havde der ikke
været nogen bankkrise.
Og nu vi er igang med de skæve, de mere utraditionelle definitioner,
hvad er så en krise?
En krise kan ifølge den schweiziske forfatter og dramatiker Max
Frisch defineres som - »en produktiv tilstand. Man skal blot fjerne bi
smagen af katastrofe«.
Den definition er nu ikke helt skæv, selv om det ikke er den, præses
bruger. Men bankkrise var der. I starten af 1920 var der 210 banker i
Danmark. Frem til udgangen af 1933 var der i de mellemliggende år
foretaget 94 overtagelser, rekonstruktioner eller likvideringer af ban
ker. Men der var også kommet 21 nye banker til, så tallet af banker kun
var dalet til 174. Der var renset ud og gjort plads til nyt. Krisen var
også en produktiv tilstand - selv om bismagen af katastrofe ikke helt
blev fjernet. Den lå der og influerede på forløbet. Bankkrise var der
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altså. Og den blev overvundet. Det er den udvikling, denne bog hand
ler om.
En nydelig bog er det: Hele 11 kapitler fordelt på 363 sider med over
skuelige grafer og tabeller - plus efterfølgende resuméer på både dansk
og engelsk, hvis vi smuldrehjerner undervejs skulle have glemt, hvad vi
læste. Så er der et appendiks med liste over de overtagne, de rekonstru
erede og de likviderede banker. Plus 60 siders udførlige noter, 14 sider
kilder og litteratur. Og minsandten om der ikke er hele tre registre - over
aktører, forfattere og omtalte banker.
Dermed når præses lige netop at klemme sidetallet ned under de 500
sider - nøjagtig 496. Men så er de sidste registre også sat med en lille
punktstørrelse. Altså lidt af en sværvægter af en bog. Den vejer præcist
1 kg og 118 gram. Og så næsten uden trykfejl. I ydre fremtoning en godt
gennemarbejdet bog.

2.

Relevansproblemet

Efter denne rituelle indledning, som altid påhviler en 1. opponent, skal
jeg gå til 1. opponentens 2. rituelle pligt - nemlig at referere hovedtræk
af indholdet. Men først vil jeg kommentere valget af emne, den rele
vans, emnet har i dag.
Relevans er blevet et modebegreb, især blandt forskningspolitikere
og forskningsadministratorer. Begrebet relevans er i forskningsmæssig
henseende et begreb, som er flygtigt og upræcist, men ikke nyt. Den nu
så forkætrede, såkaldte 68-generation formede slagordet »Forskning for
folket (med et underforstået stort F) - ikke for profitten«.
Relevansbegrebet er i disse år for alvor taget op igen - nu af forsk
ningspolitikere og forskningsbureaukrater. Det bliver nu til samfundsre
levans og brugt til at besvare spørgsmålet: Hvad kan et forskningsresul
tat bruges til i praksis? Og dermed mener de: Hvad kan politikere/bureaukrater bruge det til?
Dermed bliver relevansbegrebet let misbrugt - nemlig som det af
gørende styringsredskab. De fleste politikere og bureaukrater vil have
resultater, der passer ind i deres ønsker om at styre - ikke nødvendigvis
resultater, som er uforudsigelige, som blot er nye, og som måske derfor
ikke p.t. kan bruges til at styre, som de ønsker.
Præses’ valg af emne er centralt og - undskyld ordet - særdeles rele
vant.
Bankhistorien er et af de mange forsømte områder i dansk økonomisk
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historie. Som det rigtigt påpeges, er der ikke megen dansk forskning på
dette felt - trods dets centrale betydning for den danske økonomiske og
erhvervsmæssige udvikling.
Og til trods for, at erfaringerne fra de bankkriser, vi har oplevet i Dan
mark i fortiden, især i 1920’erne, har haft en afgørende indflydelse i ef
tertiden. På lovgivningen, på praksis hos aktører, i banker, i National
bank, i administration, hos politikere og embedsmænd, når de skulle
håndtere bankkriser. Og nok så vigtigt har 1920’ernes bankkrise haft
indflydelse på opdragelsen og indstillingen hos to-tre generationer af
bankdirektører og bankfolk i almindelighed - frem til 1980’erne og
1990’erne. Men relevansen - aktualiteten i dag - var næppe til at forud
se, da arbejdet blev indledt i sidste halvdel af 1980’erne.
Så til dispositionen for min opposition. Den vil omfatte et referat af
hovedtræk af indholdet. Derefter kort nogle bemærkninger om den hid
tidige forskning i dansk bankhistorie. Så vil jeg diskutere forholdet mel
lem hypoteser, de variable, dvs. faktorerne i forløbet og konklusionerne.
Og i forlængelse heraf vil jeg gå ind på den metode - de fremgangsmå
der - præses har benyttet. Endelig vil jeg diskutere konklusionerne - og
komme med min egen.

3. Indholdet
1 kapitel 1: Indledningen skitseres problemet: Det handler om kortlæg
ning 1) af årsager og forløb af mellemkrigstidens store danske bankkri
se og 2) af Nationalbankens rolle i det forløb som »lender of last resort«,
dvs. en centralbanks rolle som sidste redningsplanke/redningsmand, når
en bank er i krise - og hvis den skal reddes: Hvornår, med hvor meget
og til hvilke banker skal Nationalbanken yde hjælp i krisesituationer?
Væsentlig her er Banktilsynets rolle - det nye tilsyn, der netop var
oprettet efter Bankloven af 1919.
Kapitel 2 giver en definition på finansielle kriser. Så følger en over
sigt over teorier om bankkriser og dernæst over forskningen i bankkri
ser. De to teorier præsenteres, nemlig business cycle-teorien/business
cycle-skolen og den monetaristiske skole/teori.
Ifølge business-cycle-skolen skyldes bankkriser i hovedsagen fakto
rer, der kommer udefra, dvs. skiftende økonomiske konjunkturer. Når
en højkonjunktur slår om, og en nedtur sætter ind, kan virksomheder og
låntagere få svært ved at overholde de låne- og afdragsbetingelser, de
har indgået i økonomiske opgangstider. Banker kan komme i vanskelig-
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heder og ikke give yderligere lån for at hjælpe virksomhederne. For at
hjælpe sig selv må de i stedet opsige lån - det Mark Twain kalder at
hjemkalde de udlånte paraplyer midt i regnvejret.
Slutresultatet i denne selvforstærkende proces kan blive, at både virk
somheder og bank krakker - især hvis tilliden til banken svigter, og
folk/virksomheder trækker deres indlån ud. Likviditeten går tabt - med
mindre Nationalbanken går ind og yder finansiel førstehjælp eller i sid
ste instans som ambulance - »lender of last resort«.
Altså her er en bred forklaringsmodel på bankkriser - med eksterne
faktorer som de afgørende.
Den monetaristiske skole har en anden forklaring: Den ser bankkriser
mere snævert som resultat af en fejlagtig økonomisk og monetær poli
tik. Der sker en stærk stigning i forholdet mellem kontanterne og ind
lånet i bankerne - altså et udtryk for manglende tillid til bankerne. Det
kan resultere i et run på bankerne. Altså i en krise, hvor bankerne - en
enkelt eller flere - har brug for hjælp udefra til at klare dette run.
Dernæst følger et kort afsnit om forebyggelse og bekæmpelse af
bankkriser, om de to skolers forskellige holdning hertil, dvs. til ideen
om centralbanken som »lender of last resort«. Det er en ide, som kan
føre til moral hazard-problemer: Bankledelser kan bevidst tage store
risici med bevidstheden om, at centralbanken til sidst kommer og redder
en alt for dristig bank ud af suppedasen. Kapitlet sluttes af med en gen
nemgang af den eksisterende forskning i de fire-fem danske bankkriser
frem til 1933.
Kapitel 3 opstiller to hypoteser, dvs. de to hovedantagelser, som af
handlingen angiveligt bygger på. Og som den vil sandsynliggøre/verificere. Desuden giver kapitlet en karakteristik af kildematerialet - vigtigt
er det materiale, der ikke før er udnyttet, nemlig Banktilsynets store ar
kiv og Nationalbankens arkiv.
Hypoteserne handler om årsagerne til krisen og dens forløb (den
første hypotese) og om bekæmpelsen af bankkrisen (den anden hypote
se). Begge hypoteser ligger meget tæt op ad afhandlingens teoretiske
udgangspunkter, især ad business cycle-skolen, og ad teorien om cen
tralbanken som »lender of last resort«, den såkaldte Bagehot-doktrin,
opkaldt efter den britiske økonom af den historiske skole Walter Bagehot. Han var redaktør af tidsskriftet The Economist og døde i 1877.
Her behandles også den anvendte metode, og der gøres desuden rede
for de forskellige faktorer, de variable, der influerede på processen både
på makroniveau og på mikroniveau.
Kapitel 4 giver en oversigt over det danske banksystems udvikling
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frem til slutningen af 1930’erne. Det karakteristiske og ikke så overras
kende var, at udviklingen frem til 1914 skete i takt med de internationa
le konjunkturer. Væksten i dansk bankvæsen accelereres fra 1890 og
frem til 1920. Til 1913 var indlånene i sparekasserne større end i ban
kerne.
I kapitel 5 kommer vi til selve bankkrisen fra 1920 og fremefter og
dens baggrund. Her får vi serveret en slags model over de faktorer, der
medvirker til at bringe banker i vanskeligheder. I realiteten er der tale
om en uddybning af hypoteserne - opdelingen i bankeksterne forhold:
på makroplan med internationale påvirkninger, nationale påvirkninger,
reguleringer, regeringens og Nationalbankens politik, institutionelle
rammer, lovgivning og moral hazard. Så følger bankinterne forhold: or
ganisation, ledelse, uddannelse, kontrol og strukturelle forhold som
konkurrence, virkemåde og geografisk placering.
Med denne pædagogiske huskeliste som ledetråd gennemgås udvik
lingen med brug af grafer og tabeller. Klart og læservenligt. Nu har vi så
fået etableret et teoretisk og empirisk grundlag for at forklare, at så man
ge danske banker brød sammen i mellemkrigstiden. Og det er heller
ikke helt forkert.
Kapitel 6 hedder »Bankkrak og rekonstruktioner 1920-33«. Det er en
dækkende titel. Der var 75 banksammenbrud i perioden - alle tiders
Danmarksrekord. De var fordelt på tre faser. Det gik især ud over aktio
nærerne. Mere end en halv milliard kr. af banksystemets egenkapital
blev tabt. Indskyderne slap billigere - med kun 55 millioner kr. i tab.
Hvorfor brød de 75 banker så sammen? Og hvad var det for banker? De
svar får vi i kapitlet.
Det skyldtes især de svingende makroøkonomiske forhold ude og
hjemme. De ramte især de mindre og de nye banker, dvs. banker opret
tet i gullaschtiden under 1. Verdenskrig med dens udbredte spekulation.
Den geografiske placering af bankerne og erhvervsstrukturen i lokalom
rådet spillede en væsentlig rolle: Jo større grad af urbanisering og indu
strialisering, jo større og jo flere banksammenbrud. Derfor færrest i
Vestjylland. Og hvis vi ser på bankinterne faktorer, så er resultatet: Jo
dårligere ledelse og kontrol, jo flere og jo større sammenbrud. Af de 75
banksammenbrud medvirkede dårlig ledelse til de 45 - ifølge National
banken og Banktilsynet.
Det store kapitel 7 på 85 sider handler om hovedbankerne - en beteg
nelse, som ellers ikke klinger godt i provinsører - eller provinsbankører.
Her foretrækker man at tale om de københavnske storbanker - for ho
ved har man i hvert fald også i provinsbankerne - men ikke altid i ho-
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vedstaden og de såkaldte hovedbanker. Og det er svært at modsige, når
man læser dette kapitel.
Det handler om de fire københavnske storbanker, der alle kom i van
skeligheder i perioden. Disse fire banker havde i 1920 tilsammen 64%
af alle indlån i danske banker.
Blandt de fire banker var Københavns Diskontobank og Revisions
bank, der fik lov at gå ned i 1924 - efter en rekonstruktion i 1922. Nøj
agtig årsag ukendt - manglende konsolidering angives.
Landmandsbanken var den anden. Som landets største var den »too
big to fail«, blev rekonstrueret i flere omgange også med politisk hjælp.
Årsagen var ydre konjunkturer, dristige spekulationer, for stor satsning
på enkeltkunder og ringe ledelse. Præses går ikke i detaljer, for de er jo
godt dækket af Søren Mørchs bog. Men præses går på tværs af Mørchs
vurdering, at Landmandsbanken kunne være reddet med mindre offent
lighed og større ro til at gnave tabene af over en årrække.
Privatbanken er den tredie københavnske storbank, der kommer i
vanskeligheder i 1925 og 1928 og rekonstrueres.
Handelsbanken er den fjerde, der i bankkrisens sidste fase er likvidi
tetsvanskeligheder i 1931.
Om årsagerne til vanskelighederne i de tre første banker skriver
præses, at »ringe ledelse« må »tillægges betydelig vægt« som forkla
ring, og desuden har bankeksterne forhold »betydelig forklaringsvær
di«, skriver han (s. 256). Hvad dækker disse udtryk mon?
Nu til provinsen - til kapitel 8, der meget logisk dækker de store og
meget forskellige provinsbanker - forskellige i størrelse, forskellige i
virkeområder og klientel. Præses undersøger banker med en balance
over 20 millioner kr. - 14 stk. er der. De ordnes på 10-11 sider. De kla
rede sig relativt bedre gennem krisen end de københavnske storbanker.
Årsag: De var som helhed dygtigt ledet. De blev ikke grebet af spekula
tionsiver. De var udsat for mindre konkurrence og havde derfor mindre
risikable engagementer. Men hvad er »dygtig ledelse« (s. 279) helt
præcist?
Kapitel 9 handler om Banktilsynets rolle under krisen. Tilsynet be
gyndte sin virksomhed i 1920 i medfør af den nye banklov. Dets praksis
blev gradvis strammet. Tilsynet gik gradvis længere, end Bankloven
foreskrev, ved ikke kun at vogte over dens overholdelse. Tilsynet blev
mere interventionistisk fra 1924. I alt 79 danske banker kom i vanske
ligheder i perioden - i 42 tilfælde var Banktilsynet den udløsende fak
tor. Og Tilsynet medvirkede desuden aktivt ved overtagelser, rekon
struktioner og likvidationer.
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Dets praksis udløste offentlig kritik - både fra bankfolk og politisk
hold. Især efter krakkene i Sydfyns Discontobank og Andelsbanken i
1924-25 og efter Privatbankens rekonstruktion i 1928. »Den mest for
bistrede stilling her i landet,« udtalte den konservative politiker Christ
mas Møller i Folketinget om jobbet som bankinspektør. Og det var næp
pe helt forkert. Året efter blev bankinspektør Hald fyret af Venstre-regeringen - formentlig af politiske grunde. Men her beskrives også Bank
tilsynets konstruktive rolle som vejleder og støtte for banker, der ikke
kom i vanskeligheder. Og det til tider lidt anstrengte forhold til Natio
nalbanken.
Kapitel 10 handler om den anden hypotese - Nationalbankens rolle
som »lender of last resort« med udgangspunkt i Bagehot-doktrinen. Her
godtgøres det, at Nationalbanken førte en politik med en vis usystema
tisk systematik. Banken søgte at få andre med i redningsaktionerne. Na
tionalbanken gik ind som »lender of last resort«, når banker i krise var
virkelig store - »too big to fail« - så krak kunne få overskuelige konse
kvenser, eller for at beskytte indskydere eller af hensyn til lokalsamfun
det. Men Nationalbanken gik ind, både når banker i krise var solvente,
og når de var insolvente, især i første fase 1920-23, hvor risikoen for pa
nik var størst. Det var ifølge præses i strid med Bagehot-doktrinen.
Konklusionen på kapitel 10 er, at Nationalbanken ikke levede op til
Bagehot-doktrinen, som præses formulerer den: En centralbank skal
kun støtte illikvide, men solvente banker - ikke de insolvente. National
banken gik videre. Dermed er en del af den anden hypotese ikke be
kræftet.
Kapitel 11 indeholder sammenfatning og konklusion. Her findes de
meget brede hypoteser bekræftet. Den første, at bankkrisen skyldtes
både bankeksterne forhold på makroplan og bankinterne faktorer på mi
kroplan. Den anden, at Nationalbankens anerkendte funktion som »len
der of last resort« på mikroplan var underordnet målsætningen for ban
kens makrofunktion - det overordnede ansvar for landets pengevæsen er også bekræftet, dog kun delvis (s. 356-359). For der er en undtagelse:
Præses afviser, at Nationalbanken i store træk virkede i overensstem
melse med Bagehot-doktrinen. Nationalbanken gik som »lender of last
resort« langt videre i sin støtte, end Bagehot-doktrinen i præses’ udlæg
ning foreskriver: »En centralbank skal yde støtte til illikvide, men
solvente banker for at opretholde banksystemets funktionsdygtighed«
(s. 365). Det vender jeg tilbage til.
Så meget om indholdet.
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4. Dansk bankhistorie
I forskningsoversigten i kapitel 2 og igen i konklusionen skriver præses,
at den danske forskning i bankkriser er ateoretisk og bygger på business
cycle-skolen. Er det nu helt korrekt?
Den overvejende ateoretiske tilgang er korrekt observeret. Men det
skyldes jo, at business cycle-skolens teori/opfattelse i sin mere præcise
formulering er sen. Først i en kort artikel af Irving Fisher i Econometrica 1933. Dernæst af Hyman Minsky og Charles Kindleberger, men ikke
før i 1970’erne og 1980’erne. Der er derfor gode grunde til, at de gamle,
dvs. Marius Vibæk, Einar Cohn og delvis Sv.Aa. Hansen skrev som de
skrev - ateoretisk - før Minsky og Kindleberger for alvor gik i gang og
udformede business-cycle skolens teori om eksterne konjunkturforhold
som årsag til bankkriser.
Og det er ikke helt fair, når præses i samme kapitel s. 34, 36,42, flere
gange senere og igen i konklusionen s. 350-351 og s. 383 skriver, at
vægten i dansk bankhistorisk forskning har ligget på de bankeksterne
faktorer som årsag til kriser - og at de bankinterne forhold er mere eller
mindre upåagtede.
Holmer Greens værk om bankkrisen 1907-08 har både den internati
onale baggrund med og især de tvivlsomme, interne bankdispositioner
under de foregående års store byggeboom. Sørens Mørchs bog om
Landmandskrakket 1922-23 betoner i allerhøjeste grad de interne dispo
sitioner i banken. Og i min egen fremstilling af Privatbankens krise
1873-80 (i Finansmænd, stråmænd og mandariner. C.E Tietgen, Privat
banken og Store Nordiske, 1978) er det i høj grad Tietgens interne bank
dispositioner, der resulterer i bankens krise, så den for altid taber positi
onen som landets største bank.
I alle tre tilfælde er der tale om, at bankinterne forhold spiller en af
gørende rolle - sammen med bankeksterne forhold, nemlig kriser.
Og mens vi er ved de bankinterne forhold: Hvor er personerne henne
- i fremstillingen, i hypoteserne, i konklusionen? Det er mennesker/
mænd af kød og blod, der disponerer, træffer beslutninger, handler i
bankerne. Enkelte omtales lejlighedsvis i teksten, men de spiller tilsyne
ladende ikke nogen særlig rolle - heltene, skurkene, de dygtige. Dem,
der måske var afgørende for en banks overlevelse og trivsel? De er væk
- anonyme. Hvem var de?
Måske er det lidt unfair. For en disputats skal bedømmes på sine egne
præmisser og ikke opponentens. Men jeg savner personerne. De for
skellige bankinspektører og deres forskellige praksis. Nationalbankens
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forskellige direktører og deres indbyrdes uenighed. De er næsten væk,
selv om historie er en humanistisk disciplin.
Det rejser spørgsmålet, om præses og afhandlingen er for influeret af
økonomisk og samfundsvidenskabelig tankegang? Også det vender jeg
tilbage til.

5. Hypoteserne
Der opstilles to hypoteser i bogen. Første hovedtese lyder forkortet (s.
43-45): Det var omslaget fra høj- til lavkonjunktur, der som grund
læggende faktor var årsag til/udløste bankkrisen i 1920’erne.
I virkeligheden er der tale om flere hypoteser nemlig a) at der er en
sammenhæng mellem bankkrisen i Danmark og den internationale-øko
nomiske udvikling i perioden og b) at denne sammenhæng resulterer i
en opdeling af bankkrisen i tre faser og c) at også forholdene i banksek
toren selv/internt i den enkelte bank spillede en rolle, dvs. ledelse, ud
lånspolitik samt afskrivnings- og hensættelsespolitik. Og denne faktor
bidrog til, at nogle banker gik problemfrit gennem krisen, mens andre
måtte træde i likvidation.
Den første hypotese opsummeres således (s. 45-46): »Sammenfat
tende er det således denne afhandlings hypotese, at bankkrisens årsager
navnlig må søges i bankeksterne forhold; men at dens omfang og
påvirkningen af den enkelte bank kun kan forklares ved inddragelse af
bankinterne forhold. På den bankeksterne side var den internationale
økonomiske og monetære udvikling og de nationale økonomiske og
monetære forhold de vigtigste variable.«
Og videre: »Overordnet var det også disse forhold, der i sidste instans
var afgørende for, at banksystemet kom i vanskeligheder.«
Og videre om de bankinterne forholds betydning: »På den bankinter
ne side var det ledelsesaspektet og de enkelte bankers risikoekspone
ring, der var af betydning. Forholdet var det, at de bankeksterne vilkår i
princippet ramte alle banker lige hårdt, og at den enkelte banks situation
derfor fik betydning for, om den brød sammen i løbet af bankkrisen.
Men en velledet bank med en fornuftig risikospredning og ikke for ri
sikabel udlånspolitik, måtte, alt andet lige klare sig bedre bedre end en
dårligt ledet bank med en stærkt risikabel låne- og værdipapirporte
følje.«
Det er en hypotese jeg meget gerne ville forsvare. Hellere end at op
ponere imod. Det er store krav at stille til en opponent, at han/hun skal
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kunne gå imod en sådan hypotese - eller sådanne delhypoteser. Lad mig
illustrere det med en parallel hypotese: Et velledet universitetsinstitut
med en dygtig ledelse og gode, videnskabelige medarbejdere med en
stor produktion af høj, international standard vil klare sig bedre i en af
de evalueringsrunder, der gennemføres i disse år, og vil - alt andet lige
- klare sig bedre end et dårligt ledet institut med en flok dovne dummernikker med en kvalitetsmæssig stærkt kritisabel videnskabelig pro
duktion og derfor næppe risikere at blive nedlagt.
Det er vanskeligt at falsificere, at et godt ledet og godt bemandet uni
versitetsinstitut klarer sig bedre end et dårligt ledet og bemandet institut.
Den første bankhypotese er så bred og vidtfavnende, at den næsten er
selvindlysende. Mængden og typerne af empiriske data bliver så stor og
udflydende, at det er vanskeligt at falsificere, at en godt ledet bank kla
rer sig bedre i en krisetid end en dårligt ledet bank. Hvad nyt er der i den
hypotese, kan man spørge?
Her savnes en diskussion af interaktionen mellem de enkelte variable/faktorer i forløbet. Hvad betød mest?
Den anden hypotese blev formuleret s. 46-47 og lød: »Nationalban
kens rolle som lender of last resort var alment accepteret ved begyndel
sen af bankkrisen 1920-33, og Nationalbankens pengepolitik og de øko
nomiske forhold i øvrigt må formodes at have påvirket selve bankkri
sens forløb og må dermed også antages at have haft betydelig indflydel
se på Nationalbankens vilje og mulighed for at gå ind som lender of last
resort.« Med andre ord er det hypotesen, at bankens mikrofunktion var
underordnet bankens makrofunktion.
Den hypotese behandles især i kapitel 10. Og også den hypotese må
siges at være meget bred - meget let at verificere. Og dermed vanskelig
at falsificere.
Hvem kan og tør modsige, at Nationalbankens pengepolitik og de
økonomiske forhold i øvrigt har påvirket bankkrisens forløb og Natio
nalbankens udførelse af rollen som redningsplanke? Det er heller ikke
let at modsige, at bankens mikrofunktion var underordnet makrofunkti
onen - at det mindre gjaldt om at redde en bestemt bank i vanskelighe
der end at sikre landets hele pengevæsen. Altså undtagen, når hensynet
til begge funktioner var identiske, dvs. f.eks. når en bank var »too big to
fail«.
Denne anden hypotese hviler på, hvad præses opstiller s. 43 - en art
Weberiansk idealtype for en »lender of last resort«: Den idealtype be
tegnes som Bagehot-reglen, og den udgør »grundlaget for vurderingen
af Nationalbanken som lender of last resort.« Og dermed også senere
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grundlaget for konklusionerne i kapitel 10 og for slutkonklusionen i ka
pitel 11.
Denne idealtype - Bagehot-reglen - formuleres s. 43 således: »I en
krisesituation skal centralbanken yde likviditetsstøtte til illikvide, men
solvente banker. Støtten må ske hurtigt og i tilstrækkeligt omfang mod
en høj rente og tilfredsstillende sikkerhed. Lender of last resort-støttens
formål er at hindre et banksammenbrud i at brede sig til hele banksyste
met. Insolvente banker skal lukkes eller eventuelt fusioneres med en an
den stærk bank.«
Hvis man går tilbage til Walter Bagehot - til hans klassiske forsvars
værk for det britiske banksystem i bogen Lombard Street fra 1873, så ci
terer præses herfra s. 27, at Bank of England under kriser skulle udlåne
frit for at beskytte banksystemet og i sidste insans sig selv. Fra Bagehot
citerer præses ordret: »What is wanted and what is necessary to stop a
panic is to diffuse the impression that, though money may be dear, still
money is to be had.«
Dette citat - og andre kan regnes op i massevis - er, så vidt jeg kan se,
ikke identisk med det, præses kalder Bagehot-reglen. Bagehot har - så
vidt jeg har kunnet læse Lombard Street - ikke opstillet det krav, præses
stiller i sin hypotese for at en centralbank kan gå ind som »lender of last
resort«, nemlig at støtten kun skal gives til solvente banker. Det krav
findes ikke hos Bagehot der, hvor præses henviser til - i bogen Lombard
Street. Tværtimod betoner Bagehot igen og igen, at Bank of England
skal støtte : »... lend freely, boldly, and so that the public may feel you
mean to go on lending. To lend a great deal, and yet not give the public
confidence that you will lend sufficiently and effectually, is the worst of
all policies; but it is the policy now pursued«, føjer han til her i 1873,
med henvisning til de seneste kriser i England, især i 1866 Gurney,
Overend & Co. krakket. »In truth the Bank does not lend from the moti
ves which should make a bank lend«, skriver han.
Og hvad er så meningen med det her?
Jo - dette: Bagehot er blevet en slags kirkefader i pengenes verden.
Først og især i læren om »lender of last resort«-problematikken. Og her
blev hans bog Lombard Street en slags fundamentalistisk bibel, der ud
kom i 14 udgaver og endnu flere optryk siden 1873.
Men spørgsmålet er dette: Eksisterer der en præcis Bagehot-regel el
ler Bagehot-doktrin om, hvornår en centralbank skal skride ind som
»lender of last resort«? Findes der et eksplicit krav hos Bagehot selv
om, at kun solvente banker skal støttes? Næppe - selv om præses citerer
en række moderne forfattere til støtte for sin håndfaste opfattelse af Ba-
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gehot-reglen (note 35 s. 417). Bagehot er tværtimod tvetydig på dette
punkt. Som så mange andre kirkefædre og profeter - uden for pengenes
verden.
Han skriver om »lender of last resort«-funktionen bl.a. {Lombard
Street s. 300-301 - i kapitlet »Principles regulating Reserve«): »...
laying down a hard and fast rule is dangerous... no certain or fixed pro
portion of its liabilities can be laid down as that which the Bank (of
England) ought to keep ... the forces of the enemy being variable, those
of defense cannot always be the same...« Og han slutter: »I admit this
conclusion is very inconvenient... The practical difficulties of life can
not often be met by very simple rules. A uniform remedy for many de
seases often ends by killing the patient.«
Det er en klog og praksisorienteret mand, der taler her - og ikke kun
fra den teoretiske økonoms skrivebord.
Charles Kindleberger har peget på Bagehots tvetydighed i A Finan
cial History of Western Europe (s. 280). Rollen som »lender of last re
sort« kræver, dels at en centralbank ikke på forhånd lover at redde ban
ker, der opfører sig tumbet og kommer i vanskeligheder, og den hold
ning skal tvinge banker til at handle rationelt, og dels kræver rollen som
centralbank, at centralbanken alligevel kommer til hjælp, hvis og når en
bank kommer i vanskeligheder, der truer med at brede sig f.eks. som en
ildebrand eller løber løbsk som en flok vilde heste.
Bagehot er tvetydig og orakelagtig på dette punkt - som en sand kir
kefader. Han skriver s. 63 om Bank of Englands støttefunktion: »And
though the Bank of England certainly does make great advances in time
of panic, yet as it does not do so on any distinct principle, it naturally
does it hesitatingly, reluctantly, and with misgiving.«
Og så blot syv sider længere henne skriver han om Bank of Englands
reserver og forpligtelser, at Bank of England »will lend it in times of in
ternal panic as freely and readily, as plain principles of banking require«
(s. 70).
Bagehot taler ikke om solvens, men om sikkerheder (s. 195-196 i ka
pitlet »Administration of reserve«) - om det, der under normale om
stændigheder kaldes »good banking security«. Probemet er, skriver han,
at i paniksituationer/krisesituationer er det, der sædvanligvis kaldes god
banksikkerhed, ikke længere god banksikkerhed.
Hvad det gælder om for en centralbank i den situation, er at fjerne pa
nikken - så den gode bankmæssige sikkerhed bliver sikker igen. Og til
det formål - skriver han - er det størrelsen af det beløb, en centralbank,
altså Bank of England, skal gå ind med som »lender of last resort« i kri-
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sesituationer, der er det afgørende - ikke sikkerheden i situationen, blot
det er sikkerheder, der under normale forhold er god.
»Lender of last resort«-funktionen er hos Bagehot situationsbestemt
- ikke princip- eller doktrinbestemt. I bankkriser er Bagehot bange for
domino-effekten: Hvis én eller flere banker falder, kan den eller de
trække andre banker med sig i faldet og skabe panik. Derfor må en cen
tralbank gribe ind.
Bagehot-doktrinen er ikke så håndfast, som præses angiver. Bagehotreglen skal snarere formuleres/tolkes meget løsere: Centralbanken skal
gribe ind som »lender of last resort«, når situationen kræver det - dvs.
ved fare for panik. Det er faren for panik, Bagehot taler om igen og igen.
Ikke kravet om solvens hos de banker, der muligvis skal hjælpes.
Præses’ hypotese, som går igen i konklusionen, er ikke primært byg
get på Bagehot, men på økonomer, der har virket i 1930’erne og senere
i 1970’erne og 1980’erne, Irving Fisher, Minsky, Eichengreen osv. Men
næppe Kindleberger. Dvs. folk, der har skærpet, præciseret og læst for
meget ind i Bagehot-doktrinen om »lender of last resort« (note 35 s.
417). Præses bygger altså ikke på Bagehot-doktrinen i Bagehots egen
tvetydige udformning.
Og hvad betyder så det for konklusionen hos præses? Forholdet er sna
rere dette: Nationalbanken håndterede sin funktion som »lender of last
resort« efter, hvad jeg ville kalde den rigtige Bagehot-doktrin: Banken
gik ind og støttede situationsbestemt - ikke principbestemt. Nemlig når
den vurderede, at der var fare for panik - og uden krav om, at en bank
skulle være solvent, hvilket i panikkens turbulens kunne være vanskeligt
at konstatere. Den type indgreb skete især i første fase af bankkrisen.
I øvrigt er der historisk talrige eksempler på, at centralbanker har
støttet insolvente banker - i USA, England, Italien, Canada og Finland.
Resten af anden hypotese er korrekt. Nationalbankens makrofunktion
var overordnet dens mikrofunktion. Hvad der ikke kan overraske.

6. Metoden
Præses’ fremstilling af sin metodiske fremgangsmåde forekommer for
virrende. S. 56 hedder det: »Der er næppe nogen forskningsproces, som
kan gennemføres alene ved en forudgående opstilling af problemstilling
og hypoteser, som derefter undersøges ved hjælp af det relevante kilde
materiale.« Men det er jo netop, hvad præses gør med de to meget fær
dige og brede hypoteser, der udførligt opstilles s. 43-47.
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På den anden side hedder det umiddelbart efter: »Tværtimod finder
en løbende vekselvirkning sted, hvor delresultater og observationer i ar
bejdet med kilderne fører til revision eller udvidelse af afhandlingens
problemstilling og hypoteser. Sådan må det være, og sådan har det også
været i arbejdet med denne afhandling.«
Må det nødvendigvis? Det hænger ikke helt sammen.
Jeg har en dristig hypotese om, hvordan præses’ metode har udviklet
sig undervejs. Den kan være forkert, men her er den:
Præses er startet med en traditionel induktiv metode eller tilgang.
Han er gået til kilderne, har imponerende detaljeret kortlagt årsager og
forløb af en række bankers vanskeligheder og kriser på baggrund af
konjunkturudviklingen. Solid empiri.
Derefter har han vendt denne tilgang på hovedet: På grundlag af de
mange empiriske data har han efterfølgende opstillet de meget brede hy
poteser i kapitel 3, og de går igen i konklusionerne. Derved fremstår
metoden som hovedsagelig deduktiv med afprøvning af forud opstille
de, meget brede hypoteser. Derved bliver hypoteserne, især den første,
næsten identiske med konklusionerne. Det giver et problem - nemlig at
de meget brede og generelle konklusioner får et ringere og upræcist in
formationsindhold. De bliver - som hypoteserne - vanskelige at falsifi
cere. De kommer til at tangere det selvfølgelige.
Det er en god ide at inddrage økonomisk teori - hvad ikke så forfærde
lig mange historikere vover. Men som historiker kan man også blive ri
geligt influeret - eller for ikke at sige inficeret - af samfundsvidenskabe
lig tankegang. Samfundsvidenskaberne er som bekendt generaliserende
videnskaber med et rigeligt højt abstraktionsniveau - med de farer, det
rummer. Historie, derimod, er i højere grad en »virkelighedsvidenskab«,
der handler om mennesker - med de begrænsninger, det rummer.
Til gengæld skal præses roses for sit blik for konflikt- og konfrontati
onssituationer. Her kan hentes oplysninger frem, som ellers er vanskeli
ge at få fat i.

7. Konklusionerne
Præses skriver s. 19 om definitioner: »Jo bredere en definition er, jo
mere generel bliver den, men samtidig taber den i forklaringsværdi.«
Det gælder også konklusioner.
Afhandlingens konklusioner kan sammenfattes kort:
1. Bankeksterne forhold skal inddrages til forklaring af bankkriser.
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Gode tider gør det lettere at drive bank. Dårlige tider skaber fare for
bankkriser og banksammenbrud. Men også bankinterne forhold skal
inddrages i en forklaring: Gode bankledelser reducerer faren for, at en
bank bryder sammen, selv om der en økonomisk krise. Dårlige bankle
delser øger faren for bankkrak.
Det er ikke nogen overraskende konklusion. Hvis det modsatte var
tilfældet, havde det været virkelig interessant. Men nu er forløbet doku
menteret og kortlagt ned i detaljen på et stort dansk materiale. Fint.
2. Den anden konklusion er mere præcis. Men også mere tvivlsom.
Som jeg ser det, gik Nationalbanken ind som »lender of last resort«, når
det var opportunt, dvs. når faren for panik vurderedes som overhængen
de, og/eller når specielle hensyn gjorde sig gældende, f.eks. bankdæk
ningen i et lokalområde eller særlige erhvervsinteresser var på spil. Na
tionalbankens indgreb var situationsbestemt - ikke principbestemt.
Præses’ udlægning af Bagehot-doktrinen - som han ikke er ene om nemlig, at alene solvente banker skal støttes i krisesituationer, holder
næppe. Han giver ikke i afhandlingen belæg for denne tolkning. Det har
jeg heller ikke kunnet finde ved grundig genlæsning af Bagehots værk
Lombard Street - dvs. ved at gå tilbage til kirkefaderen selv og hans
skrift. Derfor virkede Nationalbanken i overensstemmelse med Bage
hot-doktrinen.
Derimod er jeg enig i den del af konklusionen, der siger, at en hjæl
peaktion ikke må true Nationalbankens overordnede makrofunktion - at
holde styr på landets samlede økonomiske situation og især de pengepo
litiske målsætninger.
Endnu engang: Konklusionerne er meget generelle, og deres nye for
klaringsværdi er begrænset. Materialet kunne bære mere og mere nuan
cerede konklusioner.

8. Perspektiv og slutning
Risikovillighed er et kendt og anerkendt begreb i bankverdenen. Det
kan være nødvendigt og give gevinst at tage store risici - og man kan få
på hattepulden. Også i forskning kan risikovillighed, f.eks. i udform
ning af hypoteser og konklusioner, give gevinst. Videnskabelig gevinst.
Præses er i dette arbejde rigeligt risiko-avers - som det hedder på fag
jargon. En forsigtig mand - også for forsigtig i forhold til det spænden
de stof, han har arbejdet med. Han kunne godt have vovet pelsen lidt
mere. Med sine brede hypoteser og næsten selvindlysende konklusioner
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har han ikke eksponeret sig voldsomt, men gjort sig opgaven rigeligt let.
Naive sjæle kan så spørge: Hvorfor bruge så megen tid, energi og 500
dyre bogsider på et sådant projekt?
Jo, bogens værdi ligger i to ting. Den ene er bestræbelsen på at bruge
økonomisk teori på et økonomisk-historisk stof. En bestræbelse, som
ikke så mange historikere vover sig ud i. På det punkt har præses ikke
været risiko-avers. Den anden virkelige værdi ligger i den detaljerede
kortlægning, præses har gennemført - den megen og meget detaljerede,
nye viden, han har hentet ud af de ikke før tilgængelige arkiver.
Disputatsforsvar er og bør ikke være udveksling af høfligheder mel
lem medlemmer af videnskabelige, gensidige roseklubber. Snarere en
slags intellektuel hanekamp i al venskabelighed. Videnskab bygger i høj
grad på uenighed. Den kritik, jeg her har fremført, må ikke tilsløre det
væsentlige i bogen. Videnskab handler om at skabe ny viden - give ny
indsigt og erfaringer fra virkeligheden. Det har vi fået om forløbet af
bankkrisen 1920-33 - mere end nye teser.
Jeg ville ønske, at koryfæerne og de kommende beslutningstagere i
den nys så turbulente danske finansverden, især dem med volumensyge,
ukontrollabel ekspansionstrang og vækstmani ville læse denne bog. Den
har et budskab med nutidig relevans - selv om den handler om fortiden.
For nogle mennesker begår de samme fejl, som andre før har begået igen og igen. Og der er perioder i finansverdenen, f.eks. i de netop over
ståede postmoderne 1980’ere og såmænd også her i 90’erne, hvor de
fejl gentages. Der er et næsten regelmæssigt mønster af bommerter i fi
nansverdenen - overekspansion på mangelfuldt kapitalgrundlag. Ikke
meget er nyt under solen.
Men andre mennesker finder balancen mellem dristighed og forsig
tighed. De er de fleste - også i banker. Nu ved vi det. Og det er sam
fundsrelevant.
Tak for kampen og foreløbig tillykke med bogen!

Debat
Den kolde krig og dansk sikkerhedspolitik
- nogle korrektioner til en anmeldelse
Af Poul Villaume

Når en meget lang og detaljelæsset bog
som undertegnedes Allieret med forbe
hold bliver genstand for en så tilsynela
dende grundig og vel overvejende posi
tiv anmeldelse, som tilfældet er med Kay
Lundgreen-Nielsens i Historie 1995, 2
(»Dansk sikkerhedspolitik 1949-1961«,
s. 310-320), burde man vel som forfatter
bare være tilfreds og lade det blive der
ved.
Når jeg mod god sædvane alligevel
tager til orde mod anmeldelsen, skyldes
det ikke, at Kay Lundgreen-Nielsen
især er uenig i og kritiserer den tolkning
af den tidlige kolde krig, som jeg frem
lægger i bogen, og især i dens kapitel 2.
Det er selvsagt hans gode ret, og kritik
ken på dette punkt kunne i bedste fald
danne udgangspunkt for en blandt dan
ske samtidshistorikere tiltrængt debat
om den (tidlige) kolde krig og dens hi
storiografi - en debat, som hidtil har
været bemærkelsesværdigt fraværende
herhjemme.
Desværre er Kay Lundgreen-Niel
sens anmeldelse næppe et velegnet af
sæt herfor; dertil er dens gengivelser af
mine tolkninger, som de præsenteres i
bogen, ofte alt for upræcise (undertiden
endda med en lidt mistænkeliggørende
undertone) og på en række punkter i stik
modstrid med, hvad jeg faktisk har
skrevet. Derfor dette genmæle, som ta
ger de vigtigste problemer op.
Kay Lundgreen-Nielsen angriber mit

kapitel 2 for at give en »noget firkantet
oversigt over USAs udenrigspolitik ef
ter 1945« - i øvrigt i modsætning til
f.eks. John Lewis Gaddis’ bøger, som
Kay Lundgreen-Nielsen finder meget
nuancerede; det sidste er jeg ikke uenig
i, og min kritik i bogen af Gaddis går
netop på, at han i de senere år tilsynela
dende har forladt flere af sine tidligere
(post-revisionistiske) positioner til for
del for en overraskende unuanceret or
todoksi. Nu er bogens kapitel 2 faktisk
ikke, som Kay Lundgreen-Nielsen fejl
agtigt skriver, en »gennemgang af USA
og Den Kolde Krig«. Kapitlet hedder og
handler om »Den kolde krig og NATO
indtil 1961« og er en kortfattet, godt 30
siders analyse primært baseret på kon
klusionerne i et endnu ikke udkommet
bogmanuskript med samme titel fra min
hånd.1 Men det er rigtigt, at USA natur
ligt nok spiller en vigtig rolle i min
fremstilling. Den er imidlertid ikke
præget af nogen »inderlig mistillid til
amerikansk politik«, som Kay Lundgre
en-Nielsen opfatter det, men er bl.a. et
forsøg på at give et sammensat og (hvad
ellers?) kritisk billede af den amerikan
ske - og den britiske og den sovjetiske stormagtsledelses selvforståelse og af
de amerikanske og vesteuropæiske mo
tiver til at deltage i det atlantiske allian
cesamarbejde
fra
slutningen
af
1940’erne til begyndelsen af 1960’erne.
Det grundlæggende udgangspunkt for
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min analyse i kapitel 2 af stormagtskon
frontationen i den tidlige kolde krig er
således dette: »Alle tre stormagters
[USAs, Storbritanniens og Sovjetunio
nens] ledere var dybt påvirkede af de
traumatiske erfaringer fra krigen mod
aksemagterne, og alle var de fast beslut
tede på at forhindre gentagelser. De
skridt, som de hver især tog for at sikre
sig herimod, blev imidlertid af de øvri
ge i vidt omfang opfattet som vendt
imod de to andres sikkerhedsinteresser«
(Allieret med forbehold, s. 56).
Kay Lundgreen-Nielsens karakteri
stik af min fremstilling som nærmest en
kopi af »revisionisternes venstrefløjs
tolkning fra 1960’erne og 1970’erne«
svarer til den, som blev fremført fra op
ponentside ved mit disputatsforsvar; jeg
har bl.a. tilbagevist denne urimelighed i
mit svar på oppositionsindlæggene i Hi
storisk tidsskrift2 og skal ikke gentage
argumentationen her. Men jeg må prote
stere, når Kay Lundgreen-Nielsen anty
der, at jeg undertiden misrepræsenterer
Melvyn Lefflers vurderinger i dennes
store og bredt anerkendte synteseværk
om Truman-regeringen og den kolde
krig, A Preponderance of Power
(1992), og at jeg »konsekvent fortier«
Lefflers fremhævning af, at årsagen til
den amerikanske ledelses manglende
frygt for Sovjetunionens militære magt
var Washingtons bevidsthed om Vestens
enhed og materielle overvægt. Det er
netop en hovedpointe i mit kapitel 2, at
Truman-regeringens »Grand Design« i
den kolde krig (og bestemt også Eisenhower/Dulles-regeringens) byggede på
en fast - og velbegrundet - tillid til
USAs overlegne globale styrke (se
f.eks. Allieret med forbehold, s. 65, 74f.,
85), og at Washington derfor bekymre
de sig mindre om, hvorvidt vestlige
(NATO-)skridt kunne virke unødigt
provokerende og aggressive set fra Mo
skva. Ikke mindst af denne grund er
Leffler så kritisk over for Truman-rege
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ringen, at hans overordnede konklusion
- som Kay Lundgreen-Nielsen ikke
nævner - er denne: USA bar lige så stor
en del af ansvaret for den kolde krigs
udbrud som Sovjetunionen.3
Kay Lundgreen-Nielsen hævder, at
jeg helt forbigår Truman-regeringens
ønske i sidste halvdel af 1940’erne om
af budgetmæssige grunde ikke at gen
nemføre en stor militær oprustning, og
at Washington generelt i denne første
periode førte en tøvende og vaklende
udenrigspolitisk kurs; dette forbigår jeg
nu på ingen måde (se Allieret med for
behold, s. 58-68), men Kay LundgreenNielsens pointe er her, at det var Sovjet
unionens udfordrende skridt, primært i
Østeuropa (og Korea), som fremkaldte
den store amerikanske oprustning og
den kolde krig(s skærpelse). Han mener
derfor, at jeg gør mig skyldig i »en dyb
misforståelse af Østeuropas rolle i stor
magtskonflikten« ved at tolke Sovjet
unionens brutale stramning af grebet
om Østeuropa i 1947-48 som et svar på
den vestlige politik (bl.a. Tru man-dok
trinen og proklameringen af Marshall
planen). I så fald føler jeg mig i rigtig
godt selskab. Ikke blot samtidige ameri
kanske hovedaktører som George Mars
hall og George Kennan vurderede det i fortrolighed - sådan; det er også en af
Lefflers og mange andre koldkrigshisto
rikeres konklusioner, og den bekræftes
vel at mærke slående af de hidtidige
forskningsresultater på grundlag af ny
åbnede sovjetiske arkiver i de allersene
ste år.4 På helt samme vis forholder det
sig med min tolkning af den sovjetiske
udenrigspolitik under Stalin som gene
relt forsigtig og defensivt orienteret.
Også på dette punkt henviser jeg til min
ovennævnte replik i Historisk tidsskrift
for uddybning og dokumentation.5
Kay Lundgreen-Nielsen er også
stærkt kritisk over for min fremstilling
af USAs politik over for koloniverde
nen. Ifølge Kay Lundgreen-Nielsen er
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mit syn her, at USA efter 1945 var stærkt
optaget af at sikre råvarer og markeder
»for USAs økonomiske ekspansion«, og
at USA under Truman og Eisenhower
derfor i det oversøiske slet og ret »støtte
de reaktionens politik«, dvs. fortsat eu
ropæisk kolonialisme, og var imod bl.a.
Indokinas uafhængighed; Kay Lundgreen-Nielsen kalder dette syn for en
»stærk forsimpling af den amerikanske
udenrigspolitik«. Jeg kan kun erklære
mig helt enig i den sidste karakteristik for naturligvis er min tolkning ikke så
tåbelig, som den her gengives.
Det er ubestrideligt, at Washington i
de første mange efterkrigsår var overor
dentlig optaget af råvare- og afsæt
ningsmarkedsspørgsmålene - dog slet
ikke primært til USAs eget forbrug,
som Kay Lundgreen-Nielsen fejlagtigt
refererer mig, men derimod med hen
blik på Vesteuropas og Japans industri
elle genopbygning, som det mange ste
der fremgår af min fremstilling. Måske
er det på grund af denne fejllæsning, at
Kay Lundgreen-Nielsen åbenbart helt
har overset en af mine hovedpointer i
kapitel 2, nemlig at »Pax Americana« i
allerhøjeste grad gavnede de vesteuro
pæiske allierede og Japan - og dermed
naturligvis også Danmark - i form af
hidtil uset materiel fremgang, økono
misk velfærdsudvikling og fravær af
krig (Allieret med forbehold, f.eks. s.
64f., 71, 79f., 81, 83ff.; se også s. 307,
713, 736ff. og 743). Dette er altså ikke
en betragtning, som først findes nævnt
kortfattet på bogens næstsidste tekstside
(s. 865), sådan som Kay LundgreenNielsen hævder; det er tværtimod en
vigtig og integreret (halv)del af bogens
overordnede fortolkningsramme.
Den anden halvdel af denne ramme
er medaljens ellers ofte ignorerede,
mørke bagside, nemlig den omstændig
hed, at »Pax Americana« samtidig de
facto i høj grad medvirkede til at fast
holde og forlænge dén økonomiske ver
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densorden og globale arbejdsdeling,
som grundlagdes under den europæiske
kolonialisme, og som i den undersøgte
periode var ensbetydende med både
blodige krige og forværrede socio-økonomiske kår i den fattige, koloniale del
af verden (Allieret med forbehold, s. 8185, 743). Stik i modstrid med Kay
Lundgreen-Nielsens påstand fremhæver
jeg adskillige steder i bogen både Tru
man-, Eisenhower- og Kennedy-regeringernes principielt anti-kolonialistiske
standpunkt (Allieret med forbehold, s.
64f., 686f., 690, 701,736f., samt billed
tekst nr. 23); men samtidig påviser jeg,
at USAs ledelse i disse år som oftest i
de tilfælde, hvor valget stod mellem at
støtte nationalistiske bevægelser og anti-kommunistisk autoritære kræfter i
den tredie verden, foretrak de sidste (Al
lieret med forbehold, s. 69, 85f., 687,
709, 71 lf., 729f., 742).
Årsagen hertil var ikke mindst en
overdimensioneret og unuanceret opfat
telse i Washington af den sovjetisk
kommunistiske trussel i disse dele af
verden. Melvyn Leffler, hvis vurderin
ger af USAs politik (i hvert fald over for
Europa) Kay Lundgreen-Nielsen anser
for »nuancerede og forsigtige«, kalder
konkluderende Truman-regeringens po
litik på specielt dette område for »foo
lish« - hvilket Kay Lundgreen-Nielsen
ikke nævner. Til gengæld fremhæver
Kay Lundgreen-Nielsen en anden ame
rikansk historiker, H.W. Brands, hvis
bog om USAs politik over for neutralis
men i den tredie verden ifølge Kay
Lundgreen-Nielsen ikke støtter min
tolkning.6 Brands har imidlertid i sit ny
lige, meget roste synteseværk om USA
og den kolde krig konkluderet helt på li
nie med mig om den amerikanske poli
tik over for oversøiske regeringer:
»Neutralists like India often found
themselves treated as fellow-travelers,
while some right-wing dictators were
accorded Free World membership.«7
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Yderligere to af Kay Lundgreen-Niel
sens fejllæsninger om den amerikanske
politik - her vedrørende mindre spørgs
mål - skal kort nævnes.
For det første påstår Kay LundgreenNielsen, at jeg »intet sted i bogen korri
gerer« det refererede, kritiske danske
(socialdemokratiske) syn på Eisenho
wers og Dulles’ voldsomme slagord om
befrielse af Østeuropa osv. i 1952-53,
dvs. korrigering i forhold til den fakti
ske (mindre militante) amerikanske po
litik 1953-61. Det passer ikke; s. 726
gør jeg udtrykkeligt opmærksom på, at
Washington trods den megen befrielsesog ‘tilbagerulnings’-retorik over for
Østeuropa havde besluttet ikke at gribe
ind i tilfælde af en sovjetisk invasion i
Ungarn. I øvrigt: Selv om Kay Lund
green-Nielsen naturligvis har ret i, at de
senere års forskningslitteratur om John
Foster Dulles’ udenrigspolitik har føjet
interessante nuancer til det traditionelle
billede af ham som en sort-hvid anti
kommunistisk fundamentalist (nogle
har ligefrem kaldt ham for ‘skabs-pragmatiker’), så ændrer det intet ved, at
han i sin offentlige fremtræden, og når
det kom til de reelle afgørelser i den
kolde krigs store spørgsmål - især
Tysklands-problemet, atomoprustnin
gen og (nedrustnings)forhandlinger el
ler ej med Sovjetunionen - til sin død i
1959 forblev en ubøjelig stopklods på
den vestlige side for substantielle skridt
i retning af en afspænding af Øst-Vest
forholdet/
For det andet hævder Kay Lund
green-Nielsen, at jeg i afsnittet om den
danske modstand mod USAs ønske om
Franco-Spaniens optagelse i NATO
både »beklager« og »harcellerer over«
USAs militære og økonomiske samar
bejde med Franco; jeg gør i min strengt
faktuelle fremstilling ingen af delene
(men jeg har nu svært ved at forstå Kay
Lundgreen-Nielsens åbenbart meget
positive vurdering af Eisenhower-rege-
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ringens nære relationer med diktaturet i
Madrid).
Til sidst to korte korrektioner ved
rørende den danske NATO-politik. Ef
ter - som nævnt fejlagtigt - at have
stemplet min fremstilling af USAs kold
krigspolitik som værende lig de gamle
revisionistiske, venstreorienterede hi
storikeres konstaterer Kay LundgreenNielsen med en vis triumf, at jeg i min
analyse af USAs politik over for Dan
mark og Vesteuropa selv dokumenterer,
at USA i en række væsentlige situatio
ner netop ikke brugte sin overmagt til at
presse eller diktere bestemte holdninger
igennem hos sine allierede, men tolere
rede afvigende syn; jeg har åbenbart
valgt den forkerte rammefortolkning,
og i hvert fald passer den ikke på Dan
mark. Kay Lundgreen-Nielsen overser
her fuldstændig, at det er et af de er
klærede hovedformål med min analyse
konkret at påvise og forklare det lille
lands (Danmarks) magt i forhold til
stormagten (»the power of the weak«).
Begrebsmæssigt skelner jeg udtrykke
ligt i min bog (s. 82) mellem dominansog hegemonipolitik. Den sidstnævnte
vedrører relationerne mellem de højtindustrialiserede centermagter indbyrdes,
dvs. lande med et »strategisk interesse
fællesskab«, hvor der er tale om gensi
dige (om end asymmetriske) afhængig
hedsforhold mellem hegemonen (USA)
og mindre lande som f.eks. Danmark,
og hvor sidstnævnte derfor ofte har et
betydeligt råderum. Konkret påviser jeg
dette i Danmarks tilfælde, ikke mindst i
relation til den danske sikkerhedspoliti
ske brug af »det grønlandske kort« over
for USA (Allieret med forbehold, s.
278f., 350-357, 850ff.).
Endelig finder Kay Lundgreen-Niel
sen det »pudsigt«, at jeg selv, om end
»meget sent« i bogen (men åbenbart
trods min påståede revisionistiske ten
dens), nævner Khrustjovs bemærkning i
1956 til H.C. Hansen om, at den sovjeti-

134
ske politik selv havde bidraget til den
krigspsykose, hvorunder NATO var ble
vet dannet, og at Danmarks skridt ind i
alliancen derfor var forståeligt. Hvad
Kay Lundgreen-Nielsen ikke nævner
her er, at jeg allerede i bogens indled
ningskapitel under redegørelsen for mi
ne egne præmisser (s. 21) og i kapitel 2
(s. 59) giver udtryk for helt tilsvarende
vurderinger (jf. også f.eks. s. 114-118).
Som det skulle være fremgået af oven
stående, kunne man af anmelderen have
ønsket sig en mere tæt og præcis læs
ning af dele af min bog; men jeg frem
hæver gerne, at der er grund til hilse den
øjensynlige vilje til kritisk faglig debat
om den tidlige kolde krig og Danmarks
stilling heri velkommen. En debat på et
reelt grundlag - og megen yderligere
udforskning af hele emnefeltet - kan
forhåbentlig begynde her.
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lagt Kay Lundgreen-Nielsen, der ikke
føler sig foranlediget til at svare, men

»trygt overlader vurderingerne til læser
nes skøn«.

Større anmeldelser
Muldfjælsploven og den højryggede ager
Af Per Grau Møller
Grith Lerche: Ploughing Implements
and Tillage Practices in Denmark
from the Viking Period to About
1800. Experimentally Substantiated.
The Royal Danish Academy of Sci
ences and Letters’ Commission for
Research on the History of Agricul
tural Implements and Field Structu
res. Publication No. 8. (Poul Kri
stensen, 1994). 322 s. + 8 plancher,
800 kr.
Kilder til bøndernes daglige arbejdspro
cesser før år 1800 er meget vanskelige
at finde. Der findes meget få skriftlige
kilder, der fortæller detaljeret om f.eks.
deres pløjemetoder - det var noget selv
følgeligt, som alle berørte parter kendte
til, og som man derfor ikke havde noget
behov for at nedfælde skriftligt; staten
havde ikke behov for at beskatte eller
have viden om arbejdsmetoder, kun re
sultaterne heraf eller selve redskabet
(ploven). Arkæologiske udgravninger
giver også kun sjældent vidnesbyrd om
så skrøbelige spor som arbejdsprocesser
eller redskaberne.
En ret ny videnskabsgren er etnoarkæologi. Den baseres på eksperimentel
le undersøgelser af arbejdsprocesser,
som så også undersøges arkæologisk.
Eksperimenterne bør være en kopi afen
historisk virkelighed, hvis rammer skal
være klarlagt først. Til gengæld kan
man bruge resultaterne fra eksperimen
terne til at sammenholde med (virkeli
ge) arkæologiske fund.

Grith Lerche har med sin afhandling
forsøgt at anvende og udvikle dette nye
begreb på muldfjælsploven og dens
synlige resultat: højryggede agre. Af
handlingen, der har indbragt forfatteren
den jordbrugsvidenskabelige doktor
grad,1 er et meget omfattende værk i et
format, der tillader meget omfangsrige
og flotte illustrationer. Værket er et re
sultat af et par årtiers arbejde med em
net: sådanne eksperimenter og udgrav
ninger tager tid.
Afhandlingen er opbygget omtrent
således, som Grith Lerche har arbejdet
med sit emne. Det giver et indblik i den
nye undersøgelsesmetodes arbejdspro
ces, men samtidig en noget tung og de
taljerig præsentation og bearbejdelse af
resultaterne. Det første større afsnit er
en præsentation af de arkæologiske
fund af middelalderlige og nyere tids
plove og plovdele som grundlag for re
konstruktionen af en sådan plov; dette
dokumenteres detaljeret i næste afsnit. I
kapitel 5 gennemgås forsøgsmarken
som et umiddelbart resultat af de fem
pløjesæsoners arbejde, hvor i alt 287
km blev pløjet på i alt 15 agerstriber
med ploven i to udgaver, der begge blev
afbrudt ved, at løbet, den nederste vand
rette del af ploven, hvori skæret er
fæstet, knækkede efter sammenstød
med store sten. Efterfølgende gennem
gås og vurderes resultaterne af pløjnin
gerne, herunder også sliddet på de en
kelte plovdele samt trækkraftforbruget i
forskellige situationer.
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Dernæst vendes der tilbage til den hi
storiske virkelighed, hvor fossile ager
systemer på tre forskellige lokaliteter
beskrives og analyseres. Det drejer sig
om Bromme Plantage ved Sorø, den
nedlagte landsby Stokkerup på Eremita
gesletten og endelig Borup Ris på Syd
sjælland. Dernæst behandles grundigt
slidspor på plovens enkelte dele fra eks
perimentet med henblik på en funk
tionsanalyse af ploven, som afrundes
med en sammenligning med de eksiste
rende plovdelfund. I det næste kapitel
sammenlignes med andre plov- og plov
delfund, dels i udlandet, dels beskrivel
ser af danske fund, der ikke længere ek
sisterer. Det sidste kapitel er helliget en
analyse af og eksperimenter med en
kopi af Ørumgårdploven, en muldfjælsplov, der blev lavet i landboreformtiden
med jernforstærket løb og muldfjæl.
Dette arbejde blev udført i 1988 i for
bindelse med museumsaktiviteter om
kring landboreformj ubi læet.
Anmeldelsen vil efter denne præsen
tation af værkets disposition og indhold
koncentrere sig om nogle kritiske punk
ter, undertegnede som historiker vil
prøve at forholde mig til, da det er umu
ligt at referere alle de detaljerede under
søgelser, som værket rummer.
Rekonstruktionen af muldfjælsplovene tager udgangspunkt i en opfattelse af
en »middelalderlig muldfjælsplovstype«, som er universel over det meste af
Nordeuropa i tiden fra vikingetiden til
ca. 1800. Grith Lerche tager hverken
højde for udvikling i perioden eller geo
grafisk betingede variationer, f.eks.
jordbund (s. 20). Dette er efter min op
fattelse forkert. Rekonstruktionen base
rer sig ganske vist på ret få fund af plov
dele (i Danmark findes de fleste inden
for muldfjælsplovens område), hvilket
betyder, at mulighederne for at se en ud
vikling eller regionale variationer er
meget små og nok uholdbare i doku
mentationssammenhæng. Men alligevel
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er det et forkert udgangspunkt. Grith
Lerche er selv flere steder inde på kro
nologiske og regionale variationer af
ploven (f.eks. s. 234 og 266). Det kan i
hvert fald få konsekvenser, når man be
tragter arkæologiske fund af såvel plove
som agre. Selvfølgelig vil der være ting,
der går igen som konsekvens af, at plo
ven er konstrueret på en bestemt måde,
med en langkniv, der skærer furen lod
ret fri, et skær, der løsner furen vandret,
og en muldfjæl, der vender jorden. Det
kan måske accepteres i et overordnet
synteseværk om de meget lange udvik
lingstræk i agerbruget, men her, hvor
Grith Lerche går ned i detaljer med
plovdele og plovfurer, forekommer det
utilladeligt at skøjte henover et udvik
lingsaspekt i en periode, som dog er
præget af ekspansion i agerbruget i
form af torpdannelser, senere ødegårds
krise og antagelig ekspansion igen i
1600- og 1700-tallet. Levn fra de for
skellige perioder, og her især af agre,
må da ses i sammenhæng både med den
tid og de topografiske, kulturlandskabe
lige forhold, hvorunder de er opstået.
Hvor dybt man pløjer, hvordan skæret
er udformet osv. kan være individuelt,
som Grith Lerche for så vidt også fint
understreger igennem hele bogen, men
det er jo netop sådanne spor, der findes,
og som arkæologer kan støde på. Efter
min opfattelse er det derfor forkert at
tilsidesætte muligheden for disse varia
tioner til fordel for at kunne operere
med et »arbejdsprocesbegreb« gennem
hele perioden.
Det næste kritiske punkt, jeg er nødt
til at komme ind på, er Borup Ris. Her
findes to forskellige systemer af agre,
dels et yngre og mindre system af høj
ryggede agre (sandsynligvis dyrket i
senmiddelalderen efter ophøret af be
byggelsen på stedet), dels et underlig
gende system af lange striber af flade
agre, der i siderne er bekranset med sten
rækker, i dag for størstedelen beliggende
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under skovmulden, men fundet ved møj
sommeligt at stikke med jernpinde efter
dem og udgivet i 1968 af professor Axel
Steensberg og museumsinspektørerne
Østergaard Christensen og Svend Niel
sen. Disse agre har Grith Lerche forsøgt
at undersøge ved at lave arkæologiske
undersøgelser i dem. Men desværre må
det konstateres, at det er beskedne resul
tater, som hun når. For de højryggede
agre kan generelt stort set konstateres og det gælder såvel Borup Ris, Bromme
som Stokkerup -, at der findes et muld
lag under skovmulden, som må betegnes
som dyrkningslag, og som er tykkere på
ryggene, og at renerne er pløjet ned i un
dergrunden. Heri er der ikke så meget
overraskende, især ikke da det tilsynela
dende ikke er muligt at koble naturvi
denskabelige undersøgelser sammen
med arkæologiske udgravninger. Dette
er ingen bebrejdelse, men en konstate
ring - jeg har heller ikke selv opnået
større resultater ved snit gennem højryg
gede agre. Men det samme er også
tilfældet, når det gælder de flade agre i
Borup Ris. Her opgiver Grith Lerche
helt tolkning af udgravningssituationen
og overlader forklaringen af disse til en
kobling med den samtidige bebyggelse
og til den frie fantasi. Og her bliver det
efter min opfattelse problematisk, da det
er det eneste belæg i afhandlingen for en
dansk, vikingetidig pløjesituation.
Grith Lerche daterer bebyggelsen i
Borup Ris til to faser i overensstemmel
se med udgraveren, professor Axel
Steensberg, en vikingetidig landsbyfase
og en stormandsfase til 1000-1200. Ef
ter min bedste overbevisning kan denne
datering ikke holde, men det må dreje
sig om én bebyggelsesfase fra ca. 10001200. Det eneste grundlag at hævde den
vikingetidige bebyggelse på er C-14 da
teringer af trækul - i Steensbergs viden
skabelige dokumentation fra 1983 var
der seks dateringer, der lå fra ca. 700 til
950, nu er der med de nye kalibreringer,
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som Grith Lerche offentliggør, kun fire,
der ligger før 950. I oldsagsmaterialet,
specielt keramikken, er der intet, der ty
der på vikingetid, hustyperne ligner
langt fra dem, man finder på vikingeti
dens bopladser, men snarest tidlig mid
delalder med husene på syldsten, lige
som fraværet af grubehuse også klart
trækker bebyggelsen væk fra vikinge
tid. Thermoluminiscens-dateringer un
derstøtter også kun en datering til 10001200. Grith Lerche omtaler i en note
kritikken af dateringerne og fremhæver,
at Valdemar Mikkelsens pollenanalyser
skulle understøtte påstanden om den vi
kingetidige bebyggelse. Det ser jeg ikke
de gør. Der er tale om C-14 dateringer
af et pollenlag med trækul til 1000-tallets midte - det foregående daterede lag
ligger på 215 e.Kr. Der er ganske vist
tale om en vis åbning af bevoksningen i
perioden forud for det omtalte lag fra
1000-tallet, men efter min overbevis
ning intet, der skulle retfærdiggøre en
påstand om en stor vikingetidig landsby
i nærheden med store agre. Tværtimod
tyder trækullene i netop dette lag på en
kraftig rydning i området, hvilket efter
følges af stigende korndyrkning, især
rug. Vil man hævde, at pollenanalyserne
forud for dette viser, at der var tale om
et vikingetidigt Borup, er der tale om en
ringslutning.
Hvad agrene angår, hævdes det, at de
må være samtidige med bebyggelsen,
hvad jeg kan være enig i, når den date
res til 1000-1200, og at agrene er pløjet
med en muldfjælsplov, uden at der er ar
kæologisk belæg herfor. Det er alene en
slutning ud fra stenrækkernes placering,
Grith Lerche gør. Men hvorfor har man
så ikke pløjet dem op i høje rygge? Var
det et tidligt forsøg med pløjning med
muldfjælsplov, hvor man ikke så forde
len med højryggede agre, men pløjede
modsat vej hver anden gang?
Endelig er det i Borup Ris spørgsmå
let om en arkæologisk tolkning af et snit
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gennem en stenrække, nemlig den østli
ge del af den todelte profil, fig. 7,22:
Nederst oven over undergrunden er et
dyrkningslag, og ned i det er - efter at
det har stået åbent og forladt et stykke
tid - lagt en stenrække, som siden også
er blevet dækket med skovmuld. Denne
tolkning, som også kan læses i bogen,
betyder, at stenrækken er en sen forete
else efter opgivelsen af dyrkningen på
stedet - også på de højryggede agre og måske skal dateres helt op i nyere
tid, modsat den hidtidige opfattelse af
stenrækkerne som samtidige med be
byggelsen. Vi har så få undersøgelser af
stenrækkerne, at vi ikke kan tillade os at
negligere afvigende arkæologiske resul
tater.
Agrene i Bromme Plantage, som
Grith Lerche har undersøgt en lille del
af, tilhører den sene dyrkningsfase med
muldfjælsplov kort før år 1800. Agrene
er opmålt og indmålt på et kort med høj
dekurver - jeg må komplementere den
måde at tegne ryggene på som brede
grå-rastede striber, det virker overskue
ligt - og endvidere har Grith Lerche la
vet snit gennem seks agre over 58 me
ter. Men agersystemerne er ikke sam
menholdt med opmålingerne til 1688matriklen, hvor man som led i skatte
ansættelsen i 1682 målte hver agers
længde og bredde i hver ende - et sæt af
historiske kilder, som Grith Lerche an
detsteds i afhandlingen roser. Grith Ler
che skriver s. 115, at denne sammenlig
ning ikke ønskes ud fra, hvad hun skri
ver andetsteds, antagelig fordi renen
flytter sig under pløjning. Men det er
vel ikke mere end, at afvigelsen holder
sig inden for en meter, hvilket efter min
opfattelse bestemt ikke udelukker en
sammenligning med en 1682-situation
og en 200-års fossilering af pløjesituation 100 år senere, specielt ikke når man
tager i betragtning, at afvigelserne på de
enkelte agres bredder oftest er betydelig
mere end en meter, og at der er en vis
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usikkerhed omkring opmåling, f.eks. at
måle længden på en krummende ryg og
at måle fra ren til ren i luftlinie. Det er
uforståeligt, at Grith Lerche overhove
det ikke har udnyttet denne sammenlig
ningsmulighed.
I figur 7,5 skitseres rent teoretisk de
forskellige måder at pløje op i agre på
og resultaterne i jordbunden, når agrene
igen piøjes ned. Det fremgår ikke i af
handlingen, at der er arkæologisk belæg
for situation E, hvor der er sket en om
lægning af agrenes bredde, og som i
jordbunden giver sig udslag i stedvis
meget tætliggende rener. Da denne figur
trækkes frem i konklusionen, er den at
betragte som et af hovedresultaterne af
Grith Lerches arbejde, men det inde
bærer, at der på dansk grund ikke er do
kumentation for en sådan situation - det
er en teoretisk betragtning.
I samme forbindelse er der spørgsmå
let om de højryggede agres stabilitet.
Grith Lerche har selv pløjet fem sæso
ner og opnået pæne højder på op til 30
cm. Men hvad har bønderne gjort - har
de pløjet videre og videre mod midten
og ladet regnvandet erodere for høje
agre ned, eller har de ind imellem pløjet
agrene ud, som det også skitseres i ind
ledningen, at man kan med en muld
fjælsplov, og som englænderen Eric
Kerridge i 1950’erne ud fra historiske
kilder mente at kunne påvise, men som
jeg ikke har set omtalt andetsteds. Jeg
ved det ikke selv, og jeg synes spørgs
målet er ret interessant for vurderingen
af agrenes stabilitet i kulturlandskabet,
men det belyses overhovedet ikke i af
handlingen.
Det sidste punkt, jeg vil tage op, har
også at gøre med den mere overordnede
udvikling og en sammenhængsforståel
se, som Grith Lerche et par steder kort
er inde på. Arups gamle hjulplovstese
omtales, hvor han kobler hjulploven
sammen med teorien om landsbyens op
ståen, som forlængst er forladt i takt
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med den arkæologiske datering af
landsbyer til jernalderen. Men Grith
Lerche omtaler ikke en anden nyere teo
ri, som kunne være nok så interessant i
tilknytning til emnet, nemlig Erland
Porsmoses - han kaldes i øvrigt konse
kvent i litteraturlisten for Erlmg - teori
om sammenhængen mellem den topo
grafiske fastlåsning af landsbyerne,
vangebrugets indførelse og muldfjælsplovens indførelse. Selv om Grith Ler
che ikke er enig heri, burde hun have
omtalt denne relevante teori.
Der sluttes i konklusionen med at
sige, at muldfjælsploven er det redskab,
som har betydet opdyrkning af hele
Nordeuropa siden Karl den Store. Jeg er
måske ikke uenig, men jeg synes, det er
en meget flot konklusion, når Grith Ler
che har bevæget sig nede i plovfuren,
kun få gange er kommet op på ageren
og så at sige ikke har beskæftiget sig
med de overordnede dyrkningssyste
mer, hvori muldfjælsploven og den høj
ryggede ager indgår.
Sammenfattende kan det siges, at
værdien af denne store afhandling lig
ger i de meget detaljerede resultater fra
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eksperimenterne med rekonstruktionen
af en middelalderlig muldfjælstype og
pløjningen med den. Iagttagelserne af
slitagen på ploven og de muligheder for
at justere ploven, så den pløjede dybere
eller sled mindre på skæret, løbet, muld
fjælen osv., er meget værdifulde for for
ståelsen af ploven som et arbejdsred
skab. Det giver et godt sammenlig
ningsgrundlag for at vurdere arkæologi
ske plovfund, ligesom også iagttagel
serne i jordbunden giver det for plov
spor til forskel fra ardspor, der er noget
smallere og mangler det skinnende lag
på den skrå fure i siden. Til gengæld er
det begrænset, hvad afhandlingen bidra
ger med af nyt om kulturlandskabets hi
storie, dels fordi forfatteren har et afvi
sende forhold til tidsbestemmelser af
plov og ager og udvikling herindenfor,
dels fordi undersøgelserne af de fossile
agre trods stor indsats bidrager med me
get lidt konkret ny viden.
1. Anmeldelsen er en omarbejdet version af
anmelderens opposition ex auditorio ved
forsvaret på Den Kgl. Veterinær- og Land
bohøjskole den 6. oktober 1994.

C.D.F. Reventlow
Af Finn Stendal Pedersen
Claus Bjørn: Den gode sag. En biografi
om Christian Ditlev Frederik Re
ventlow. (Gyldendal, 1992). 344 s.
I 1992 udkom Claus Bjørns biografi af
helten i dansk landbrugshistorie. Ifølge
efterskriftet har tanken om en ny bio
grafi af C.D.F. Reventlow ligget forfat
teren på sinde, siden han i 1971 afløste
Fridlev Skrubbeltrang i dennes stilling
som etableret forsker og underviser i

dansk landbrugs historie ved Køben
havns Universitet, og den er nu realise
ret som det videnskabelige resultat af
Claus Bjørns tilknytning 1988-90 til
Det humanistiske Forskningscenter ved
Københavns Universitet.
Efter endt gennemlæsning af afhand
lingen sidder man tilbage med en un
dren over, hvad der har bevæget denne
fremragende kender af 1700- og 1800tallets landbrugshistorie til at skrive
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denne nye biografi over C.D.E Reventlow, hvor vi i forvejen har et par yderst
grundige arbejder over dennes liv i form
af Adolf Frederik Bergsøes bestillings
arbejde fra Det kgl. Danske Landhus
holdningsselskab: Geheime-Statsminister Greve Christian Ditlev Frederik
Reventlows Virksomhed som Kongens
Embedsmand og Statens Borger i to
digre bind fra 1837 og Hans Jensens
biografi fra Stavnsbåndsjubilæumsåret
1938. To værker, som grundigt cemen
terer den opfattelse, at landboreformer
ne efter 1784 var epokegørende, og at
C.D.F. Reventlows virksomhed som
initiativtager til disse var afgørende for
deres gennemførelse.
I forhold til forgængerne fremtræder
Claus Bjørns skildring måske nok en
anelse mere nuanceret, men der er ingen
grundlæggende nye tolkninger i forhold
til traditionen i denne fremstilling, lige
som der ikke er inddraget grundlæggen
de nyt kildemateriale til underbygning
af traditionen, men alene en i det store
og hele ukritisk inddragelse af de store
kildeudgivelsers breve, som blev udgi
vet med nænsom retouchering omkring
århundredskiftet, og hvor først og frem
mest Aage Friis’ og Louis Bobés arbej
der må nævnes. Arbejder, som allerede
Hans Jensen havde mulighed for at byg
ge på i sin biografi fra 1938.
Sat på spidsen kan det siges, at nær
værende skildring er gammel vin på
gamle flasker, der har fået nye, mere
indbydende etiketter.
Det er synd, at forfatteren ikke har
villet argumentere for sin fastholden i
traditionen, da traditionen fra forskelligt
hold har været kritiseret igennem de se
neste årtier. Det er således symptoma
tisk, at hverken Thorkild Kjærgaards ar
tikel fra 1979 i Fortid og Nutid om
»Gårdmandslinjen i dansk historie
skrivning« eller Jens Engbergs værk
Dansk Guldalder eller oprøret i Tugt-,
rasp- og forbedringshuset i 1817 fra
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1973 figurerer i litteraturfortegnelsen.
Heller ikke Thorkild Kjærgaards dispu
tats Den danske Revolution 1500- 1800.
En økohistorisk tolkning fra 1991 er
kommet med i litteraturfortegnelse, in
troduktion eller efterskrift.
Det kunne også have været ønskeligt
med en mere afklaret holdning til betin
gelserne for det politiske liv i datiden,
men også her mangler mere moderne
tolkningsmodeller, som f.eks. Jens Arup
Seips klassiker om den opinionstyrede
enevælde, i litteraturfortegnelsen.
Når forfatteren henholder sig til
C.D.F Reventlows grundlæggende be
tydning for dansk historie i nyere tid,
henviser han først og fremmest til
C.D.F Reventlow selv samt til gode hi
storikere som Erik Arup og Fridlev
Skubbeltrang samt på andre felter end
landbrugshistorien til Aage Rasch og
Finn Gad (s. 8ff.).
Senere hedder det i en vurdering af
reformarbejdet i det danske samfund ef
ter 1784: »Men som det vigtigste resul
tat stod det nye landbrug og landbosam
fund, hvis strukturer i det store og hele
levede videre i halvandet århundrede.
Landboreformerne lagde grunden til
landbrugets modernisering i slutningen
af 18OO-tallet, og de betød, at Danmark
langt op i dette århundrede både her
hjemme og i udlandet kunne fremstå
som landbrugslandet. Det er i denne
forbindelse ikke uden en vis berettigelse
blevet hævdet, at det 19. århundrede i
Danmark i virkeligheden først klingede
ud i 1950’erne. Og Reventlows indsats
er på dette felt indiskutabel« (s. 314).
Dette sidste citat viser et klart stand
punkt, men desværre fremtræder dette
standpunkt ikke klart argumenteret eller
som resultat af en styrende problemstil
lings analyse af kildematerialet. Og
standpunktet trænger til at underbygges,
når både landboreformernes og C.D.F.
Reventlows betydning rent faktisk er sat
til debat fra anden side i de seneste årtier.
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Således skriver Thorkild Kjærgaard i
sin disputats fra 1991 blandt andet:
»Det er den dominerende opfattelse i
dansk historieskrivning, at landborefor
merne var det store vendepunkt i vort
lands historie. Selvejerlovgivningen fra
1769, udskiftningsforordningen 1781,
stavnsbåndets ophævelse 1788, hoveri
lovgivningen 1799, fredskovloven 1805
og landsbyskoleloven fra 1814 var sam
men med en sværm af mindre iøjnefal
dende love udgangspunktet for landbru
gets og dermed hele det danske sam
funds hastige økonomiske, kulturelle,
sociale og politiske udvikling i 1800- og
1900-taIlet.
Nærværende undersøgelse af Dan
marks forvandling fra et samfund på vej
ned i en afgrundsdyb økologisk krise til
et samfund i permanent vækst har ikke
kunnet bekræfte denne opfattelse.
Landboreformerne dukker først op sent
i forløbet, både kronologisk og analy
tisk-systematisk, fordi de er et resultat
af den økologiske revolution og ikke
dens årsag« (s. 220). Senere hedder det
hos Kjærgaard: »Set fra en økonomisk
synsvinkel har landboreformerne været
en møllesten om halsen på det danske
samfund i 200 år. ... Det her sagte bety
der selvsagt ikke, at reformerne ud fra
deres egne forudsætninger var mislyk
kede. Reformernes essens var politisk
magt, ikke økonomi. De skulle være
løftestang for en omfordeling af magten
inden for den danske elite og var i den
ne henseende en ubetinget succes« (s.
223f.).
De to forskeres synspunkter står klok
keklart over for hinanden og ved ikke at
gå ind i argumentationen eller levere en
alternativ begrundelse for Reventlows
betydning forekommer det nærværende
anmelder, at forfatteren gør sig selv og
andre skeptikere af Thorkild Kjærgaards
teser en bjørnetjeneste af rang.
Som Claus Bjørns biografi nu frem
træder, virker den uden en ledende idé,
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som et pænt, men uengagerende referat
af stort og småt i en højadelig topem
bedsmands virke og privatliv i slutnin
gen af 1700-tallet.
I de enkelte afsnit er der mange
spændende og interessevækkende detal
jer, og trods den ovennævnte kritik løn
ner det sig at fordybe sig i bogen, hvis
man som læser vil have et indtryk af li
vet og selvopfattelsen hos de menne
sker, der var allerhøjest på strå i dati
dens samfund.
Vi får yderst detaljerede gennemgan
ge af slægt, uddannelse, familieforhold,
godsstyrelse,
administrationshistorie
(specielt for Rentekammeret) og et alt
for langt afsnit om livet som de facto
pensionist efter Reventlows afgang som
rentekammerchef i efteråret 1813 og
frem til hans død i 1827.
Hovedsagen, »den gode sag« alias
kampen om landboreformerne efter
magtskiftet i 1784, findes midt i frem
stillingen (s. 121-162). Efter hele bo
gens anlæg og titel er denne sag bogens
raison d’etre; det er derfor ganske mær
keligt at sammenholde Claus Bjørns
forskellige vurderinger af Reventlows
indsats undervejs i fremstillingen, da
disse tilsammen giver et meget mere
kritisk billede af Reventlow, end det var
at forvente. Faktisk synes det samlede
billede at vise, at landboreformerne ef
ter 1784 var resultatet af en generel po
litisk magtkamp, hvor agitationen for
disse kunne anvendes som ideologisk
skyts mod »modpartiet«, dvs. »Det dan
ske parti«.
Claus Bjørn påpeger i afsnittene om
opvækst og uddannelse, at C.D.F. Re
ventlow ikke interesserede sig synder
ligt for landbrugsforhold i de unge år,
således iagttog og nedskrev han i mod
sætning til den yngre broder Johan Lud
vig Reventlow ikke noget om landbru
gets forhold i sine rejsedagbøger (s. 34),
og selv om han havde en lang admini
strativ karriere bag sig, først og frem-
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mest i Rentekammeret, vaktes han først
for den gode sag i 1786. »Reventlow
havde en samtale med kronprinsen i be
gyndelsen af juli måned, hvor bonde
standens situation kom på tale, og her
må kronprins Frederik have givet Re
ventlow et så klart udtryk for sin opbak
ning bag en bredere reform af landbo
forholdene, at Reventlow nu følte at
have politisk rygdækning« (s. 123).
»Det afgørende slag var vundet for de
bestræbelser, der for ham fra nu af og re
sten af hans tilværelse skulle blive »den
gode sag« - nu 36 år gammel havde han
kåret sig selv til dens forkæmper, den
løftede hans hele politiske virksomhed
op i en anden og højere sfære. Den for
pligtelse til at tjene det gode, som den
unge Reventlow havde udviklet i sit sto
re brev til Wendt ved indledningen til sin
offentlige karriere og her havde ved
kendt sig som den etisk-moralske rette
snor, kunne nu konkretiseres i form af en
stor og politisk vigtig opgave« (s. 126).
Disse citater illustrerer det essentielle
i gennemgangen af udviklingen af »Den
gode sag«, og de synes for mig at godt
gøre, at C.D.F. Reventlow også i Claus
Bjørns billede af forholdene var en
magtbegærlig politiker, der manglede
en »god sag« at arbejde sig op og at le
gitimere sin virksomhed på. Da kron
prinsen gik med til, at landboreformer
kunne komme på dagsordenen, overtog
han den yngre broders politiske syns
punkter i disse sager. Herunder også
den originale sammenkobling af land
boreformer og skolereformer.
C.D.F. Reventlow var født ind i det
danske samfunds øverste top, havde vil
jen til magt både privat, som embeds
mand og offentligt. Han var bondeven
og aristokrat. Han deltog sammen med
brødrene med stor personlig risiko i
statskuppet 1784, men uden at der blev
den forventede belønning i form af en
plads i statsrådet. Han var arrogant og
påståelig over for politiske modstandere
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uden forståelse for kompromisets kunst.
Det sidste medførte gennem konfronta
tionerne i de to landbokommissioner og
i statsrådet, at der rejste sig en unødven
dig modstand mod landboreformerne.
Dette er givet kommet bag på kron
prins Frederik og må have irriteret A.P.
Bernstorff. Frederik Chr. Rosenkrantz’
og J.O. Schack-Rathlous tilbagetræk
ning fra statsrådet i 1788 i protest mod
Stavnsbåndsløsningen bliver således
ikke en understregning af lovenes epo
kegørende betydning, men et vidnesbyrd
om C.D.F. Reventlow og hans hjælperes
manglende politiske realitetssans.
Netop i afsnittet om den store landbo
kommissions arbejde kommer de mang
lende politiske evner hos Reventlow
klart til udtryk, mens den politiske nød
vendighed af disse kommer klart til ud
tryk i afsnittene »De fornemme, de rige,
de sejrende« og »Bondereaktioner og
politisk krise«.
Straffen for den unødvendige kon
frontationslinje i forhandlingerne kom
da også prompte, da C.D.F. Reventlow
blev forbigået ved nyudnævnelserne til
statsrådet i 1789.
Da C.D.F. Reventlow med rette følte
sig forbigået her, indrettede han straks
sin praktiske politik herefter og udvandede sine lovinitiativer, således at de
ikke vakte modstand og debat. Det lyk
kedes ham da også at blive statsminister
i 1797 (Her lader Claus Bjørn for øvrigt
J.O. Schack-Ralhlou genopstå som
statsminister (s. 217), selv om denne an
giveligt i 1788 skulle være gået i protest
mod loven om stavnsbåndets løsning (s.
145, 154 og 157)).
Claus Bjørns skildring af familie
manden, statsministeren og pensioni
sten tegner billedet af en trættekær og
påståelig person, der for enhver pris vil
le have sine meninger angående de mest
betydningsløse detaljer accepteret af
sine omgivelser.
Hertil kan så føjes, at han, ligesom
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familie og vennekreds, var salonrevolu
tionær, når det gjaldt den franske revo
lution, men støttede landsforvisningen
af P.A. Heiberg og i 1799 indførelsen af
forordningen om trykkefrihedens rette
brug.
Han var også dobbeltmoralsk. Jævn
før således beskrivelsen af, hvorledes
han accepterede det faktiske samliv
uden for ægteskab mellem stedmoderen
og Carl Wendt (s. 176f.), mens han i
1824 gav 200 rigsdaler til et nyt fattig
hus i Horslunde med den klausul, »at in
gen måtte optages eller opholde sig i
denne institution, som ikke førte et fuld
komment sædeligt levned. Forsyndede
nogen beboer sig herimod skulle den
pågældende udvises og pladsen over
drages til en værdig person« (s. 298).
Det ædle bestod i, at han gav pengene
midt under landbrugskrise og penge
mangel i det danske samfund.
Kone og børn levede han et lykkeligt
familieliv sammen med, idet de alle
fulgte faders vilje og accepterede, at
C.D.F. Reventlows meninger var de ret
te. Et tydeligt bevis herfor giver de
mange citater fra hustruens breve til fa
milie og venner. Et mere klart udtryk for
situationen vil det være at sige, at
C.D.F. Reventlow var en hustyran. Når
han fik sin vilje, var han imidlertid i
øvrigt charmerende og omsorgsfuld.
Dette ikke alt for flatterende billede
af den »ædleste« skikkelse i dansk hi
storie, som Claus Bjørn formentlig util
sigtet får givet den opmærksomme læ
ser, understreger stærkt mangelen på te
ser og argumentation for netop denne
nye biografi om C.D.F. Reventlow.
Herudover ville det have været nyt
tigt med en klar holdning til kildemate
rialets, specielt brevenes, umiddelbare
brugbarhed som kilde til brevskrivernes
inderste tanker, følelser og karakter.
Specielt da kildematerialet på Brahetrolleborg stadig beror i privat eje og
beklageligvis ikke er tilgængeligt for
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offentligheden, ville en vurdering af
dette arkivfond have været til gavn og
vejledning.
Her er et par spredte bemærkninger
om den skødesløse omgang i datiden
med private breve og udlægning af
røgslør af hensyn til brevspioner ikke
tilstrækkelige (s. 36, 88). De viser, at
Claus Bjørn er opmærksom på proble
met, men ikke hvorledes han vil forhol
de sig til det. Det er her ganske util
strækkeligt i efterskriftet at henvise til
hans egen artikel fra 1990, »Edification
and information. Letter-Writing in Den
mark around 1800. The Case of the Re
ventlow Family«.
Denne metodiske mangel gør det så
ledes svært at forholde sig til Claus
Bjørns tolkning af »et af Danmarkshi
storiens berømteste breve« fra C.D.F.
Reventlow til søsteren Louise i Trems
büttel. Han hævder, at »Brevet er et
spontant udbrud af oplevelsen for
triumf, håndskriften bærer præg af ha
stig nedskrivning, og begejstringen ko
ster et par stavefejl i farten« (s. 126).
Det ville endvidere have været spæn
dende, såfremt en nærmere vurdering af
de kildeudgaver, som blev udgivet om
kring århundredskiftet, var blevet givet.
Af disse kildesamlinger er Louis Bobé:
Efterladte Papirer fra den reventlowske
Familiekreds i Tidsrummet 1770-1837,
udkommet 1895-1932, så langt den vig
tigste, og her er der ifølge Louis Bobés
eget forord både foretaget et udvalg og
redigeret, idet denne bemærker: »For at
vinde Plads ere alle saadanne Afsnit og
Bemærkninger i Brevene, der maatte
ansés som betydningsløse og uinteres
sante, udeladte. Ogsaa Diskretionshen
syn maatte paa dette Punkt jævnligt
gjøres gjældende« (bind 1, s. XV). Også
Chr. B. Reventlows udgivelse i to bind
fra 1902-03: En dansk Statsmands hjem
omkring Aar 1800 kunne nok have for
tjent en vurdering i denne henseende.
En sådan vurdering ville måske også
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have kunnet godtgøre værdien af ind
dragelsen af de mange breve, der ikke er
kommet med i kildeudgaverne.
Forfatteren synes at være konsekvent
med hensyn til sine brevhenvisninger,
således at de udgivne breve refereres til
kildeudgaverne, og de ikke udgivne bre
ve henvises for hovedpartens vedkom
mende med brevskriver, brevmodtager
og dato til Brahetrolleborg godsarkiv.
Imidlertid er henvisningssystemet så
indviklet og uigennemskueligt, at det er
umuligt for en ihærdig læser at se for
fatteren nærmere efter i kortene. Føl
gende få eksempler kan illustrere de
vanskeligheder, man står over for.
Note 4 til kapitlet »På vej, forlovelse
og ægteskab« (s. 35ff.) henviser til for
holdene i begyndelsen af 1770’erne un
der Struensee fra årene 1771-73. Der
henvises til et brev fra CFR til FCB af
24. januar 1773 i Brahetrolleborgs ar
kiv, Efterladte papirer (EP) I 14 og 20
samt III 9 (s. 32 lf.).
Med hensyn til at identificere CFR og
FCB lades man hensynsløst i stikken,
da den eneste brevskriver, som hoved
teksten anfører i sammenhængen, er
Louise Stolberg. Der findes ingen for
kortelsesliste til hjælp for den grundige
læser, der gerne vil videre via henvis
ningerne, der angives samlet for længe
re tekststykker ad gangen, således at
den enkelte post i den enkelte note ikke
entydigt kan relateres til den løbende
hovedteksts forskellige påstande. Et gæt
uden at gå i arkiverne må være, at det
drejer sig om et brev fra Christian Dit
lev Frederik Reventlow til Frederikke
Charlotte von Beulwitz.
EP I 14 henviser ved opslag til et
brev fra Christian Ditlev Frederik Re
ventlow til hans brud Frederikke Char
lotte von Beulwitz af 20. oktober 1772.
EP I 20 henviser ved opslag til brev
mellem samme korrespondenter den 12.
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december 1772. EP III 9 henviser til et
brev fra Louise Stolberg til den yngre
broder og hans hustru på Brahetrolleborg dateret Tremsbüttel 8. juli 1780
[sie] og indeholder intet til belysning af
det i hovedteksten anførte citat.
Note 1 til kapitlet »Den gode sag« (s.
12Iff.) henviser til Holm 1888, s. 103f,
ESH (En dansk Statsmands Hjem om
kring Aar 1800) I 102ff; et brev fra FCR
[Frederikke Charlotte Reventlow] til LS
[Louise Stolberg] af 17.1.86, et brev fra
CDFR [Christian Ditlev Frederik Re
ventlow] til LS 11.2.86, og breve fra
FCR til LS 15.4, 2.5., 13.6.86, alle på
Brahetrolleborg (s. 325).
Note 2 henviser til et brev af 24/6 86
fra FCR til LS i Brahetrolleborg gods
arkiv samt Hjelholt 1939 s. 165ff. og
Landbokomm. Forhandlinger 1788
uden sideangivelse (s. 325).
Note 3 er henvisningen til et af »Dan
markshistoriens berømteste breve.« Der
henvises her til Personalhistorisk Tids
skrift 1938, s. 153ff. og Efterladte Papi
rer... (EP) I 87ff. (s. 325). Slår man efter
i EP, kan man erfare, at brevet er dateret
juli 1786, samt at Louis Bobé foreslår
en nærmere datering til 14.-16. juli. Da
dateringen er af en vis betydning for ac
cepten af den kildekritiske tolkning om
umiddelbarhed, og da Reventlows be
tænkning lå klar den 11. juli, havde det
været på sin plads i noten at anføre, at
brevets nøjagtige datering udover juli
måned 1786 er ukendt.
Som den smukt udstyrede bog fore
ligger, skriver den sig ind i den hersken
de landbohistoriske tradition, men kom
mer ved nærlæsning faktisk til at sætte
et stærkt spørgsmålstegn ved den sam
me tradition om de »gode« og afgøren
de landboreformer efter statskuppet
1784 gennemført af kronprins Frederik
og hans håndgangne »ædle« mænd, og
det er måske i grunden ikke så galt.
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Færøsk og dansk politik 1917-1920
Af Kenn Tarbensen
Vagn Wåhlin, Mette S. Lund, Henning
M. Kristensen og Bjarne Tersbøl:
Mellem færøsk og dansk politik
1917-1920. Den parlamentariske
Kommission, Fulabok’en og Adres
sesagen i perspektiv 1917-1920.
Nordatlantisk værkserie, bd. 1.
(SNAI - North Atlantic Publicati
ons, 1994). 256 s., 200 kr.
Dramatiske begivenheder i dansk poli
tisk historie er sædvanligvis velkendte
og oftest gransket og diskuteret igen og
igen. At fremdrage en upåagtet sag, der
tilsyneladende både skulle vælte en re
gering og danne grundlag for en rigs
retssag og en anklage for landsforræde
ri, er i hvert fald ikke hverdagskost.
Det er ikke desto mindre, hvad tre hi
storiestuderende ved Aarhus Universi
tet har gjort som led i deres studier, og
sammen med deres vejleder, docent
Vagn Wåhlin, nu har publiceret en af
handling om. Der er angiveligt tale om
første bind i en ny »Nordatlantisk værk
serie« fra Center for Nordatlantiske Stu
dier ved Aarhus Universitet, den tredje
serie, centret udgiver. Selve idéen med
en sådan værkserie, der (også) kan rum
me glimrende studenterarbejder, er
fremragende, og det hører utvivlsomt til
Vagn Wåhlins store fortjeneste, at de tre
studerendes arbejde herved er blevet al
ment tilgængeligt for interesserede.
Trods studenterpræg og markante be
grænsninger fortjener bogen så absolut
opmærksomhed såvel af danske som
færøske historikere. Og dette så meget
desto mere da bogen som et pionerar
bejde rimeligvis appellerer til opfølgende forskning både på færøsk og især på
dansk grund.

Baggrunden for hændelserne var den
uindskrænkede ubådskrig, som Tysk
land iværksatte 1. februar 1917. Efter
denne dag ville Tyskland ikke længere
respektere neutrale skibes ukrænkelig
hed inden for bestemte farezoner. Skibe
til og fra Danmark kunne dog rimeligt
sikkert komme til Færøerne, Island og
Grønland, nemlig ved at sejle op langs
Norges kyst til nord for Bergen og da
vestover. Problemet var da, at briterne
håndhævede blokaden mod centralmag
terne meget stramt og krævede, at skibe
mellem Danmark og Færøerne skulle
anløbe britisk havn (Kirkwall) for in
spektion. Dermed kom skibene ind i
ubådskrigens farezone to gange pr. rute.
Det var det rene selvmord. De forsy
ningsvanskeligheder, det gav på Fær
øerne, sad Storbritannien altså med
nøglen til. Islændingene havde selv for
handlet med Storbritannien og bl.a. fået
en vestvendt handelsrute til USA og Ca
nada, en ordning, som de danske rigs
myndigheder stiltiende havde accepte
ret.
Anderledes forholdt det sig med
Færøerne, der var tættere knyttet til
Danmark. De ca. 19.000 indbyggere
havde under krigen fortsat behov for at
kunne afsætte deres varer (fisk) og få
tilførsler af fødevarer og andre nødven
digheder som f.eks. petroleum. For at
sikre sådanne forsyninger nedsatte Lag
tinget ved krigens udbrud i august 1914
et stående fem-mands vareforsynings
udvalg, kaldet Vareudvalget. Det over
ordnede ansvar for forsyningen lå hos
den danske amtmand, Svenning Rytter.
Som neutralt og militært svagt land
måtte Danmark gå en hårfin balance
gang mellem stormagterne. Den eneste
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mulighed var forhandlinger mellem Va
reudvalget, den danske regering og bri
terne. Da ubådskrigen blev iværksat,
blev forsyningssituationen et særdeles
påtrængende problem. Vareudvalget
holdt kortene tæt til kroppen, og under
indtryk heraf tog Selvstyrepartiet af
fære. Kunne man nemlig selv skaffe en
vestvendt forsyningsrute, ville man foruden forsyninger - også påføre amt
manden, Danmark og Vareudvalgets
sambandsflertal et sviende nederlag. De
ville fremstå som inkompetente. Derfor
organiserede selvstyrefolkene med le
deren, Joannes Patursson, som den
bærende kraft en folkeadresse stillet til
den britiske regering med anmodning
om en vestvendt rute. Over 3.000 færin
ger skrev under på adressen, der søgtes
fremsendt uden om den danske amt
mand. Det mislykkedes både hos den
britiske konsul i Torshavn og den dan
ske gesandt i London: Den rette vej var
gennem Udenrigsministeriet i Køben
havn. - Under dette forløb i foråret og
sommeren 1917 blev den danske amt
mand på Færøerne, Svenning Rytter,
heftigt angrebet i den færøske presse.
Derfor bad han sin foresatte, justitsmi
nister Zahle, om opbakning. Det fik
han, men af rigsdagstaktiske grunde gav
Zahle som statsminister imidlertid også
sin opbakning til selvstyrefolkene, som
han ønskede genvalgt, da de var radika
le støtter. I et noget uheldigt telegram
15. marts 1918 bad han Rytter videre
bringe et avisreferat, hvor Zahle opfor
drede færingerne til at stemme på selv
styremanden Edvard Mortensen (MF)
til det forestående folketingsvalg. I den
tilstundende konflikt mellem Zahle og
de danske embedsmænd i Torshavn var
dét dråben. To dage senere bad amtman
den, sorenskriveren og landfogeden om
forflyttelse eller afsked. Forespurgt om
disse forhold i Landstinget erklærede
Zahle troskyldigt, at embedsmændenes
anmodning om forflyttelse var ham
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ganske uforståelig. Zahle måtte dog
indkassere en »misbilligelse« i Lands
tinget 20. marts 1918. - Efter nyvalg 22.
april tog Venstre og Konservative atter
sagen op, og 5. juli 1918 fik de nedsat
en parlamentarisk kommission til at un
dersøge 1) alt vedrørende Zahles tele
gram 15. marts og embedsmændenes
anmodninger om forflyttelser, og 2) de
nærmere omstændigheder vedrørende
den færøske folkeadresse i marts 1917.
Kommissionen skulle angiveligt føre til
rigsretssag mod Zahle og Patursson til
lige anklages for landsforræderi (jf. dis
kussion nedenfor). Den nedsatte kom
mission, hvor De radikale i øvrigt havde
udpeget Patursson til medlem, forelag
de sin beretning 15. januar 1920. Den
kritiserede skarpt både Patursson og
Zahle. Den eneste konsekvens blev dog
et mistillidsvotum til Zahle i Landstin
get 3. marts 1920. Påskekrisen og Gen
foreningen har siden overskygget sa
gen.
Som det fremgår, er der tale om ny og
vigtig viden om dansk og færøsk poli
tisk historie under og umiddelbart efter
1. Verdenskrig. Det er megen ære værd.
Afhandlingen er dog ikke fri for betyde
lige begrænsninger i såvel kildevalg og
metode som i analyse og perspektiver,
ligesom hele tendensen i fremstillingen
i meget høj grad er diskutabel.
Under den aktuelle økonomiske og
politiske krise på øerne bliver opfattel
ser af færøsk historie let styret af nutidi
ge synspunkter. Forfatterne har derfor
følt i bogens start bl.a. at måtte klargøre
deres opfattelse af hæderlig historie
skrivning. Man bedyrer herunder en
»fagligt nøgtern, historisk tilgang til et
brændbart emne«, med »nøje gransk
ning af det righoldige kildemateriale«,
og læserne må tilgive, at der rokkes ved
»tilvante forestillinger (...) fordi den
herskende opfattelse eller ‘myte’ stillet
overfor kildematerialet har vist sig
svagt begrundet, og den af os fremsatte
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opfattelse forekommer at være den mest
rimelige og den sværeste at tilbagevise«
(s. 5f.).
Lad nu være, at det aldrig bliver klart,
hvad den herskende opfattelse eller
‘myte’ består i. Men hævdelsen af at
præsentere en bundsolid og nøgtern ud
redning med ‘den mest rimelige opfat
telse’ virker mest som et forsøg på fore
byggelse af mulig kritik af både kilde
grundlaget og afhandlingens hele ten
dens og perspektiv.
Afhandlingen bygger især på den
trykte kommissionsberetning med til
hørende bilag (i alt små 1.000 sider).
Forfatterne har fremdraget og kryds
checket med aktstykkerne i kommissio
nens arkiv, og da man har fundet, at
»alle vigtige dokumenter er medtaget
og er loyalt og fair gengivet i ‘Bilag’«
(s. 214), er yderligere arkivstudier ikke
foretaget. Men ved at støtte sig så kraf
tigt til kommissionens arbejde har for
fatterne alene i udgangspunktet afskåret
sig fra konklusioner, der rækker ud over
de konklusioner, som kommissionen
fremsatte. Og nogen »fagligt nøgtern,
historisk tilgang« til selve kommissio
nen og dens virke lykkes selvsagt ikke
på basis af kommissionens eget mate
riale. Altsammen bliver det ikke bedre
af, at forfatterne i tendens og synspunk
ter støtter kommissionsflertallet. Bogen
er præget af en næsten utæmmelig vilje
til at stemple Patursson som en slyngel
og omvendt behændigt undgå kritiske
vurderinger af sambandsfolk og danske
autoriteter. Selvstyrefolkene går »kon
frontationens vej«, er »kompromisløse«
og deres avis Tingakrossur betegnes
som »agent provocateur« (s. 42). Idéer
ne om en vestvendt forsyningsrute m.v.
betegnes ligeledes som »udsigtsløse«,
man har »nægtet at se kendsgerninger i
øjnene« og tillige udvist »(massiv) bit
terhed - ja, direkte had til amtmanden
og visse ledende sambandsfolk« (s. 79,
83). Modsat demonstrerede amtmand
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Rytter »et smidigt samarbejde« (s. 170),
og hans mindre heldige handlinger bort
forklares i lyset af hans besværlige stil
ling både som embedsmand og politiker
(stemmeberettiget formand for Lagtin
get) (s. 36ff.). Netop amtmandens rolle
har man behændigt undgået at under
søge. Alene som konsekvens af, at kom
missionens mindretal (blandt andre)
skarpt kritiserede amtmandens handle
måder, burde disse have været genstand
for en nøjere og kritisk undersøgelse.
Dette er så meget mere påtrængende, da
Rytter ved flere tidligere lejligheder
havde demonstreret en ganske hård op
træden. F.eks. burde eventuelle kontak
ter til politiske meningsfæller i Køben
havn være gransket. I en sådan analyse
havde det i øvrigt nok været rigtigst at
tolke Rytter i sammenhæng med den
lange række af danske gejstlige og
verdslige embedsmænd på Færøerne,
der i tidens løb ikke har kunnet forvalte
deres embeder under fornuftig hensyn
tagen til de lokale forhold. Især fra
1850’erne til 1950’erne var danske poli
tikere og embedsmænd i forholdet til
Færøerne (m.v.) generelt præget af en
ten en konservatistisk herredømmemen
talitet eller af en mere afbalanceret ad
ministrator-opfattelse. Rytter fremtræ
der i færø-forskningen som værende af
den første type, og det forekommer ind
lysende at se sagen netop på baggrund
af Rytters håndtering, der virker ud
slagsgivende for dens tilspidsning (for
uden den danske parlamentariske situa
tion). - Også selvstyrefolkene kunne i
øvrigt være sat i et bedre perspektiv.
Under 2. Verdenskrig handlede Paturs
son nemlig tilsyneladende tilsvarende,
idet han efter Atlanterhavserklæringens
undertegnelse i august 1941 ønskede at
benytte denne til at erklære Færøerne
selvstændige. Nordmanden Nils Ihlens
erindringer fra sin flygtningetid på
Færøerne indeholder en beskrivelse af
Paturssons virke rundt i syslerne og ef-

Større anmeldelser
terfølgende erklæring til det norske
udenrigsministerium samt forsøg på
henvendelser til både den engelske og
amerikanske regering (jf. Nils Ihlen:
Amatørkonsul, Stavanger 1956, s. 21).
Man må naturligvis respektere forfat
ternes tolkninger og synspunkter, også
selv om de slutter sig nært til kommissionsflertallets politiske anskuelser.
Men i lyset af forfatternes opfattelser af
hæderlig historieskrivning kunne man
nok have forventet en mindre partisk
fremstilling, og at forfatterne netop hav
de understøttet deres vurderinger med
analyser på et langt bredere kildegrund
lag end det, kommissionen havde til
rådighed. Et bedre blik for og vilje til at
opsøge supplerende materiale havde
uden tvivl kunnet nuancere og udfylde
tomrum i fremstillingen. Ministerielle
arkiver, privatarkiver, Kongehusets ar
kiv samt Vareudvalgets arkiv i Tors
havn må nævnes som de mest oplagte.
Det må også her bemærkes, at der me
get savnes et egentlig historiografisk
kapitel, der sammenfattede de senere
fremstillinger af sagen af implicerede
såvel som af historikere. Ved en heldi
gere gennemført litteratursøgning kun
ne flere end de anvendte fremstillinger
være føjet til. Lad mig blot nævne As
ger Møllers generelt oversete bog Færøerne-Danmark. Den politiske Udvik
ling i de sidste 100 Aar (Århus 1958),
hvor sagen blev relativt udførligt gen
nemgået netop på baggrund af kommis
sionens beretning og bilag.
Som eksempel på nødvendigheden af
inddragelsen af andet materiale kan
fremhæves forsyningssituationen. På
trods af at den var hele sagens udgangs
punkt, er det relativ dårligt udredet,
hvor truende situationen var, og hvad
der rent faktisk blev gjort. Det hedder
f.eks., temmelig lidt oplysende, »en
bred vifte af initiativer blev løbende ta
get for at sikre forsyninger« (s. 51), og
»det stilfærdige diplomatiske benarbej
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de var i gang« (s. 188). Mere opklaren
de fremgår det, at der var forsyninger til
mindst tre måneders forbrug (s. 188), og
at »værst stod det til med margarine, pe
troleum (til fiskerbådene) og salt« (s.
74). Nogen egentlig analyse af forsy
ningssituationen, Vareudvalgets virk
somhed og den danske regerings diplo
matiske indsats bliver ikke foretaget.
Her havde Vareudvalgets forhandlings
protokol utvivlsomt været en værdifuld
kilde, men den har desværre ikke kun
net lade sig fremskaffe. Men bortkom
sten af denne kilde burde jo netop have
fået forfatterne til at have søgt oplysnin
ger andre steder, mest oplagt i Uden
rigsministeriets arkiv. Her må findes in
formationer om de reelt førte forhand
linger med briterne, om den faktiske
forsyningssituation på øerne, og om be
skaffenheden af de forsyninger, det
trods alt lykkedes at få opsendt. At den
forsyningsmæssige situation var - eller
blev oplevet som - meget tyngende, sy
nes dog at fremgå af de over 3.000 un
derskrivere (over 18 år) på folkeadressen. Befolkningstallet var i 1916 på
19.656 personer. De var fordelt på
3.445 husstande, og omkring 45% af
dem var under 20 år. Der var altså en
særdeles massiv opbakning fra befolk
ningen bag henvendelsen, men det for
bigås nærmest som uinteressant.
Denne manglende dybdeboring ses
især i sagens danske dimension: om
kring kommissionen, dens motiver og
resultater. I bogens indledning hævdes
det, at hensigten med nedsættelsen af en
kommission var - hvis der forelå til
strækkelig klare beviser - at rejse rigs
retssag mod Zahle (og dermed vælte re
geringen) samt ophæve Paturssons im
munitet og anklage ham for landsforræ
deri. Det ses af flertalsindstillingen bag
kommissionsberetningen og henvisnin
gen til grundlovens §45, hedder det (s.
1). Men flertalsindstillingen dateret 15.
januar 1920 siger strengt taget intet om
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motiverne bag kommissionsnedsættel
sen i juli 1918, og §45 hjemlede kun, at
begge ting kunne nedsætte kommissio
ner »til at undersøge almenvigtige Sa
ger«. Om så hårde anklager var en na
turlig følge af §45, burde være diskute
ret. Kommissionens nedsættelse fandt
jo sted i den første rigsdagssamling ef
ter 1915-grundlovens ikrafttræden, og
det var derfor første gang §45 trådte i
anvendelse. Siden 1849 havde kommis
sionsnedsættelser været hjemlet i
grundloven (1849-grundloven §50 og
1866-grundloven §46), men i tidens løb
havde parlamentariske kommissioner
fortrinsvis haft andre arbejdsopgaver
end undersøgelser af suspekte sager,
f.eks. almindeligt lovforberedende ar
bejde. Efter 1918 skal vi helt frem til
juni 1945 før §45 blev anvendt igen, og
da var det ganske rigtigt i den udtrykke
lige hensigt at undersøge, om nogle mi
nistre kunne drages til ansvar. Det var
det ikke i 1918 (jf. P. Munch i Den dan
ske Rigsdag, IV (1949), s. 238ff. og
Poul Andersen: Dansk Statsforfatnings
ret (1954), s. 508ff).
At det egentlige motiv i foråret 1918
bag en V-K-plan om en kommissions
nedsættelse var at vælte regeringen Zah
le, finder i afhandlingen sin bedste støtte
i en satirisk tegning fra Svikmøllen sam
me år. I et spil billard forsøger J.C. Chri
stensen med Piper og erhvervsfolk som
tilskuere og amtmand Rytter som ballen
at vælte keglerne, regeringen Zahle.
Dette vink med en vognstang - eller bil
lardkø, om man vil - om at søge bag om
den danske vinkel bliver dog ikke fulgt.
At erhvervsfolkene repræsenterede den
voksende utilfredshed med ‘det rodeske
regimente’ er selvklart, men hvad var
J.C. Christensens rolle?
Brugen af §45 blev i øvrigt nævnt i
den forudgående debat i Landstinget,
hvor også bl.a. Zahle anfægtede for
slagsstillernes motiver. Debatten, der
findes i Rigsdagstidende. Forhandlin
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ger paa Landstinget. Overordentlig
Samling 1918 (sp. 272-285) ses ikke an
vendt, end ikke forslagsstillerne, Jørgen
Pedersen (V) og E. Piper (K), nævnes i
sammenhængen. Var denne debat ind
draget, havde man i øvrigt undgået en
beklagelig fejl. Det hedder s. 122: »I det
nyvalgte Landsting, der mødtes i be
gyndelsen af juli 1918, vedtog man som
eneste væsentlige forslag efter konsti
tueringen at nedsætte (kommissionen),
d. 5. juli 1918«. Da der var valg til både
Lands- og Folketinget 22. april, hvoref
ter Landstinget sammentrådte 28. maj,
og forslaget om en kommission blev
fremsat på 21. møde den 26. juni og be
handlet og vedtaget på 36. møde den 5.
juli, så er det citerede notorisk forkert med mindre altså forfatterne mener, at
Landstinget ikke vedtog noget væsent
ligt under de foregående 35 møder.
Som minimum burde kommissions
nedsættelsen have været drøftet. Ihu
kommende den store nytte Tage Kaarsted havde af privatarkiver under sit ar
bejde med Påskekrisen, kunne man for
mentligt også i denne sag have udnyttet
disse arkiver til at trænge bag om netop
et forhold som kommissionsnedsættel
sen. En sober undersøgelse af netop
kommissionsflertallet, som man støtter
sig så kraftigt til, havde dog været na
turligt. I den førnævnte bog vurderede
Asger Møller, at »Kommissionen formaaede ikke at optrevle hele det Net
værk, som var spundet mellem ligesin
dede paa Færøerne og i Danmark« (s.
31). Denne fornemme opgave står end
nu tilbage, men den må netop inddrage
selve kommissionen: nedsættelsen, fler
tallet, konklusionen og beretningens
konsekvenser.
Resultatet af arbejdet blev et nærmest
ubetydeligt mistillidsvotum til Zahle i
Landstinget 3. marts 1920. At man ikke
greb til hverken rigsretssag eller lands
forræderianklage, forklarer forfatterne
på få linjer. Det var »primært fordi, at
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Påskekrisen og regeringsskiftet fjernede
den politisk-parlamentariske fornuft
deri« (s. 162). Det holder ikke. Regerin
gen Zahle blev jo først afskediget 29.
marts, og Påskekrisen fandt som be
kendt sted derefter. At SønderjyIlands
spørgsmålet var blevet glohedt i måne
derne forinden, og at tanker om regerin
gens fjernelse ligeledes var blevet spil
levende, er noget andet. Og det burde
snarere have fået oppositionen til at
søge Færøkommissionens konklusioner
brugt mod Zahle. Det gjorde man ikke.
Forfatterne anfører desuden, at det
»nok« har forekommet flertal let i
Landstinget 1) at domfældelse(r) ikke
var muligt, 2) at anklagede ville blive
martyrer, og 3) at de fremtidige dansk
færøske relationer ville blive skadet.
Disse punkter har nok stor forklarings
kraft, men også konsekvenserne burde
være grundigere undersøgt og vurderet.
Denne manglende undersøgelse og ana
lytiske inddragelse af den danske politi
ske kontekst begrænser jo direkte for
fatternes konklusioner. I stedet skulle
den være inddraget på lige linje med
den færøske. Da ville vejen være banet
for at hæve sig over sagen i dens helhed
og levere en samlet tolkning af hele be
givenhedsforløbet.
I afslutningen hedder det, at det »var
statsminister Zahle og Patursson (...)
flertallet i Kommissionen politisk var
ude efter om muligt at få afsløret og ram
på« (s. 196). For at begribe sagen i sin
helhed og levere nogle plausible forkla
ringer synes det i hvert fald som om, at
man må anlægge et langt mere diakront
og nuanceret perspektiv. Sagen udvikle
de sig og skiftede karakter undervejs.
Da V-K fik kommissionen nedsat i juli
1918, var det hævet over al tvivl et led i
det partipolitiske spil på Rigsdagen - og
sikkert også med regeringen Zahles fald
som et eventuelt - og stærkt ønsket men altså implicit mål. Målet var ikke
Patursson - og selvstyrefolkenes forsøg
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på direkte kontakt til den britiske rege
ring. Det var betydningsløst. Tanker om
at ophæve Paturssons parlamentariske
immunitet og anklage ham for landsfor
ræderi var ikke på tale i 1918. Under
kommissionens arbejde skiftede fokus
klart, så adressen og dens bagmænd
kom i centrum. Adressens indviklede
sagsforløb, Paturssons hårdnakkede be
nægtelser og Rytters udredninger om
selvstyrebevægelsens omfang ligger
uden tvivl bag dette skifte. Den intense
fokusering på denne færøske vinkel be
tød samtidig en overdreven dramatise
ring af adressen - en dramatisering,
som forfatterne er faldet for og bestemt
ikke har gjort mindre. I dette lys fore
kommer det mig, at den ringe udnyttel
se af beretningens konklusioner giver
mere mening. Kommissionsflertallet af
slørede Patursson som den store skurk,
men dette kunne V-K på Rigsdagen ikke
bruge. Hvad en færøsk politiker havde
foretaget sig, havde nok interesseret
kommissionen, men var rigsdagspoliti
kerne aldeles ligegyldigt, når det ikke
kunne bruges i den partipolitiske magt
kamp. At rejse sigtelser mod Patursson
blev end ikke drøftet 3. marts 1920 i
Landstinget (Rigsdagstidende, For
handlinger paa Landstinget 1919-20,
sp. 1119-1175). Det ville også være i di
rekte strid med V og K’s interesser. Folkeadressen havde haft så bred folkelig
opbakning, og selvstyrefolkene havde i
mellemtiden erobret flertallet i Lagtin
get, så tiltag i den retning kunne kun
ventes at føre til splittelse i den danske
rigsenhed og dermed virke som en boo
merang mod V og K’s nationalt-ideologiske holdninger. Debatten i Landstin
get (jf. ovenfor) handlede derfor ude
lukkende om Zahle. Ifølge 1915-grundlovens §67 kunne både kongen ög Fol
ketinget anlægge rigsretssag. Folketin
gets medvirken var udelukket på for
hånd grundet mandatfordelingen. Men
kongens mulige medvirken her - og
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hele hans rolle i forløbet i øvrigt - dét
står endnu tilbage at undersøge - eller
medtænke. Han nævnes ikke med et ord
i denne afhandling, ikke så lidt bemær
kelsesværdigt når man tænker på Påske
krisen.
Bogen kunne være bedre gennemar
bejdet. Den er præget af gentagelser og
et til tider noget upræcist sprog. Og op
mod 200 - tohundrede - stavefejl er for
mange. Men trods dette og de oven
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nævnte indvendinger kan bogen varmt
anbefales. Det er en særdeles interes
sant og spændende sag, de tre studeren
de har gravet frem. Dertil må tilføjes, at
det danske rigsfællesskab i det 20.
århundrede har været præget af mange
større og mindre betænkelige sager, der
endnu ikke er undersøgt. Lad os derfor
håbe, at den nye værkserie fra Center
for Nordatlantiske Studier vil præsente
re flere af disse konflikter.

Kirken under besættelsen
Af Henrik Skov Kristensen
Erik Thostrup Jacobsen: Som om intet
var hændt. Den danske folkekirke
under besættelsen. (Odense Univer
sitetsforlag, 1991). 381 s.
Anders Bjørnvad: På vej mod hjem
stavnsret. Den katolske kirke i Dan
mark under den tyske besættelse
1940-45. (Odense Universitetsfor
lag, 1993). 190 s.

Erik Thostrup Jacobsens ph.d.-afhand
ling må betragtes som den centrale un
dersøgelse i det projekt om kirken under
besættelsen, som Statens Humanistiske
Forskningsråd satte i gang i midten af
1980’erne. Forfatterens overordnede,
og i øvrigt overbevisende, konklusion
er, at kirken under besættelsen er at op
fatte som et spejl af samfundet. Man
genfinder i det kirkelige liv de overve
jelser og bevægelser og dermed også
konflikter, som adskillige detailunder
søgelser har kunnet påvise i det verdsli
ge Danmark fra 1940-45. Konsensussynspunktet står altså nok en gang ikke
for en nærmere prøvelse.
Forfatteren understreger, at hans ho
vedanliggende ikke er at skrive kirkehi

storie, men »samtidshistorie, der har
kirken som sit objekt«. Forfatterens mål
er altså at undersøge, hvordan kirken i
bredeste forstand stillede sig til centrale
principielle samfundsspørgsmål under
det pres, som også det øvrige samfund
og dets institutioner blev udsat for. Tre
lag af det kirkelige liv udkrystalliseres:
Kirkeministeriet, biskopperne og de
menige præster. Bogen rummer således
en analyse af, hvordan den danske for
handlingspolitik konkret førtes ud i livet
inden for et ressortområde, nemlig Kir
keministeriets. Der var det specielle ved
dette område, at de menige embedsmænd, præsterne, hver søndag stod an
sigt til ansigt med befolkningen. På
prædikestolen kunne de principielt ytre
sig frit, uden at Kirkeministeriet kunne
gribe ind, for i deres forkyndelse stod
præsterne udelukkende til ansvar over
for biskopperne, som forfatteren tegner
en række interessante portrætter af.
Selv om dele af undersøgelsen har
karakter af administrationshistorie lig
ger hovedvægten dog på de forskellige
kirkelige retningers stillingtagen i for
bindelse med centrale spørgsmål under
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besættelsen: 9. april-ordningen, valget i
marts 1943, aktionen mod de danske jø
der osv. En af forfatterens hovedkilder
til denne beskrivelse er en gennemgang
af diverse kirkelige blade.
Indre Mission så den tyske besættelse
som straffen for den omsiggribende kul
turradikalisme og materialisme. Den
anden kirkelige hovedretning, grundtvi
gianismen, afviste, at den tyske besæt
telse var gudvillet. Modsat missionsfol
kene var man indstillet på at acceptere
9. april-ordningen og dens løfter om
dansk selvstændighed og neutralitet.
Ganske som Indre Mission mente de
grundtvigske, at landets ulykke måtte
medføre befolkningens ansvarliggørelse, men hvor Indre Mission mente, at
den ydmygende situation tilsagde tavs
selvransagelse, søgte grundtvigianerne
tilbage i folkets historie, og Grundtvig
var naturligvis den store inspiration. I et
af Grundtvigs vers fandt man belæg for,
at hvis »et folk bevarer det hjerte hvor
fra livet udgår, så går det ikke til grun
de, selv om det får de vanskeligste ydre
vilkår at leve under«. Sammenholdelsen
af det indre og det ydre blev centralt for
grundtvigianernes syn på, hvilke opga
ver der skulle løftes i den nye situation.
Folkets beståen afhang ikke af ydre for
hold, men af folkets forhold til den ån
delige arv og troen på, at Gud havde gi
vet danskerne landet og ville bevare det,
så længe danskerne var tro mod deres
opgave - en national opgave, som
grundtvigianerne så som gudgivet. Fo
kuseringen på sammenhængen mellem
det indre og det ydre gjorde grundtvi
gianerne til faste støtter for den danske
samarbejds- og forhandlingspolitik,
som jo netop gav danskerne den frihed i
de indre, åndelige forhold, som for de
grundtvigske var de ydres forudsæt
ning. Hvis man, som missionsfolkene,
vedblev at fokusere på skyld og ansvar,
ville det blot føre til indre opløsning. I
stedet skulle man skabe en national
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samling over for besættelsesmagten.
Alsangsbølgen i 1940 og skabelsen af
Dansk Ungdomssamvirke var direkte
resultater af den grundtvigske opfattel
se.
Som bekendt vægrede Indre Mission
sig ved at tilslutte sig Ungdomssamvir
ket, bl.a. fordi det efter missionsfolke
nes mening forfulgte verdslige mål,
hvor forholdet til Gud måtte være det
centrale.
Mindre kirkelige retninger som Kir
keligt Forbund og Barthianerne var og
så skeptiske over for Ungdomssamvir
ket og i det hele taget samarbejds- og
forhandlingspolitikken. At ligge under
drejet, indtil stormen var drevet over,
hjalp intet, for ingen ydre garantier for
Danmarks uafhængighed hjalp, hvis
ikke folket fandt den indre integritet og
den åndelige og personlige suverænitet.
Især Tidehverv kunne ikke acceptere
9. april-ordningen og et initiativ som
Ungdomssamvirket. Tendenserne til at
indrette sig efter de nye tider spærrede
blot for erkendelsen af nederlaget. Og
når man ikke havde tiltro til Ungdoms
samvirket, skyldtes det dets mål om
massepåvirkning, hvor der ifølge Tide
hverv i stedet var behov for personlig
selvstændighed. Ungdomssamvirket re
præsenterede »opportunisme i idealite
tens dragt«. At værne friheden var gan
ske rigtigt en vigtig opgave, men det var
noget, man skulle påtage sig som men
neske uden at tage Gud til indtægt.
Forfatteren påpeger, at der for alle de
kirkelige retningers vedkommende var
tale om en kontinuitet i reaktions
mønsteret: »Man indtog og fordøjede
begivenhederne ud fra de positioner,
man havde allerede før krigen«.
Som institution havde kirken fundet
sin plads i besættelsessystemet. Man
støttede parolen om »ro og orden«. Ti
dens alvor tilsagde ikke noget opgør,
men det var karakteristisk, at i det om
fang man kan tale om fløje i det kirkeli-
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ge liv, var reservationerne over for 9.
april-ordningen størst på højrefløjen.
I takt med regeringens indrømmelser
over for tyske krav blev de principielle
uenigheder i det kirkelige landskab sta
dig mere udtalte, og to hovedstand
punkter udviklede sig. Problemet var,
om man med Karl Barths ord fortsat
skulle forholde sig »som om intet var
hændt«. Det ene hovedsynspunkt var, at
ansvaret for den danske folkekirke, og
regeringens og kongens vanskelige si
tuation, nødvendiggjorde, at man ikke
tog stilling til aktuelle politiske spørgs
mål i prædikenerne. Teologisk støttede
dette hovedsynspunkt sig til den opfat
telse, at Guds ord var evigt aktuelt og
ikke skulle indrette sig på særlige situa
tioner. Det andet hovedsynspunkt var, at
ansvaret over for etiske principper som
ret og sandhed måtte have primat over
for alle andre hensyn. Derfor måtte kir
ken sige fra, når disse blev knægtet. Vel
var kirken forpligtet til lydighed over
for den rette øvrighed, men øvrigheden
havde selv undsagt loyalitetsforholdet,
når den tillod krænkelser af sandhed og
ret. Kirken kunne ikke fortsætte, som
om intet var hændt, men måtte proteste
re og forkynde Ordet ind i den aktuelle
situation.
Disse to hovedsynspunkter, som groft
betegnet var det grundtvigske over for
det ikke-grundtvigske, tegnede sig i sti
gende grad tydeligt fra omkring 1942.
Især skreddet i jurisdiktionen, stillingen
til kirkekampen i Norge, racespørgsmå
let og den begyndende »båndlæggelse
af evangeliets frihed« i form af diverse
cirkulærer fra Udenrigsministeriet og
Kirkeministeriet satte tingene på spid
sen. Nok kunne Kirkeministeriet princi
pielt ikke blande sig i forkyndelsen,
ikke desto mindre påviser forfatteren, at
ministeriet holdt præsterne i særdeles
stramme tøjler. Efter krigen hed det sig,
at dette skete på tysk forlangende, men
forfatteren påviser, at der i høj grad var
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tale om profylaktisk selvcensur og -ju
stits.
Utilfredsheden på højrefløjen og i de
økumeniske kredse lagde et betydeligt
pres på biskopperne, som skulle håndte
re de varme kartofler.
Ved valget i marts 1943 var positio
nerne velkendte. Dog var der nu en klar
tendens til, at Indre Mission ikke længe
re betragtede politik som et uvedkom
mende fænomen. Man var ikke længere
helt fremmed over for et egentlig brud
mellem kirke og stat, såfremt statsmag
ten ikke overholdt Guds bud. I dette
spørgsmål nærmede Indre Mission sig
altså Kirkeligt Forbund, hvis kongstan
ke netop var denne deling. Spørgsmålet
blev særligt påtrængende efter regerin
gens de facto tilbagetræden den 29. au
gust 1943. En del aktivistiske præster
følte nu, at grundlaget for »norske til
stande«, dvs. en løsrivelse fra statsmag
ten, sådan som den norske søsterkirke
havde foretaget det over for Quisling
styret, var til stede. Biskopperne mane
de dog til forsigtighed, idet de henviste
til, at man stadig var tjenestemænd og
ansvarlige over for centraladministra
tionen og over for kongens og den af
gåede regerings bud.
Med overgrebet på de danske jøder i
oktober 1943 øgedes presset på biskop
perne i en grad, så en kirkelig stillingta
gen i det konkrete spørgsmål var uom
gængelig. Det resulterede i det kendte
»jøde-hyrdebrev«, som ofte er blevet
fremholdt som udtryk for kirkens kon
sensus. Men, som forfatteren klart do
kumenterer, så var der ikke tale om et
egentligt hyrdebrev udsendt af et enigt
bispekollegium. Københavns biskop
Fuglsang-Damgaard skar igennem og
tog et selvstændigt initiativ - et initiativ,
som han efterfølgende (dog ikke efter
krigen!) måtte høre en del for fra sine
bispekolleger. Havde Fuglsang-Dam
gaard ikke handlet egenhændigt, tyder
en del på, at hyrdebrevet var blevet for-
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muleret anderledes diplomatisk. Senere
hyrdebreve, som biskopperne af de akti
vistiske præstekredse blev presset til at
udsende, understøtter dette. Et af dem
blev efter diskussion i bispekollegiet så
tilfilet, at der med forfatterens ord kræ
ves »nærlæsning ... for overhovedet at
få et budskab frem«. Det drejer sig om
et hyrdebrev, som blev udsendt i februar
1944 efter drabet på Kaj Munk. Forfat
teren ser dog ikke desto mindre dette
hyrdebrev som skelsættende, for mens
jøde-hyrdebrevet var en del af en større
protest fra de bærende samfundsinstitu
tioner, var Kaj Munk-hyrdebrevet, som
i øvrigt efter tilfilingen ikke nævnte Kaj
Munk eksplicit, udtryk for, at kirkens
ledelse i denne sag fandt, at politiske
hensyn målte vige. Drabet var en så stor
rystelse, at kirken valgte at lægge af
stand til øvrighedens påbud om tavshed
i sagen. Biskopperne nægtede endda at
videreformidle det ministerielle påbud
til provster og menige præster. Også
fordi biskopperne indså, at det ville gø
re deres egen stilling over for præsterne
helt uholdbar.
Ét hyrdebrev udsendte biskopperne
uden pres fra neden og uden forudgåen
de sværdslag om formuleringen, nemlig
det, der blev udsendt i forbindelse med
Danmarks befrielse!
Biskopperne var som kollegium sy
stemloyale, og det samme var hoved
parten af de menige præster. Det er vel
kendt, at en del præster fra den aktivisti
ske mindretalsfløj som enkeltindivider
gik ind i decideret illegalt arbejde. Det
er derfor nærmest befriende, at forfatte
ren eksplicit afstår fra at undersøge
spørgsmålet om en særlig kirkelig delta
gelse i modstandskampen nærmere. Det
er almindelig antaget, at der var en
overrepræsentation fra tidehvervske og
barthianske kredse, og den antagelse
finder forfatteren sandsynlig, i hvert
fald for den tidlige rekruttering. Det vil
le sikkert også være en vanskelig sag at
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påvise, hvorvidt disse personers moti
ver var betinget af deres kirkelige bag
grund eller af en tilknytning til f.eks.
partiet Dansk Samling.
Som nævnt er bogens overordnede
konklusion, at kirken under besættelsen
reagerede som det verdslige samfund.
En anden hovedkonklusion i bogen er,
at de teologiske positioner blev fast
holdt under og også efter besættelsen,
»som om intet var hændt«.
Erik Thostrups Jacobsens bog er en
lærd afhandling i bedste forstand. Den
udreder instruktivt kirkens forhold og
den kirkelige diskussion under besættel
sen. Anmelderen, som er uden de store
teologiske og kirkehistoriske forudsæt
ninger, havde især udbytte af udrednin
gen af de kirkelige retningers stand
punkter, som er gennemført særdeles
koncist. Selv om Thostrup Jacobsen be
toner, at hans undersøgelse ikke er kir
kehistorisk, vil det dog ikke desto min
dre nok være netop et kirkehistorisk
publikum, den appellerer til.

Dette gør sig i endnu højere grad gæl
dende for Anders Bjørnvads parallelle
undersøgelse af den katolske kirke un
der besættelsen. Forfatteren har givet
bogen titlen »På vej mod hjemstavns
ret«. Og den er velvalgt, for et hovedte
ma er den assimileringsproces til det
danske samfund, som biskop Suhr satte
igang ved sin tiltræden i 1938. Suhr var
den katolske kirkes første danskfødte
biskop siden kirkens grundlæggelse i
1849. Og det er forfatterens tese, at net
op besættelsestiden lettede Suhrs be
stræbelser på at fordanske kirken. Det
kildemæssige belæg for denne, i øvrigt
ganske plausible tese, er svagt funderet,
og netop det sparsomme, ja nærmest
fraværende kildemateriale har generelt
været et stort problem for forfatteren,
som i flere passager lader sin frustration
herover få frit løb. Således skraber for
fatteren i sin indledning smørret af kriti-
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kernes brød ved at påpege, at »Det sam
lede materiale opfordrer generelt ikke
til at drage for vidtgående slutninger og
medfører i øvrigt, at flere emner kun
kan belyses i ringe grad«. Andetsteds
redegør Bjørnvad for, hvordan den ka
tolske kirkes arkiv for årene 1940-45
stort set er en lakune, selv om trossam
fundets medlemmer, ca. 22.000, blev
skrevet i mandtal i 1940, og selv om han
kan sandsynliggøre, at biskoppens se
kretariat har skrevet 7.000-8.000 breve i
de fem år. Forfatterens meget sandsynli
ge forklaring på lakunen er, at materia
let af sikkerhedsårsager blev bortskaffet
umiddelbart efter den 29. august 1943
og herefter løbende. Som forfatteren på
peger, var den tyske katolske kirkes for
hold til nazi-regimet bestemt ikke det
bedste, og den tyske aktion mod de dan
ske jøder i oktober kan også have været
en direkte anledning til at træffe sikker
hedsforanstaltninger. En henvendelse
fra forfatteren til Vatikanets arkiv viste
sig frugtesløs. Her skulle angiveligt in
tet bero vedrørende Danmark 1940-45.
Forfatteren er derfor langt hen ad ve
jen henvist til med trykte publikationer
som Katolsk Håndbog fra 1943 og Ka
tolsk Ugeblad som hovedkilder at give
en detaljeret og kompetent redegørelse
for kirkens organisatoriske og aktivi
tetsmæssige udvikling.
Udadtil tog den katolske kirke ikke
stilling til besættelsestidens politiske og
nationale spørgsmål, f.eks. var biskop
pen, i modsætning til de katolske akade
mikere, tavs i forbindelse med aktionen
mod de danske jøder. Suhrs reaktion på
alsangen i 1940 skal have været: »vi
synger med«; men trods biskoppens be
stræbelser på at gøre kirken mere dansk
var han, understreger Bjørnvad, først og
fremmest katolsk. Han stod i spidsen for
en afdeling af en verdensomspændende
kirke, hvis centrale magtapparat befandt
sig i Rom. I det sporadiske kildemateri
ale har forfatteren fundet en prædiken,
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som pastor Schindler holdt på et tids
punkt inden 1944 i Klosterkirken i Skt.
Kjeldsgade. Denne prædiken, som uden
nogen tvivl havde adresse til den tone
angivende fløj inden forden danske fol
kekirke, angreb »en udbredt tendens til
at gøre Kristi religion til dansk national
religion«, og at man »benyttede kristen
dommen som led i den nationale rejs
ning til dansk selvbesindelse og brugte
salmer som slagsange og åndsmænd
som nationale heroer«. Schindler påpe
gede, at Gud ingen forpligtelse havde
over for hverken Danmark eller nogen
anden nation. Gud havde skabt menne
skene, men menneskene havde skabt
folkene, og det var ikke for sine dyder,
at menneskene blev splittet i nationer og
sproggrupper. Der var altså en klar teo
logisk grund til den katolske kirkes neu
tralitet. Bjørn vad går ikke videre i sine
konklusioner, end han har kildebelæg
for, men spørgsmålet er, om man skal
lade sig nøje med den idealt teologiske
forklaring på kirkens neutralitet. Brød
rene, søstrene og præsterne i den danske
katolske kirke var, som forfatteren påvi
ser, en højst international flok. Af de ca.
100 præster var de 76 udenlandske, af
dem 29 tyske, og hele kirkens fremtræ
delsesform var præget af udenlandske
mønstre, ikke mindst tyske. Af de meni
ge medlemmer af trossamfundet i Dan
mark var bl.a. en stor del af polsk oprin
delse, og med de udbrydertendenser,
som forfatteren påviser, at polakkerne i
Danmark havde demonstreret i 1930’erne i retning af at danne en polsk ka
tolsk kirke i Danmark, er det nærliggen
de at antage, at der trods alt var nationa
le spændinger inden for trossamfundet.
En streng neutralitet fra kirkens side var
vel den første forudsætning for, at disse
spændinger ikke kom op til overfladen.
Bjørnvad anfører selv eksempler på, at
nationale tilhørsforhold ikke var ganske
underordnede. Da f.eks. pastor van der
Stok, som antagelig var nederlandsk, i
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1944 tiltrådte som sognepræst i Hader
slev sogn, hvor der var både danske, ty
ske og i høj grad polske interesser, af
skaffede han forgængerens praksis med
at læse evangeliet og afsynge salmer på
både dansk og tysk. Nu foregik de kir
kelige handlinger kun på dansk. Det
indbragte ham i det mindste én klage fra
menigheden.
Medens den katolske kirke i Dan
mark som sådan holdt sig strengt neu
tral, kan Bjørnvad påvise, at mange ka
tolikker som enkeltpersoner gik ind i il
legalt arbejde. Der peges blandt andet
på den polsk-engelske efterretningsor
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ganisation »Felicia«s forgreninger i
Danmark, og forfatteren har også på
Sjælland kunnet konstatere et par rent
katolske modstandsgrupper. I det illega
le arbejde, konstaterer Bjørnvad, synes
især danskfødte katolikker og katolik
ker fra andre tyskbesatte lande at have
været aktive.
Trods det mangelfulde kildemateriale
har forfatteren formået at skrive en bog,
som er spækket med faktuelle oplysnin
ger om den katolske kirke i Danmark
under besættelsen. Men det er nok ble
vet en anden bog, end han havde regnet
med.

Clios døtre
Af Claus Møller Jørgensen
Marianne Alenius, Nanna Damsholt og
Bente Rösenbeck (red.): Clios døtre
gennem hundrede år. 1 anledning af
historikeren Anna Hudes disputats
1893. (Museum Tusculanums For
lag, 1994). 280 s.

I 14 artikler præsenterer denne antologi
dels kvinders stilling i de institutioner,
der forvalter historien, dvs. videnskaben,
arkiver og museer, dels kvindelige aka
demiske institutioner og organisationer,
dels en række kvindelige danske histori
kere og en enkelt svensk. Generelt er der
tale om en interessant samling, der giver
en hel del nyt. »Gennem hundrede år«
må dog tages med visse modifikationer,
for de seneste årtiers udviklinger berøres
kun i de bredere artikler og slet ikke i
de historiografisk-biografiske analyser,
hvor Astrid Friis er det nærmeste, vi
kommer vor tid. Man skal heller ikke for
vente, at en særlig kvindelig måde at
skrive eller forske historie på kommer til

udtryk i artiklerne, der i øvrigt ikke er
skåret over den samme læst. Der er
måske nok en tendens i nogle af artikler
ne til at fortolke kvindernes stilling og
deres aktivitet især i videnskaben i så
negativt og ubetydeligt lys som muligt,
men det gælder ikke alle. Ellers har man
prisværdigt nok bestræbt sig på at kom
me så vidt rundt som muligt i de forskel
lige sammenhænge, hvori kvindelige hi
storikere har virket og virker.
Bente Rösenbeck lægger for med ar
tiklen »Kønnets Grænser«, som tager
det centrale tema op om kvinders mu
ligheder, ifølge forfatteren fraværende
muligheder, i en mandsdomineret vi
denskab. Artiklen handler ikke i første
linie om danske historikere - de nævnes
kun spredt - og der tales mest om andet
end historikere og kvinderne i det dan
ske historikermiljø og historievidenska
belige samfund. Den fremtræder såle
des ikke som en introduktion til de re
sterende artikler.
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Indledningsvis behandles perioden
efter 1875, hvor kvinder fik adgang til
universitetet. Det ville her være at fore
trække, at de centrale og nye udsagn om
relationerne mellem kønnene, som im
pliceres også at gælde dansk historievi
denskab, blev substantieret på dansk hi
storievidenskab, ikke med henvisning til
andre videnskabsgrene eller ved hen
visning til amerikanske forskningsresul
tater, ikke mindst »som Joan Scott si
ger«. Hvorfor de danske kvindelige hi
storikere i denne periode meriterede sig
på emner af samme karakter som de
mandlige, får man derfor ingen idé om,
måske fordi denne indledning ikke pri
mært har til formål at bidrage til for
ståelsen af kvinder i historievidenska
ben i perioden, men skal tjene som illu
stration af og argument for kvinders
konstante marginalisering i historievi
denskaben pegende frem mod den ned
slående aktuelle tilstand. Den gennem
gående tendens er at udlægge kvinder
nes fravær i historievidenskaben efter
1875 som et udslag af bevidst maskulin
marginalisering. At langt de fleste kvin
der valgte skolelærerembedseksamen,
får vi intet at vide om, at 3 af de 6
mag.art.er valgte videnskabsvejen fra, er
ligegyldigt, og at 2 af de resterende 31
faktisk fik stillinger, der gav mulighed
for forskning, det må vi gå til den efter
følgende artikel for at få at vide. For Rö
senbeck er der tale om mandsdominans,
ikke kvindevalg: »Fik kvinder ved den
ne lejlighed retten til at forske? I princip
pet stod det dem frit for at forske, alt det
de ville, men på eget initiativ, idet de
ikke kunne blive ansat i forskningsstil
linger« (s. 15). Ifølge Grethe Jacobsen
blev de det alligevel (s. 34).
Kvinder er stadig en marginalgruppe
i dansk historievidenskab, ligesom det
kønsperspektiv - dvs. kønnet som et
foranderligt diskursivt fænomen, som
udtrykker en bestemt magtrelation mel
lem kvinder og mænd - der karakterise
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rer kvinders historieforskning, er det.
Forklaringen på kvindernes marginali
sering er, at mænd vælger mænd, hvil
ket de kan gøre, fordi kvalifikationer
ikke spiller nogen rolle ved forskerre
krutteringen. Med Inge Henningsen
konkluderer forfatteren, at »Hvis man
begyndte at uddele stipendier efter kva
lifikationer, ville der blive langt flere
kvinder blandt stipendiaterne, men sti
pendiaterne ville arbejde på nogle helt
andre områder [her henvises primært til
mere kulturforskning end naturforsk
ning, cmj| end i dag« (s. 19). Er der in
gen supplerende strukturelle forklarin
ger på, at kvinder ikke går forsknings
vejen, forklaringer der så at sige ligger
uden for videnskaben, til denne rent vi
denskabsinterne? Er det ikke også et
spørgsmål om, at mange kvinder sim
pelthen og helt bevidst vælger den fra?
Flere af de biografiske artikler synes at
pege i den retning.
Artiklen er præget mere af drive end
af præcision. Hvad siger eksempelvis
den chikane, som Nielsine Nielsen blev
udsat for på grund af sit køn, da hun
skulle søge embede som læge, om kvin
derne i dansk historievidenskab? Bud
skabet er til gengæld, eller måske netop
derfor, ikke til at tage fejl af. Kvinders
kompetence som historikere undertryk
kes ved stillingsansættelser og forsker
rekruttering; kvindehistorien er margi
nal iseret i historievidenskaben og i hi
storieskrivningen på trods af dens eks
pansion og institutionalisering i 1980’erne. »Mens 1980’ernes udfordring var
at synliggøre kvinder, er 1990’ernes ud
fordring at bruge denne viden til at på
pege kønnets betydning som strukture
rende princip i den historiske udvik
ling... Det vil faktisk sige, at det bliver
nødvendigt at ændre vores begreber om
historie og om fortiden. Det er ikke nok
at supplere den hidtidige historieskriv
ning, målet er en nyskrivning af histo
rien« (s. 21).
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I modsætning til Rösenbeck er jeg
sikker på, at kønskategorien2 ikke er det
eneste strukturerende princip i den hi
storiske udvikling, om end den er væ
sentlig og må inddrages. Jeg er nemlig
enig med Rösenbeck i, at det er et pro
blem, at det kønshistoriske perspektiv,
på linie med en række andre perspekti
ver, står som i bedste fald en eksotisk
annekshistorie i de nationale historie
værker. Det er i det hele taget et pro
blem, at de nyeste Danmarkshistorier
ikke afspejler den foreliggende nye
forskning i sin helhed!
Grethe Jacobsen lokaliserer de få
»Kvindelige historikere og historie
forskning, 1893-1943« inklusive en al
fabetisk og kronologisk fortegnelse
over historikeruddannede kvinder samt
en bibliografi over deres produktion.
Denne artikels mangel på polemisk ner
ve opvejes således af dens faktuelle ind
hold og dertil af den ligefremme udlæg
ning af de fire kvindelige disputatser
som eksempler på kvinders bidrag til
forskningen i perioden. Egentlige kvin
dehistoriske bidrag forekommer ikke
før 1939, ud over Johannes Steenstrups,
der karakteriseres som et svært fordøje
ligt måltid. Kvinderne valgte emner,
hvor de kunne betræde nye, men sikre
veje, der var acceptable for den autori
serede historikerverden. Deri adskilte
de sig vist ikke fra hovedparten af deres
mandlige kolleger.
Grethe Ilsøe leverer en kollektiv bio
grafi over kvindelige arkivarer 18891992. Der er blevet talt flittigt, opstillet
tabeller over uddannelsesbaggrund, fag
lig aktivitet mm. og valgt fotos fra fest
lige lejligheder. Allerede den første ta
bel over nyansættelser giver indsigt:
Kvinder ansættes i opgangstider med
høj beskæftigelse/mangel på akademi
kere, i nedgangstider ansættes kvinder
ikke. 1978-1993 er der ansat 1 kvinde
og 13 mænd. Angående chefstillinger
opslået efter 1950 er 28 besat af mænd,
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3 af kvinder, alle efter 1972. Der har
dog kun været kvindelige ansøgere til 8
stillinger. Ilsøe konkluderer med god
vilje, at kvinder har fået næste halvde
len af de stillinger, der har været kvin
delige ansøgere til. Hvis man derimod
siger, at af de seneste 13 stillinger har
der været kvindelige ansøgere til de 8
og kvinder har fået 3, giver det et noget
andet billede. Dette peger på et for mig
at se væsentligt spørgsmål, nemlig
hvorfor kvinderne ikke søger, især når
det fremgår af en senere tabel, at der må
være kvalificerede kvinder nok til det.
Dette kan man selvfølgelig ikke finde
ud af ved at anvende de kvantificerbare
biografiske data, som denne artikel byg
ger på, men interviews kunne bruges.
Desuden stiller det et stort spørgsmåls
tegn ved Rösenbecks endimensionale
forklaring på, hvorfor kvinder er under
repræsenteret i videnskaben.
Som Grethe Jacobsen konkluderede
for de kvindelige historikeres vedkom
mende, synes også de kvindelige arki
varer at vælge emner, der ligger i for
længelse af »den autoriserede histori
kerverdens«. Der kan ifølge Ilsøe ikke
udledes nogen bestemt regel for valget
af forskningsområde, selv om en be
stemt universitetslærers indflydelse ses
som afgørende for flere. Fra 1960’erne
er det administrationshistorien og arkivistikken, der har været de kvindelige
arkivarers største hit. Administrations
historiske emner har dannet grundlaget
for tre disputatser.
Denne første afdeling sluttes af med
Kirsten-Elisabeth Høgsbros »Kvinder i
musealt regi«, der metodisk udgør den
diametrale modsætning til llsøes prosopografiske metode ved at bygge på kor
respondance, interviews og forfatterens
egen hukommelse. Hvad den første arti
kel har i analytisk stringens, hvilket den
anden i mindre grad karakteriseres af,
har den anden til gengæld i narrativ
kvalitet, hvilket den første mangler på
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alle måder. Er Ilsøes artikel et forsøg på
at få viden om kvindelige arkivarer som
kollektiv, er Høgsbros en perlerække af
enkelte biografier af fremtrædende mu
seumskvinder kombineret med generel
le institutionelle udviklingstræk. Resul
taterne er, at kvinderne først kom ind i
museumsverdenen i takt med dens pro
fessionalisering, at mændene synes me
re resultatorienterede og ambitiøse, at
kvindevinkler på udstillingerne vinder
frem, men at det konkret »er vanskeligt
at pege på afgørende forskelle mellem
det arbejde, de kvindelige og mandlige
museumsinspektører udfører, eller de
emner de beskæftiger sig med« (s. 104).
Dette peger på et principielt spørgs
mål, som rejser sig på baggrund af disse
fire, bredere anlagte artikler: Giver det i
det hele taget mening at anskue kvin
ders virke i videnskaben, arkiverne og
på museerne isoleret fra det samlede in
stitutionelle miljø, den foregår i? Høgs
bro mener nej for museernes vedkom
mende, hvilket måske kan forklares
med, at kvinderne står relativt stærkere i
museumsverdenen og i højere grad de
ler vilkår med deres mandlige kolleger
end i f.eks. forskningsverdenen. Men et
problem, jeg kan se ved at udparcellere
kvinderne uden igen at indføre dem i en
bredere historie, f.eks. historievidenska
bens, er, at man opnår netop den paral
lelitet, som isolerer kvinde- og kønsper
spektiver fra resten af forskningen.
Ydermere synes den præmis, der vel må
ligge bag undersøgelserne af kvindernes
stilling - at de ikke har lige vilkår i hi
storikerverdenen som helhed og i uni
versitetsdelen af denne i særdeleshed at historievidenskaben ville se anderle
des ud, hvis der var flere kvindelige for
skere, ikke at holde stik. Dette synes
hverken Høgsbros, Ilsøes eller Jacob
sens artikel at pege i retning af, og i
øvrigt heller ikke de historiografisk-bio
grafiske artikler. Når de mest velmeriterede kvindelige historikere er så »viden
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skabeligt konforme«, »traditionelle« »maskuline« om man vil - i deres forsk
ning, som de er, så peger det på de al
mindelige videnskabelige socialise
ringsprocesser, som gælder for viden
skaben i almindelighed, som forstærkes
gennem den videnskabelige selektionsog rekrutteringsprocess, og som samti
dig medvirker til videnskabelige traditi
oners opretholdelse. Det giver måske
mening at tale om kvindeforskning se
parat i den seneste snes år, hvor der er
oprettet kvindeforskningscentre uden
for de etablerede historievidenskabelige
rammer, hvor videnskabelige miljøer og
meriterings- og rekrutteringssystemer
er skabt uafhængigt af disse. Men i det
omfang, den foregår i etablerede institu
tionelle rammer og etablerede videnska
belige miljøer, udgør den ikke et isole
ret sagområde, men et problemfelt i den
almindelige institutions- og videnskabs
historie. Adskillelsen forekommer mig
kunstig.
Den historiografiske del af bogen
indledes af Jens Chr. Manniche, der på
baggrund af sin nyligt publicerede bog
har lavet en artikel om Anna Hude. Ar
tiklen giver et levende billede af begi
venhederne omkring hendes disputation
som den første kvindelige Dr. phil. i
Danmark 1893; den analyserer Anna
Hude som historiker og hendes relation
til den historievidenskab, historieviden
skabelige tradition og det historikermil
jø, hun var en del af, med stadig inddra
gelse af hendes udvikling som menne
ske. Artiklens baggrund i det større
værk giver sig udslag i den lethed, hvor
med de forskellige dele indgår i den i en
fortløbende fortælling og kombineres
med korte forklarende tilbageblik.
Anna Hude stod ifølge Manniche so
lidt placeret i den erslevske kildekriti
ske videnskabsopfattelse og i den so
cialliberale opfattelse af historien. Dette
karakteriserer hendes disputats og hen
des eneste senere historiske arbejde, af-
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snittet om »Folkevandringstiden og de
nye Riger« i Folkenes Historie fra
1909, der i øvrigt gav hende lejlighed til
at beskæftige sig med kvinderne i histo
rien, hvis aktuelle stilling i samfundet
også optog hende. Den kritiske tilgang
fornægtede sig heller ikke, da hun sene
re kastede sig over spiritualismen og
spørgsmålet, om det var muligt at kom
munikere med de døde, og senere
spørgsmålet om liv efter døden, der ud
gjorde indholdet af hendes forfatterskab
efter 1909.
Anna Hude fremstår som et menne
ske, hvis liv ikke var upåvirket af omgi
velsernes syn på kvinder, men ikke defi
neret alene ved det. I historikermiljøet
var hun øjensynligt først og fremmest
historiker, anerkendt som en meget dyg
tig af slagsen. Hendes køn blev brugt til
at holde hende ude af et forskningspro
jekt i Vatikanarkivet, men ikke som en
hindring for videnskabelig meritering
og efterfølgende ansættelse i en viden
skabelige stilling ved Rigsarkivet.
At Nina Bang fik lov at udgive Øresundstoldregnskaberne, synes ifølge
Gerd Callesens artikel om hende nær
mest at stå som en undtagelse fra reglen,
at socialdemokrater ikke får lov til at
deltage i »den autoriserede historiker
verden«. »Ganske vist fik hun mulighed
for at udgive Øresundstoldregnskaberne... Men hverken hun eller Gustav
Bang fik mulighed for en universi
tetsansættelse eller deltagelse i folketyplysningen« (s. 165). Det fremgår, at
grunden var deres dialektiske materia
lisme eller deres medlemskab af Social
demokratiet fra 1897 (s. 167). Mens be
nægtelsen af Gustav Bangs kompetence
til at deltage i folkeoplysningen er en
klokkeklar ideologisk defineret bortdømmelse, og selv om Bang’erne uden
tvivl har følt sig marginal i seret i histori
kerverdenen, hvilket gav sig udtryk i
selvcensur - det var vel derfor Nina
Bang, som det fremgår, ikke søgte at få
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Folkeoplysningens Fremme til at udgi
ve en bog om englænderne i Indien synes jeg nok, at inddragelsen af uni
versitetsstillingen under samme hat er
en kende malplaceret. Gustav Bang fik
sin doktorgrad 1897, uanset at han ar
bejdede på Social-Demokraten, med
lovord til følge. Af de tre stillinger, han
på dette tidspunkt kunne gøre sig håb
om at få, havde man allerede 1898 sat
Fridericia i Holms sted, og ved 191 (Fer
nes ansættelser søgte hverken Gustav
eller Nina Bang.
Den historiske del af Nina Bangs vir
ke fylder ikke mest i Callesens fremstil
ling, ligesom den ikke gjorde i Nina
Bangs liv. Hendes liv var fra århundred
skiftet til hendes død i 1928 Socialde
mokratiet, politik og journalistik og ud
givelsesarbejdet med Øresundstoldregnskaberne. Callesen analyserer Nina
Bangs journalistiske virksomhed inden
for især udenrigspolitiske emner og det
økonomiske grundsyn, som afspejler
sig i hendes analyser af de internationa
le spændinger. Dernæst karakteriseres
Nina Bang som en reformistisk social
demokrat og som sådan i det store hele
enig med den dominerende politiske li
nie, der herskede i partiet omkring og
efter 1. Verdenskrig. Revolution afviste
hun som urealistisk og splittelsen i ar
bejderbevægelsen mellem en revolutio
nær og en reformistisk fløj som et be
klageligt resultat af venstrefløjens de
magogi. Nina Bang beskrives som et
menneske, for hvem formidlingen af vi
den om verden stod helt centralt. Men
hun valgte altså at bruge sine kræfter,
alle sine kræfter, på at formidle ikke til
faghistorikere, men til arbejdere, ikke at
analysere fortiden, men samtiden. Om
dette valg så blev gjort lettere af en følt
eller reel marginalisering i den autorise
rede historikerverden, får stå hen, også
efter læsningen af Callesens artikel.
Nanna Damsholt har læst Ellen Jør
gensens korrespondance, og det er der
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kommet en lille, lys, nærmest lyrisk ar
tikel ud af, der er helt jørgensen’sk. El
len Jørgensen betragtes normalt som
Steenstrups elev, og det fremgår af hen
des korrespondance, at de to var i ugent
lig kontakt til Steenstrups død. At hun
var anerkendt af alle, synes uomtviste
ligt, for sin dygtighed allerede i studie
årene og for sit videnskabelige værd, ef
ter at hun blev dr. phil. og ansat på Det
Kongelige Bibliotek. Der er ingen ana
lyse af Ellen Jørgensens videnskabelige
produktion eller virksomhed i det histo
rievidenskabelige samfund, hvilket er
meget ærgerligt hendes betydning taget
i betragtning.
I et historiografisk lys finder jeg i
Birgitta Odéns artikel om Astrid Friis
bogens vægtigste bidrag. Bag Odéns ar
tikel ligger den forestilling, at »Astrid
Friis blev professor i kraft af sin begåv
ning och sin vetenskapeliga produk
tion« (s. 204). Her står det videnskabs
historiske over det personlige, Astrid
Friis som historiker over Astrid Friis
som kvinde, uden at hverken det per
sonlige eller det kvindelige aspekt er
fraværende i det omfang, det belyser
forhold i Astrid Friis’ vej til professora
tet 1946 og hendes virksomhed som
professor og i »den autoriserede histori
kerverden«. Odén forbinder f.eks. Friis’
skifte fra international handelshistorie
og økonomiske problemstillinger til
danske emner i 1930’erne med hendes
usikre personlige økonomiske stilling;
at Friis ikke fik professoratet i Århus
1939, mente hun selv hang sammen
med hendes køn, at hun aldrig blev
medlem af Videnskabernes Selskab,
havde alene denne grund, og sluttelig
stilles spørgsmålet, hvorledes Astrid
Friis klarede sig i det mandsdominerede
historikerlaug? Dette spørgsmål besva
res dels ved, at Friis aldrig opgav sin
kvindelighed, sit køn, selv om hun afvi
ste at lægge kønnet til grund for viden
skabelig vurdering. Dertil kom, at det
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enorme arbejde, hun lagde i sin profes
sorstilling, og i alle de hverv, hun invol
verede sig i, som fulgte med hendes stil
ling i historikerverdenens top, havde sit
udspring i det pres, hun pålagde sig selv
som kvinde i en mandsverden: ikke bare
at ville gøre det lige så godt som de
mandlige kolleger, men bedre.
Et gennemgående tema er Astrid
Friis’ udvikling som elev af Erik Arup
og den betydning, han fik for hendes vi
denskabelige udsyn. Arups betydning
for dansk historievidenskab som skole
danner i 1920’erne og 1930’erne har
været et centralt historiografisk diskus
sionsemne, der udgør kernen i en nu
klassisk debat i moderne dansk historio
grafi om brud eller kontinuitet i histo
rievidenskabens udvikling. Sammen
med Albert Olsen indgik Astrid Friis
som argument for, at Arup rent faktisk
havde haft en så stor indflydelse på de
historikere, som kom til at indtage le
dende stillinger i historikerverdenen ef
ter krigen, at dette må betegnes som et
brud. Odén giver ikke eksplicit noget
bud på brud- eller kontinuitetsproble
matikken, men hendes analyser viser, at
Astrid Friis’ tilgang til den historiske
forskning i høj grad var præget af
Arups. Odén understøtter dermed impli
cit ideen om Arup som skoledanner, og
hun indicerer en mulig tredje generation
i Sven Ellehøj og Kristof Glamann, som
kun yderligere forskning vil kunne give
substans.
Odén underminerer på sæt og vis den
idé om også kvindernes konformitet,
som jeg har fremlagt ovenfor, idet hun
beskriver emnet for Friis’ disputats,
som var engelsk handelshistorie, som et
emneområde, der lå langt fra den nordi
ske forskningsfront: »Ämnesvalget låg
definitivt inte inom traditionen« (s.
196). Men er det rigtigt at formulere på
denne måde? International handelshi
storie var vel allerede blevet anerkendt
som et legitimt forsknings- og disputa-
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tionsemne med Arups disputats fra
1907, Studier i engelsk og tysk handels
historie. Det er vel snarere sådan, at
handelshistorien var et stærkt underpri
oriteret område i forhold til den politi
ske historie, og det internationale fuld
stændig underprioriteret i forhold til det
altoverskyggende nationale perspektiv
på historien, men ingen af delene var
udgrænset fra de legitime historiske em
ner i det videnskabelige samfund, som
f.eks. lokalhistorie og dagliglivets kul
turhistorie var det. Det er et kendetegn
ved den historievidenskabelige traditi
on, at den snarere definerer sig negativt
ved at udgrænse emner, metoder og tek
nikker end ved positivt at definere sit
indhold. At visse emner på et givet tids
punkt ikke er fremtrædende i forsknin
gen, betyder således ikke nødvendigvis,
at de er udelukkede fra den videnskabe
lige tradition, eller at det, der anses for
videnskabelig historie, ikke kan omfatte
disse emner.
Ann-Sofie Ohlander skriver kort om
det svenske historiker »Ellen Fries Kvinnlig historiker och kvinnohistoriker«. Langt mere kød er der på Hanne
Rimmen Nielsens bredt anlagte biografi
af Aagot Lading, der leder ud over den
»autoriserede historikerverden« til den
historieskrivning, som finder sted uden
for dette i Dansk Kvindesamfunds regi.
Vil man undersøge dansk kvindehistori
es rødder, må man ifølge Rimmen nød
vendigvis gå ud over denne verden, for
kvindehistorie blev ikke bedrevet der.
Rimmen giver altså et bidrag til kvinde
historiens historie, idet Aagot Ladings
kvindehistoriske arbejder var med til at
etablere kvindehistorien som en akade
misk disciplin, hvilket jo først skete i
1970’erne. Der er tillige tale om et bi
drag til Dansk Kvindesamfunds histo
rie, hvori Aagot Lading fra starten af
1930’erne virkede blandt den nye gene
ration, der søgte at forny organisationen
og dens mål på en række områder med
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en skærpelse af ligestillingen og kravet
om, at det skulle være muligt at kombi
nere familieliv og erhvervsaktivitet, en
generation der stod i modsætning til en
ældre, mere konservativ med Gyrithe
Lemche i spidsen. Aagot Ladings histo
riske arbejder analyseres, hvorefter hen
des liv som gymnasielærer, senere rek
tor på pigeskolen Rysensteen Gymnasi
um beskrives. Hun beskrives ligesom
Astrid Friis som en yderst aktiv kvinde,
der involverede sig i mange opgaver,
som søgtes løst med perfektionistisk ar
bejdsomhed. Det var åbenbart også
svært at forene et aktivt liv og karriere
med ægteskabet i 1920’ernes og 30’ernes Danmark - Aagot Lading forblev
som Astrid Friis ugift.
Jytte Larsens artikel om Elin Appel
er ikke en videnskabshistorisk artikel i
den forstand, men beskriver en i sand
hed bemærkelsesværdig kvindes udvik
ling fra et udgangspunkt i højskolemil
jøet og et politisk tilhørsforhold til par
tiet Venstre, uden de mindste spor af
kønsbevidsthed indtil 1950, til et radikal-feministisk standpunkt og forsøget
på at danne et kvindeparti 1964. Sidst i
artiklen fremstilles Elin Appels, for mig
at se, lige så bemærkelsesværdige teori
om historiens udvikling som en sving
ning fra et oprindeligt matriarkat til pa
triarkatets fremvækst med kristendom
men, kulmination med enevælden og
begyndende afvikling med junigrundlo
ven 1849 tilbage mod matriarkatet, der i
sammenhæng med hendes andre »dybt
originale« arbejder fra 1960’erne og
70’erne, giver »en på køn baseret om
fortolkning af hele det historiske forløb,
og hun fremlægger dermed (brudstyk
ker til) et nyt historisk og kønsfilosofisk
paradigme« (s. 267). Når det forholder
sig således, kunne jeg da godt have øn
sket en analyse af netop det.
Bindet sluttes af med en notits om
Signe Prytzs disputats om P.H. Ling og
hans gymnastikpædagogiske indsats fra
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1841. Derudover har Inge Lise Peder
sen skrevet »Omkring Kvinderegensens
grundlæggelse«, Marianne Alenius
»Glimt fra foreningen Kvindelige Aka
demikeres historie«.

1. Grethe Jacobsen antager, at Nina Lykkes
ansættelse i Provinsarkivet i København
gav hende en mulighed for at forske, men

Grethe Ilsøe s. 63, der bygger på en under
søgelse, kan præcisere, at det havde hun
ikke. Hun var skriver, senere betegnet
som registrant, aldrig akademisk medar
bejder.
2. En introduktion til debatten om køn som
historisk kategori, der er mere givende
end det, Rösenbeck præsenterer her, er gi
vet af Hanne Rimmen Nielsen: »Køn, kul
tur, repræsentation«, Den jyske Historiker
58-59, s. 7-34, især s. 13f og 25ff.

Stockholm bliver hovedstad
Af Leon Jespersen
Marianne Råberg: Visioner och verklig
het. I: En studie kring Stockholms
1600-talsstadsplan. II: Stockholmskartor från 1600-talet. (Stockholms
monografier utgivna av Stockholms
stad 54, 1987). 272 s. + 82 s.
Lars Ericson: Borgare och byråkrater.
Omvandlingen av Stockholms stads
förvaltning
1599-1637.
(Stock
holmsmonografier utgivna av Stock
holms stad 84, 1988). 447 s.
Åke Sandström: Mellan Torneåi och
Amsterdam. En undersökning av
Stockholms roll som förmedlare av
varor i regional- och utrikeshandel
1600-1650. (Stockholmsmonografi
er utgivna av Stockholms stad 102,
1990). 453 s.
Robert Sandberg: / slottets skugga.
Stockholm och kronan 1599-1620.
(Stockholmsmonografier utgivna av
Stockholms stad 105, 1991). 529 s.
Arne Jansson: Bördor och bärkraft.
Borgare och kronotjänare i Stock
holm 1644-1672. (Stockholmsmo
nografier utgivna av Stockholms
stad 103, 1991). 352 s.

Enhver købstad med respekt for sig selv
har fået skrevet sin historie i forbindelse
med et jubilæum, og hovedstæder har i
sagens natur altid påkaldt sig særlig in
teresse. Det er undertiden blevet til gan
ske omfangsrige værker, hvor lokalhi
storisk interesserede kan få indblik i by
livet inden for tematisk og kronologisk
brede rammer, medens rigshistorikere
her kan hente oplysninger om, hvorle
des kendte strukturer fungerede i prak
sis.
Om både Stockholm og København
foreligger der naturligvis en række spe
cialundersøgelser. For Stockholms ved
kommende kan henvises til serien
»Stockholmsmonografier utgivna av
Stockholms stad«, der nu tæller over
hundrede publikationer. Inden for ram
merne af denne monografiserie har det
produktive forskningsprojekt »Stock
holm blir huvudstad« publiceret en ræk
ke afhandlinger.
Forskningsprojektet blev sat i gang i
1980 under ledelse af Herman Schück
og er foregået i et samarbejde mellem
Stockholms Universitet og Kommittén
för Stockholmsforskning. Projektet er
interessant af flere grunde. Projektdelta-
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gerne har koncentreret sig om 1600-tallet, ligesom projektformen har mulig
gjort en systematisk analyse af forskel
lige aspekter af hovedstadens historie i
denne begivenhedsrige periode.
Man kan diskutere, hvorledes en ho
vedstad skal defineres. Om det f.eks. er
funktionen som residens for hoffet eller
for centraladministrationen, der er af
gørende. Netop i tidlig-moderne tid fin
der vi overgangen fra den personlige
kongemagt, hvor administrationen var
stærkt afhængig af monarken, til ska
belsen af et egentligt bureaukrati. En
hovedstad var ofte centrum ikke blot for
hof og administration, men også for
økonomisk, militær og kulturel aktivi
tet, ligesom den havde en repræsentativ
funktion over for omverdenen. For
Københavns vedkommende har man
fremhævet, at byen bestod af en rigsdel
og borgernes by, samt at det var veksel
virkningen mellem disse to elementer,
der kom til at præge den danske hoved
stads udvikling i 1600-tallet.1
En lignende vekselvirkning finder vi
i Stockholm. I den her behandlede pe
riode befandt såvel hof som centralad
ministration sig i Stockholm, der ligele
des blev centrum for de andre oven
nævnte aktiviteter. I projektet har man
behandlet en række af de strukturæn
dringer, der fulgte af, at Stockholm blev
nerven i stormagtstidens ekspanderende
svenske rige.
Placeringen af hoffet, centraladmini
strationen samt af diverse militære an
læg i hovedstaden kunne indebære en
række fordele for den, bl.a. i form af et
voksende, købedygtigt publikum. Som
rigets ansigt udadtil skulle en hovedstad
også opfylde repræsentative krav, der
kunne give sig udslag i en omfattende
byggevirksomhed, der ligeledes stimu
lerede efterspørgselen. Hertil kunne
komme funktionen som garnisonsby, li
gesom handels- og erhvervsvirksomhed
ofte blev koncentreret her. Omvendt

165
kunne netop denne koncentration lægge
tunge byrder på hovedstadsbefolknin
gen. Og eksistensen af store befolk
ningsgrupper, der ikke var borgere, men
knyttet til hof, administration og mili
tær, kunne skabe spændinger i hoved
staden. Disse og andre hovedstadspro
blemer undersøges i projektet.
Da projektet blev søsat i 1980, var
Marianne Råberg åbenbart godt i gang
med sin undersøgelse af Stockholms
byplanlægning i 1600-tallet. Afhandlin
gens to bind indgår ikke som en del af
projektet »Stockholm blir huvudstad«;
men som det fremgår af forordet, har
forfatteren deltaget i projektets møder,
og da afhandlingen netop behandler
1600-tallets Stockholm, vil det være na
turligt at omtale den her.
Marianne Råberg har i bind II aftrykt
Stockholmskort fra 1600-tallet. Hvert
kort er forsynet med analyserende og
instruktive kommentarer. Forfatterens
sigte er imidlertid langt videre, idet hun
i bind I undersøger, om der forelå en
samlet plan - en generalplan - for ud
bygningen af såvel den oprindelige by
som malmerne. Tesen hviler samtidig
på antagelsen, at en sådan plan omfatte
de en befæstningsring omkring byen, og
at generalplanen blev udarbejdet allere
de under Gustav II Adolfs regeringstid.
Der er imidlertid ikke bevaret en
sådan plan, og det hypotetiske præger
derfor problemstillingen. Forfatteren
anfører, at planen »bör« have været ud
formet med hensyn til fortifikatoriske
aspekter og have fulgt tidens teoretiske
litteratur, at planen »sannolikt« omfatte
de en befæstningsring ja at det »troligt«
var det primære i planen, og at det
»knappast« var tænkeligt, at Stockholm
skulle forblive ubefæstet, og at man
ikke havde diskuteret dette (s. 15f).
Denne rimelige antagelse understøt
tes af tidens teoretiske litteratur om by
planlægning, der var præget af fortifika
toriske hensyn, ligesom militærpersoner
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ofte stod for den praktiske udførelse. De
europæiske teorier var kendte i Sverige,
der også havde indkaldt udenlandske
eksperter. Desuden forelå der militært
prægede generalplaner for visse andre
svenske byer. Danmark spiller en særlig
rolle i argumentationen. Vilhelm Loren
zens tese om, at man ved Københavns
befæstning var gået ud fra en nu tabt ge
neralplan (s. 33), passer som fod i hose
for en analogislutning. Og forfatteren
kan endvidere støtte sig til Nis Nissens
påvisning af regelbundne geometriske
forhold mellem tårne, gadenettets orien
tering og befæstningen.2
Det er også denne metode, forfatteren
anvender, når hun på grundlag af kort
sammenligninger søger efter regelbund
ne geometriske forhold mellem kirke
tårne, gadenettets orientering og ikke
mindst toldopkrævningsstedernes og
»tullstaketets« placering. Marianne Rå
berg viser, at ordet »stäket« undertiden
blev benyttet i en militær betydning;
men som hun selv gør opmærksom på,
passede ikke alle toldopkrævningsste
der ind i en generel plan, ligesom told
stedernes helt nøjagtige placering synes
diskutabel. Der kendes imidlertid planer
for forskellige dele af Stockholm, og
Marianne Råberg fremlægger en spæn
dende og kyndig undersøgelse af de re
guleringer, der fandt sted i 1630’erne og
1640’erne.
Forfatteren nævner ligeledes, at man
nogle steder nødvendigvis måtte afvige
fra generelle modeller for at tilpasse sig
til den lokale topografi. Da der ikke er
overleveret en generalplan, må argu
mentationen nødvendigvis bestå i påvis
ning af så mange faste geometriske for
hold, at hypotesen sandsynliggøres.
Forfatteren supplerer disse geometriske
undersøgelser med en diskussion af,
hvilke arkivalske nedslag en sådan ge
neralplan ville have medført, samt af
det overleverede materiales hentydnin
ger til en sådan plan. I 1630’erne omta
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les kongens »dessein«, og i regerings
skrivelser fra 1637-38 nævnes kongens
reviderede »afritning« (s. 179). Senere i
1600-tallet kendes drøftelser om
Stockholms befæstning.
Det er en yderst vanskelig opgave,
forfatteren har påtaget sig, og i gunstig
ste fald ville den anvendte metode, som
forfatteren selv gør opmærksom på, un
derbygge antagelsen af en generalplan
fra Gustav II Adolfs tid. Konklusionen
er da også præget af samme hypotetiske
formulering som problemstillingen, og
klarheden bliver heller ikke større af, at
forfatteren nævner, at der kan have
været tale om en række alternative pla
ner, der successivt blev udarbejdet, samt
at ræsonnementet gengiver hypotetisk
tænkelige varianter og absolut ikke skal
tolkes, som at planerne netop så sådan
ud (s. 182). Konklusionen er fornuftig
nok, og skønt læseren efterlades med en
tvivl om, hvad der var visioner og virke
lighed, har Marianne Råberg med sin
idérige og kundskabsmættede doktoraf
handling fremlagt en yderst interessant
tese, der vil være vigtig for den fremti
dige udforskning af stormagtstidens
Stockholm.

Projektets første publikation var Lars
Ericsons doktorafhandling om Stock
holm bys forvaltning i perioden 15991637. Lars Ericson, der er førstearkivar
på Krigsarkivet i Stockholm, er kendt
som en produktiv militærhistoriker;
men han har også publiceret en række
arbejder,om byforvaltning. I den fore
liggende afhandling behandler han bu
reaukratiseringen af Stockholms for
valtning, nærmere bestemt bureaukrati
seringens årsager, forløb og følger. Pro
blemet sættes ind i en større kronolo
gisk og tematisk sammenhæng, hvor
forfatteren skitserer Stockholms udvik
ling fra en by, der i 1500-tallet stadig
havde et middelalderligt præg, til 1600tallets moderne hovedstad for stor-
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magtstidens Sverige. Ligesom det var
tilfældet for København, blev Stock
holm centrum for en række aktiviteter,
og indbyggertallet voksede fra ca.
10.000 omkring 1600 til 50-55.000 i
1670’erne. Hele denne udvikling stille
de nye krav til hovedstadens magistrat.
Kronologisk indrammes afhandlin
gen af hertug Karls erobring i slutnin
gen af 1590’erne af Stockholm, der
havde taget parti for Sigismund, samt af
forordninger i midten af 1630’erne, der
regulerede byens forvaltningsforhold.
Forfatteren kan ikke spore nogen teore
tisk debat i Sverige om byforvaltning.
Man regerede fortsat efter Magnus
Erikssons bylov fra 1300-tallet, der i
praksis afstak vide rammer. Og da her
tug Karl nægtede at anerkende Sigis
munds privilegier for byen, var hoved
staden uden privilegier frem til 1636,
hvilket muliggjorde en større kongelig
kontrol. Især synes udviklingen i
1620’erne at ændre magistraten.
I lighed med mange andre euro
pæiske byer havde købmandspatriciatet
i Stockholm domineret borgmesterpo
sterne. I 1620’erne måtte købmændene
imidlertid vige pladsen for akademisk
uddannede, og i 1630’erne skete det
samme for rådmændenes vedkommen
de. Det var også i 1620’erne, at byen fik
stigende udgifter til embedsmændenes
løn. De voksende lønninger blev i
1620’erne finansieret af større afgifter
på Stockholms ekspanderende handel
og i 1630’erne suppleret med skatter og
afgifter, som kronen bevilgede byen.
Medens ansvaret for byens finanser
havde hvilet på flere personer, blev det i
slutningen af 1620’erne samlet hos en
bogholder.
Det var også i 1620’erne, man ekspe
rimenterede med en arbejdsfordeling in
den for magistraten. Tiltagene mødte
modstand fra købmændene i magistra
ten, men i 1636 kom en forordning om
en kollegial organisering af magistraten
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i fire afdelinger. Ved en arbejdskræven
de gennemgang af magistratens proto
koller fremlægger forfatteren en del nyt
vedrørende bystyrets arbejde, møde
virksomhed m.m. Forfatteren har imid
lertid ikke begrænset sig til magistra
tens arbejde, men også inddraget en
række andre bestillingsmænd i byen.
Her genfindes en udvikling, der er ge
nerel for tiden: at borgerlige ombud og
ulønnede tjenester erstattes af lønnede
og fuldtidsarbejdende embedsmænd.
Ericsons undersøgelser bekræfter i
mangt og meget det billede, vi i forve
jen har af udviklingen. Men med den
fremlagte empiri står billedet nu langt
klarere, ligesom hans detailstudier har
givet ny viden. Forfatteren er velbe
vandret i international litteratur, og pro
blemstillingen relateres til temaer i den
internationale debat, herunder til Max
Webers bureaukratibegreb og til diskus
sionerne om det 17. århundredes krise.
Sidstnævnte debat har bl.a. fokuseret
på omfordelingen af økonomiske res
sourcer i samfundet i forbindelse med
øgede afgifter og skatter. En del af de
batten har beskæftiget sig med reaktio
nerne på øgede offentlige byrder samt
modsætningen mellem dem, der hen
holdsvis profiterede og blev ramt af ud
viklingen. Både fra denne og tidligere
perioder kendes der eksempler på mod
sætningsforhold mellem magistrat og
borgere. Og når forfatteren (i kap. 6) un
dersøger magistratens holdning til øge
de offentlige byrder, kan det knyttes til
krisedebatten og til følgerne af magi
stratens ændrede sammensætning.
Konkret drejer det sig dels om magi
stratens eventuelle begunstigelse af sig
selv, dels om dens holdning i sager,
hvor kronen og borgerne havde interes
sekonflikter. Forfatteren finder kun få
spor af egennyttighed/korruption, men
beklager, at materialet ikke tillader en
sammenligning af perioderne før og ef
ter bureaukratiseringen af bystyret. Det
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samme kan siges om konklusionen ved
rørende magistratens dobbelte loyalitet,
der afspejlede sig i en forsigtig balance
gang mellem kronen og borgerne. For
fatteren har udvalgt nogle sager fra be
gyndelsen af 1600-tallet og fra 1620’erne; havde der været suppleret med sa
ger fra 1640’erne, kunne det eventuelt
have vist en mulig sammenhæng mel
lem magistratens ændrede sammensæt
ning og ændrede loyalitetsbånd. Men
kildematerialet tillader formentlig ikke
en sådan undersøgelse. Den påviste ba
lancegang er imidlertid vigtig for be
dømmelsen af statens muligheder og
begrænsninger, og generelt har Ericsons
undersøgelse netop interesse for et ikkesvensk publikum, fordi forfatteren rela
terer strukturændringerne i Stockholm
til den internationale debat.

1620’erne synes også at fremstå som en
brydningstid med hensyn til Stock
holms handel. Åke Sandström har i sin
doktorafhandling, der er den anden pub
likation inden for projektet, undersøgt
Stockholms handel i første halvdel af
1600-tallet. Bogens undertitel angiver,
at det drejer sig om en undersøgelse af
hovedstadens rolle i formidlingen af va
rer i regional- og udenrigshandel. Regi
onalhandel omfatter her også Baltikum,
og begrebet udenrigshandel reserveres
således for handel på fjernere destinati
oner.
Mere præcist er det forfatterens for
mål at analysere omfanget af Stock
holms handel, dens sammensætning og
retning. Denne handel undergår store
ændringer i første halvdel af 1600-tal
let. Med hensyn til udenrigshandelen
lægges vægten så afgjort på eksportsi
den og dermed på store eksportartikler
som jern, kobber og tjære. Inden for re
gionalhandelen opererer forfatteren
med seks regioner. Det er ingen let op
gave, forfatteren har sat sig, når man ta
ger de metodiske problemer i betragt
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ning, der knytter sig til statistiske un
dersøgelser for tidlig-moderne tid.
Kildematerialet, der for en stor del
består af kameralt materiale såsom told
længder, er dels heterogent, dels udar
bejdet til andre formål end forfatterens.
For at udnytte materialet har Åke Sand
ström måttet bearbejde det efter omfat
tende kildekritiske undersøgelser. Ud
over at registrere diverse fejlkilder har
han undersøgt sæsonvariationer inden
for regionalhandelen, som han benytter
til antagelser om handelens sammen
sætning på tidspunkter, hvor varernes
art ikke fremgår af materialet.
Åke Sandströms metodiske afsnit,
der reviderer andre økonomiske histori
keres resultater, bringer således en del
nyt. Forfatteren kan vise, hvordan
Stockholm som følge af handelsregule
ringerne i stigende grad blev centrum
for regionalhandelen. Og han kortlæg
ger ikke blot, hvilke typer varer der kom
fra de enkelte regioner, men også hvor
dan reguleringspolitikken påvirkede re
gionerne. Områderne umiddelbart om
kring hovedstaden synes i vid udstræk
ning domineret af de stockholmske
købmænd, og for de botniske byers ved
kommende kan han iagttage, at småskibsfarten afløses af større skibe, og at
bydannelserne i Den botniske Bugt ikke
kan betragtes som en fejlslagen politik.
Det svenske riges byer blev opdelt i
»uppstäder« og »stapelstäder« (med ret
til at drive udenrigshandel); men Stock
holm fremstår som den mest begunsti
gede af stabelstæderne. Det skyldtes
ikke mindst den botniske handelstvang,
der betød, at de botniske byers uden
rigshandel skulle gå via Stockholm eller
Åbo. Ordningen blev udviklet i han
delsordningerne fra 1614 og 1617 samt
i seglationsordningen fra 1636. Stock
holms dominerende stilling i regional
handelen synes at slå igennem i 1620’erne.
Stockholms handel voksede både i
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mængde og værdi; det sidste også som
følge af en stigende forarbejdning af
eksportvarer. Men nok så bemærkelses
værdigt viser forfatteren, at Stockholm
ikke fik en større andel af udenrigshan
delen. Andre stabelstæder tog deres del
af opsvinget. Det var åbenbart også i
1620’erne, at Stockholms udenrigshan
del ændrede retning fra Danzig og
Lübeck til Amsterdam, der i større grad
fremstod som centrum for handel og ka
pital. Forfatteren er desværre afskåret
fra mere præcist at følge ændringerne i
1620’erne, da kildematerialet svigter
for perioden 1623-1635, hvor opkræv
ningen af handelsafgifter var bortforpagtet. Men hans undersøgelser for den
foregående og efterfølgende periode vi
ser, at ændringerne fandt sted i den mel
lemliggende tid.
Sandstrom relaterer sine resultater til
generelle teorier og modeller. Ud fra sin
problemstilling finder han ikke Walter
Christallers centralstedsteori hensigts
mæssig ved beskrivelsen af Stockholms
relationer til andre byer i det svenske
rige, medens han omvendt knytter sine
resultater til Immanuel Wallersteins
centrum-periferi-model. Som i andre
lande var regulering og koncentration af
handel et redskab for regeringen til at
kontrollere og beskatte handelen; men
den særlige begunstigelse af Stockholm
må også ses som et forsøg på at gøre
den til en hovedstad på linje med dem
på Kontinentet.
Regeringens koncentration af handelsog forvaltningsmæssig samt militær ak
tivitet i hovedstaden havde imidlertid
også sine skyggesider i form af særlige
hovedstadsproblemer. Det er nogle af
disse, der behandles i Arne Janssons
doktorafhandling, der er den tredje pro
jektpublikation. Hvis det var forbundet
med betydelige metodiske problemer at
analysere Stockholms handel, er det på
ingen måde lettere at dokumentere ind
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byggernes levevilkår og evne til at bære
de øgede byrder.
Når hovedstæder blev centrum for en
række statslige aktiviteter, medførte det
tillige, at populationen af ikke-borgere
voksede. For Københavns vedkommen
de viser nogle ældre og grove beregnin
ger, at gruppen af kongelige embedsmænd, tjenere og militærpersoner ved
midten af 1600-tallet udgjorde knap
halvdelen af hovedstadens samlede be
folkning.3 Og i Stockholm udgjorde de
på samme tid - da de var flest - ca. dob
belt så mange som gruppen af borgere. I
begge hovedstæder var der trakasserier
mellem borgere og kongelige betjente,
der henholdt sig til deres fritagelse for
borgerlig tynge, såfremt de ikke drev
borgerlig næring.
I København udviklede der sig en
lang og bitter strid mellem borgerne og
gruppen af skrivere i Rentekammeret.
Renteskriverne affattede i 1650’erne en
større historisk udredning, hvor de de
monstrerede, hvorledes de gennem de
sidste par menneskealdre uretmæssigt
var blevet pålagt byrder på linje med
borgerne. De ønskede hverken at være
underkastet borgerlig tynge eller byens
jurisdiktion. Og med et simpelt regne
stykke over forholdet mellem deres løn
og nogle basale udgifter, ville de de
monstrere en svigtende ydeevne.4 Det er
dette problem, Arne Jansson undersøger
for Stockholms vedkommende, blot på
et langt bredere grundlag. Med stats
magtens voksende krav til befolkningen
udløste disse naturligt nok en debat om
byrdernes fordeling. Særlig aktuelt blev
dette i hovedstæderne med deres store
indslag af ikke-borgere. Arne Jansson
har fokuseret på grupperne af borgere
og kronens tjenere.
Medens det er vanskeligt blot at be
regne Stockholms indbyggertal, er det
naturligvis endnu vanskeligere at vurde
re levevilkår. På grundlag af forfatte
rens og Johan Söderbergs undersøgelser
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af kostens sammensætning opererer for
fatteren med et forbrugsmønster, som
kombineret med priserne for de pågæl
dende madvarer samt tøj og boligudgif
ter fører til et skøn over leveomkostnin
gerne. Herefter beregner forfatteren
indkomster samt, hvad der blev betalt i
direkte og indirekte skatter til byen og
staten. Hovedstaden var kendetegnet
ved store sociale forskelle, der udvikle
de sig til en polarisering på grund af den
degressive beskatning. Noget forenklet
er hovedkonklusionen, at medens skat
terne og leveomkostningerne steg, stag
nerede eller faldt lønningerne. For de
socialt dårligst stillede tegnes der et bil
lede af forringede levevilkår i den un
dersøgte periode 1644-1672. Forfatte
ren ser hovedstadens voksende indbyg
gertal som en årsag til de faldende løn
ninger.
Dette billede kan meget vel være kor
rekt; men en række af beregningerne må
i sagens natur bygge på antagelser.
F.eks. om der var et fast forhold mellem
svendes og mestres indtjening, og om
der kan drages paralleller mellem ind
komsterne for henholdsvis kronens og
byens håndværkere. Fra mange under
søgelser kender vi forskellige reaktions
fænomener til forbedring af levevilkåre
ne. Familieplanlægning, herunder sen
indgåelse af ægteskab samt børnebe
grænsning, alternative eller supplerende
indtægtsmuligheder, omlægning af så
vel produktion som forbrugsmønster
m.m. har formentlig været redningen
for mange, men er blot vanskelig at
påvise i dag. Forfatteren er imidlertid
selv inde på det lave børnetal.
Meget naturligt forsøgte man også at
fordele byens og kongens tynge på flere
skuldre. Her opstod der let konfrontati
oner mellem borgerne og kronens tjene
re, der var fritaget for visse byrder.
Jansson foretager en kortfattet sammen
ligning af byrdefordelingen i Stock
holm, Wien, Paris, London og Køben
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havn med hensyn til statsskat, byskat,
renholdelse,
vagt,
gadebelysning,
brandvæsen, fattigvæsen, indkvartering
og befæstningsarbejde. Han fremhæver
her bl.a. den store forskel mellem
Stockholm, hvor byrderne i vid ud
strækning påhvilede gruppen af borge
re, og København, hvor de fleste byrder
blev båret af alle hovedstadens indbyg
gere (s. 25 lf).
Den skematiske opstilling (s. 251) an
giver ingen opgørelsesår, men må dæk
ke hans undersøgelsesperiode 16441672. Med enevældens indførelse i Dan
mark i 1660-1661 dækker den for Kø
benhavns vedkommende såvel adels
vældens som enevældens tidsalder; men
forfatteren synes primært at gengive for
holdene under enevælden. Forskellen
mellem Stockholm og København er
imidlertid knap så stor, som den frem
stilles her, hvis man ser på formalia.
Bl.a. fremgår det, at indkvartering på
hvilede alle i København, inklusive kro
nens tjenere. I adelsvældens tid var kro
nens tjenere i princippet fritaget for ind
kvartering. men blev ved flere lejlighe
der pålagt en sådan. I marts 1658 - lige
efter Roskildefreden - da Frederik III
anmodede om, at de kongelige betjente
fortsat ville udstå indkvarteringsbyrder
ne, forsikrede han samtidig, at det ikke
skulle skade deres privilegier, og at bor
gmestre og råd ikke skulle betragte det
som en ret.5 Ved flere lejligheder forsva
rede kronens tjenere indkvarteringsfri
heden, og Jansson nævner, at de først i
1677 - dvs. efter den periode, han under
søger-fik pligt til at deltage i indkvarte
ringen. Men i skemaet figurerer de som
indkvarteringspligtige. Skemaet og
sammenligningen angiver altså praksis.
Ifølge oversigten (s. 251) bidrog alle
inklusive adelen til statsskat. Forfatte
ren giver her eksempler tilbage fra
1500-tallet. Her nævnes (s. 249f) bl.a.
en skat til Københavns befæstning fra
1642, der også omfattede adelen. Adeli-
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ge var skattefrie; men selv om 1642skatten var bevilget af det adelige rigs
råd, forsvarede adelen sin skattefrihed
ved at betale af affektion og ikke af
pligt, sådan som det også fremgår af
Janssons tekst. I 1607 og 1608 var ade
len ikke omfattet af befæstningsskatten;
men i 1647, 1653 og 1659 opfordredes
adelen til at yde på linje med andre.6
Det københavnske bysamfund var
præget af store modsætninger mellem
borgerne på den ene side og forskellige
privilegerede grupper - herunder adeli
ge og kronens tjenere - på den anden. I
1650 protesterede borgerne i Stockholm
over »bakugnspengarna«, som de mente
var pålagt på et manglende juridisk
grundlag. Protesten førte til hårde dom
me over lederne, og én blev henrettet (s.
140-154). Samme år finder vi en protest
fra borgerne i København, men her gik
det fredeligere til. I 1650 indførte den
danske regering en accise på øl og bræn
devin, der udelukkende påhvilede bor
gerne.7 Efter henvendelse fra hovedsta
dens borgere protesterede Københavns
bystyre mod den skæve byrdefordeling
og ønskede andre grupper i bysamfundet
inddraget. Konkret nævnte de kronens
tjenere, adelen og gejstligheden.8 Kon
gen reagerede skarpt, og sagen blev hur
tigt afsluttet, da magistraten gav en und
skyldning for sin opførsel. Episoden vi
ser, at da statsmagten stillede større krav,
ønskede borgerne, at byrderne også blev
båret af privilegerede grupper i bysam
fundet. I dette tilfælde var deres henven
delse forgæves.
Protesten i 1650 betød desuden, at
tankerne om nye privilegier for hoved
staden foreløbig blev skrinlagt. Privilegiesagen blev genoptaget i 1658, da den
svenske hær belejrede København. Af
en række koncepter fra efteråret 1658
og januar 1659 ses det, at gruppen af
kongelige betjente var med i nogle af
udkastene, men udeladt i andre. Deres
stilling var åbenbart et kontroversielt
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emne. Også den danske hovedstad var
præget af et modsætningsforhold mel
lem borgerne og privilegerede grupper.
Det skorter naturligvis ikke på inter
essante emner, man kunne have ønsket
uddybet. Stockholm skulle for eksem
pel stille og underholde 100 og i kriseti
der 200 bådsmænd. Hovedstadens års
løn (»hemkallsspengar«) til 100 båds
mænd androg 1867 daler silvermynt,
der skulle bæres af de ca. 1300 borgere.
Men kilderne tillader formentlig ikke en
nærmere udredning. Arne Jansson har
givet en fin skildring af beskatning, af
skatternes oppebørsel og konsekvenser i
form af øget polarisering. Gennem hans
omfattende undersøgelser har vi fået et
langt bedre indblik i hovedstadsbeboer
nes vilkår under stormagtstiden, selv
om det er vanskeligt at komme på tæt
hold af borgernes hverdag.
Vekselvirkningen mellem borgernes og
rigets by berøres i den foreløbig sidste
publikation fra projektet, hvor Robert
Sandberg undersøger forholdet mellem
Stockholm og kronen. Konkret behand
ler han perioden 1599-1620. Det krono
logiske udgangspunkt er også her her
tug Karls sejr over Sigismund, medens
1620 som slutpunkt bestemmes af en
række tiltag, der påvirkede forholdet
mellem hovedstad og krone. Her frem
hæver forfatteren etableringen af en
kollegieadministration,
begyndende
med S vea Hovrätt i Stockholm i 1614.
Endvidere handelsordningerne 1614 og
1617, den nye rigsdagsordning 1617
samt forslagene til nye privilegier for
Stockholm og til en nyordning af købstædernes administration 1619-1620.
Det er forfatterens mål at undersøge
kronens indflydelse i Stockholm og ho
vedstadsborgernes stilling i samfundet
og i bysystemet samt endelig, hvorledes
statens og kronens udvikling påvirkede
hovedstaden. Hermed er Stockholms
udvikling blevet placeret inden for vide
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rammer, der også nødvendiggør, at Ro
bert Sandberg i højere grad end andre
projektdeltagere tager stilling til defini
tion af en hovedstad og hovedstads
funktioner.
Afhandlingen rummer en række in
teressante resultater. Sandberg har for
flere år siden behandlet det ejendomme
lige forhold, at Stockholm fra 1599 til
1636 var uden privilegier.9 At Karl IX
ikke ville stadfæste Sigismunds privile
gier for hovedstaden, er forståeligt nok;
men når heller ikke Gustav II Adolf
gjorde det, skyldtes det formentlig, at
den privilegieløse hovedstad sikrede
kronen større indflydelse. Det sættes
ind i et historisk udviklingsforløb, der
viser, at byens privilegier oprindeligt
fremstod som et kontraktlignende for
hold mellem byen og kronen, men at de
senere fik karakter af en kongelig nå
desakt.
Som det fremgik af Åke Sandströms
undersøgelse, blev Stockholm i han
delsordningerne fra 1614 og 1617 den
mest begunstigede stabelstad. Robert
Sandberg viser imidlertid, at den bag
vedliggende opdeling i »uppstäder« og
»stapelstäder« mødte modstand fra dele
af hovedstadens borgerskab, der drev en
lukrativ handel med metaller, og at han
delsordningerne blev gennemført med
delvis tilsidesættelse af borgerne.
Karl IX nærede mistro til hovedsta
den og holdt derfor en betydelig garni
son i byen, ligesom han greb ind i borg
mestervalg. Også byens regnskaber
blev kontrolleret. Med Gustav II Adolfs
tiltræden løsnedes grebet lidt med hen
syn til borgmestervalg, ligesom interes
sen for byens regnskaber dalede. Men
da bystyret blev reformeret i 1620’erne,
greb kronen i højere grad ind i borgme
stervalg, ligesom interessen for byens
regnskaber steg i forbindelse med ho
vedstadens voksende udgifter og ind
tægter.
Til afhandlingens resultater hører
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desuden, at de enkelte byer - herunder
også Stockholm - kun kunne øve større
indflydelse som gruppe på stænderrigs
dagen, men også her havde indflydelsen
sine klare grænser. Inden for borger
standen havde hovedstaden naturligvis
en førerposition, selv om den kun var
repræsenteret af få personer på rigsda
gen. Forfatteren konkluderer, at Stock
holm - med Fernand Braudels udtryk var en underkuet by.
Endelig rummer afhandlingen en af
sluttende diskussion af hovedstadsbe
grebet. Med rette ser forfatteren central
administrationens faste placering som
det, der er afgørende for definitionen af
en hovedstad. På den baggrund blev
Stockholm først en hovedstad med op
bygningen af en kollegieadministration
i 1600-tallets andet tiår, og med 1634
års regeringsform er processen afsluttet.
Også under denne synsvinkel var
1620’erne en vigtig periode i Stock
holms udvikling.
Forfatteren berører en række andre
hovedstadsfunktioner såsom centrum
for militær, handel, økonomi og kultur.
Og han nævner, at så sent som ved
Gustav II Adolfs begravelse i 1634 øn
skede regeringen på grund af mindre
værdskomplekser at indskrænke den
udenlandske deltagelse i ceremonien.
Samme år forsøgte Christian IV i for
bindelse med tronfølgerens bryllup at
samle effekter af statusværdi i Køben
havn for at gøre indtryk på de udenland
ske gæster og demonstrere, at Danmark
var på højde med øvrige europæiske
lande. Også her var man bange for at
falde igennem, og udviklingen i de to
nordiske lande lignede på mange måder
hinanden. Ifølge en fransk deltager i
brylluppet, Charles Ogier, mødte Sveri
ge op med en påfaldende prægtig dele
gation; men den svenske ambassadør
trak sig snart tilbage fra festlighederne,
da han ikke fik en passende placering i
den internationale rangorden.10
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De mange initiativer, der blev taget
for at give Stockholm en repræsentativ
funktion som udstillingsvindue over for
omverdenen - gaderegulering, bygge
virksomhed m.m. - viser den intime
forbindelse mellem det ekspanderende
svenske rige og Stockholms udvikling.
Sammen med de øvrige publikationer
inden for projektet »Stockholm blir hu
vudstad« demonstrerer Sandbergs un
dersøgelse, at hovedstadsfunktionerne
medførte en blanding af begunstigelser
og skyggesider.
Der er gået mange år siden projektets
start; men det har været værd at vente
på. Projektet er resulteret i en systema
tisk undersøgelse af de strukturændrin
ger, der ledsagede Stockholms forvand
ling til en hovedstad i begyndelsen af
1600-tallet. Især fremstår 1620’erne
som en vigtig periode i hovedstadens
historie. Bidragyderne har gennemar
bejdet omfattende og vanskeligt anven
delige kildegrupper, der har givet os
megen ny viden. En begrænset tematisk
overlapning har ikke kunnet undgås;
men den emnemæssige opdeling synes
ikke at have virket som en spændetrøje.
Og bortset fra indledningsafsnittene,
hvor de enkelte undersøgelser placeres
inden for projektrammen, har man stort
set undgået et skabelonagtigt indtryk.
Afslutningsvis skal nævnes, at samtlige
publikationer er rigt illustrerede. Der
har deltaget andre personer i projektet,
så man kan måske se frem til flere pub
likationer.
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Litteraturnyt
SAMLEDE FREMSTILLINGER OG STØRRE TIDSPERIODER

Benito Scocozza og Grethe Jensen:
Danmarkshistoriens Hvem, Hvad og
Hvornår. Politikens étbinds Dan
markshistorie. (Politikens Forlag,
1994). 468 s., 399 kr.
Ved at lægge kræfterne sammen har
Grethe Jensen og Benito Scocozza på
glimrende vis løst en opgave, som på
forhånd ellers måtte synes nærmest
uløselig, nemlig at skrive en bog, som
forener opslagsværkets knappe, leksi
kalske form med den brede fremstil
lings flydende prosa. Den oplagte risiko
ved et sådant forehavende er at havne
mellem to stole, således at slutresultatet
hverken lever op til leksikalske præci
sionskrav eller almindelige læselig
hedskrav. Denne fælde falder dette
værk imidlertid ikke i, hvilket hænger
sammen med, at begge forfattere er ruti
nerede og velskrivende historikere, som
mestrer kunsten at skabe overensstem
melse mellem form og indhold. Fagligt
set er forfatterkombinationen heldig;
Scocozza er bredt orienteret med fagligt
tyngdepunkt i 1600-tallet, mens Grethe
Jensens væsentligste produktion ligger i
1800-tallet. Tilsammen dækker de der
for et bredt udsnit af det historiske for
løb.
En væsentlig grund til det vellykkede
resultat er imidlertid også, at forlaget
ikke har sparet nogen anstrengelse for at
gøre værket brugervenligt og præsenta
belt. Det ydre udstyr er simpelthen flot
- smuk og solid indbinding, således
som det sømmer sig for en håndbog,
masser af gode illustrationer, mange af

dem i farver, samt klare kort og dia
grammer, som løbende understøtter tek
sten, det hele i smuk og indbydende gra
fisk opsætning.
Grundstammen i værket er en fort
løbende fremstilling af danmarkshisto
rien i 31 kapitler fra de første jægere og
samlere, og frem til håndboldpigerne
vandt sølv ved verdensmesterskabet i
1993, som det anføres i den ledsagende
pressemeddelelse. Sidetalsmæssigt er
teksten disponeret, så der er en nogen
lunde ligelig vægtning mellem de tre
klumper, som vi for tiden opdeler vor
historie i. Tiden inden 1500 får ca. 100
sider, tiden 1500-1900 omkring 150,
mens det 20. århundrede behandles på
ca. 120 sider. Det er en fordeling, der
ikke kan indvendes noget imod. Sproget
er stramt og nøgternt, som det må blive,
når så mange informationer som muligt
skal presses ind på den snævrest mulige
plads. Det har ikke levnet forfatterne
stort stilistisk spillerum; men det taler
til deres ros, at de ikke desto mindre har
kunnet undgå at give fremstillingen ka
rakter af opremsning.
Teksten er kronologisk disponeret, og
en tidslinie i marginen sikrer, at læseren
hele tiden ved, hvor i kronologien han
befinder sig. Denne tidslinie er supple
ret med korte marginaltekster, som be
virker, at værket også kan bruges som
årstalsliste. Den fremadskridende kro
nologiske fremstilling brydes af 21 min
dre temaartikler, indskudt på passende
steder i teksten, hvori særlige emner ta
ges op til nærmere behandling. Det dre
jer sig eksempelvis om arkæologiske
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dateringsmetoder, skoven før og nu,
klostervæsen, herregårde gennem 400
år, tropekolonier, jernbanen fra 1847 til
i dag og danmarkshistoriernes dan
markshistorie. Disse artikler giver lidt
mere udførlig besked, end det er muligt
at indarbejde i den kronologiske frem
stilling.
Tekstdelen efterfølges af et ca. 40 si
ders afsnit med tal og tabeller. Det rum
mer statistiske oplysninger om forskel
lige sider af især den nyere samfunds
udvikling - eksempelvis om befolk
ningsforhold, udvikling i uddannelse,
erhverv, udenrigshandel og forbrug af
tobak og alkohol. Nyttige er også over
sigterne over mønt, mål og vægt og - i
den politiske afdeling - graferne over
valgtal og folkeafstemninger fra 1913
til i dag, komplette oversigter over rege
ringerne siden 1848, kongerækken med
kongernes valgsprog og diverse slægts
tavler over konge- og hertuglinier. En
delig finder man en beklemmende kort
oversigt over danske nobelpristagere fra
Niels Finsen til Niels K. Jerne og en no
get længere over danske medaljetagere
ved de olympiske sommerlege 18961992 - som det bemærkes, har ingen
dansker nogensinde opnået medalje ved
vinterlegene. Sidstnævnte oversigt kun
ne efter undertegnedes mening uden
skade have været udeladt. Der er jo ikke
tale om en sportshåndbog, men en
håndbog i danmarkshistorie - det er dog
naturligvis en smagssag, og glædeligvis
forskånes vi da for tilsvarende oversig
ter over fodbolddrengenes, håndboldpi
gernes og cykelrytternes bedrifter.
Værket rundes af med en slags dan
markshistoriens Blå Bog, ca. 700 korte
biografier over 1200 års kendte, afdøde
danskere. De er ordnet alfabetisk og
henter fortrinsvis deres oplysninger fra
Dansk biografisk leksikon. Det hele bin
des sammen af et fortræffeligt kombine
ret sag-, sted- og personregister, hvilket
gør det enkelt at søge og finde konkrete
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oplysninger, hvis det er sådanne, man er
på jagt efter.
Flere steder understreger forfatterne,
at bogen ikkun er menneskeværk og
som sådant behæftet med fejl, ligesom
de præciserer, at udvælgelsen af stof og
information er udtryk for deres person
lige valg - og fravalg. Anderledes kan
det selvfølgelig ikke være, og i det store
hele er der ikke meget at indvende mod
deres jugement. Det samlede resultat er
bredt dækkende - med en svag slagside
mod det kulturhistoriske - og den kon
krete information er præcis og pålidelig.
De følgende bemærkninger er derfor
blot småpillerier, som aldeles ikke rok
ker ved det gode helhedsindtryk.
Når det erindres, hvilken stor betyd
ning Erik Arup i sin tid tillagde adels
vældens kanslere - han opererede jo li
gefrem med kanslerregeringer som kro
nologisk skelet - kan det godt undre, så
lidt omtale disse får i et værk, der har
netop Scocozza som medforfatter. Kun
Niels Kaas omtales i teksten, og kun
han og Johan Friis er biograferet, hvori
mod de to Christian Friis’er og Christen
Thomesen Sehested slet ikke nævnes.
Til gengæld er der plads til at biografere
kunstsmeden Caspar Fincke, som nok
har efterladt sig nogle smukke smede
jernsgitre, men ellers næppe kan til
lægges danmarkshistorisk betydning.
Dette være blot nævnt for at understrege
rigtigheden af forfatternes indledende
bemærkning til biografiafsnittet (s.
427): »Mange vil sikkert synes, at andre
end de udvalgte skulle være taget med,
mens nogle af de omtalte kunne have
været udeladt. En udvælgelse må nu en
gang bero på et skøn.« - Det havde nu
været ganske rart med en præcisering
af, hvad dette skøn egentlig går ud på.
Det er nemlig svært at se nogen konse
kvent linie i udvælgelsen. At henholde
sig til så luftige begreber som »betyd
ning og indflydelse« svarer nærmest til
at sælge elastik i metermål.
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Det er velgørende, at der s. 134 benyt
tes udtrykket »Trediveårskrigene« i be
vidst modsætning til den gængse entals
form. Der var jo netop tale om en hel
stribe konflikter, som i almindelighed
gøres til én samlet krig ved at betegne
dem »Trediveårskrigen«. Derimod giver
kapiteloverskriften s. 146, »Den ældre
enevælde«, om den tidlige absolutisme
anledning til mindre begejstring. Der må
vel menes den yngre enevælde, med
mindre man vil acceptere den absurditet,
at enevælden fødtes gammel og døde
ung. Karakteristikken af Danske Lov s.
155 er misvisende. Det er korrekt nok, at
den indeholdt strenge straffebestemmel
ser for majestætsforbrydelser; men det
burde også være fremgået, at lovens be
stemmelser på næsten alle andre områ
der var blandt de mest humane og pro
gressive i Europa. S. 367 udnævnes Uffe
Ellemann-Jensen til Venstres formand
ved Firkløverregeringens dannelse i
1982. Det blev han nu først i 1984, hvor
han afløste Henning Christophersen,
som blev EF-kommissær.
Det er naturligvis småting, og de skal
på ingen måde fordunkle den kendsger
ning, at vi med dette værk omsider har
fået en værdig afløser for Kjeld Win
dings gamle étbinds danmarkshistorie. I
lighed med denne vil nærværende værk
uden tvivl finde et publikum både
blandt historiestuderende og historisk
interesserede i almindelighed. Prisen
bør ikke virke afskrækkende - man får
faktisk meget for de små 400 kr., som
bogen koster.
Knud J. V. Jespersen

Gunhild Nissen: Udfordringer til Høj
skolen. Danske Folkehøjskoler 1844
til 1994. (Foreningen for Folkehøj
skolers Forlag, 1994). 392 s.

Lad det være sagt straks: Gunhild Nis
sen har leveret et meget dygtigt arbejde
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med denne bog. Der ligger et ganske be
tydeligt kildestudium bagved. Der er in
gen anstrengelser sparet i retning af at
klarlægge de gennemgåede problemstil
linger - som jo dog kan ligge ganske
langt fra hinanden i tid. og som derfor
kan kræve ret forskellige tilgange. Det
er lykkedes Gunhild Nissen at formidle
sin egen optagethed af emnet, så det
næsten føles, som om læseren selv dra
ges ind i de fortidige debatter. Og ende
lig skriver hun i en levende og engage
ret stil, som det er en fornøjelse at læse.
For så vidt er der kun grund til at glæde
sig.
Bogen er tænkt som jubilæumsskrift i
anledning af Røddings og dermed den
danske folkehøjskoles 150 års dag. Man
kunne måske have ventet en bred, alt
favnende skildring af den samlede høj
skolebevægelses historie i stil med Roar
Skovmands doktorafhandling fra 1944.
Men det var ikke uden grund, at den
sluttede med 1892. Efter den tid blev
højskolebevægelsen så stærkt differen
tieret, at man kun med forbehold kan
tale om én samlet bevægelse. Det kunne
naturligvis være en tillokkende tanke at
samle hele dette brogede spektrums hi
storie i ét værk. Men hvis det på profes
sionel vis skulle underbygges med fyl
destgørende kildestudier, ville det være
en kæmpeopgave, som næppe ville kun
ne løses af en enkelt forfatter. Og den
lod sig næppe heller løse inden for de
rammer, som foreningen kunne stille til
rådighed.
Gunhild Nissen har da også givet af
kald på alle planer i den retning. For det
første har hun begrænset sig til det, man
kunne kalde hovedstrømningen i be
vægelsen, nemlig den grundtvigske høj
skole; for det andet har hun renonceret
på at fortælle en sammenhængende hi
storie og har i stedet udvalgt en række
forløb fra de 150 år, som hun samler un
der fællesbetegnelsen udfordringer til
højskolen. Det gælder Rødding Højsko-
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les oprettelse og første tid, fronter om
kring Ludvig Schrøder som højskolens
førstemand, det tidlige 20. århundredes
udfordringer, 30’ernes krise og nazis
men, 50’ernes forskydninger i elev
grundlaget, 60’ernes spændinger mel
lem lærere og forstandere, ungdomsop
røret og Askov-krisen omkring 1970
samt 4 sider om de sidste 25 år. Et af
slutningskapitel bringer generelle be
tragtninger. Bogen er forsynet med for
kortelsesliste, litteraturliste og navnere
gister - samt et udførligt notesystem,
der desværre ikke virker helt tilfredsstil
lende. Der startes med ny nummerering
i hvert kapitel, og da noterne er anbragt
kapitelvist i et særligt afsnit bag teksten,
er det ikke særlig let i farten at finde
nøjagtig det notenummer, der svarer til
teksten. Dette er så meget mere uhel
digt, som der ligger en mængde stof i
noterne, der er så vigtigt, at det egentlig
ville have haft en mere naturlig plads i
teksten.
Et lykkeligt greb er det derimod, at
bogen ikke blot er gennemillustreret på
mere traditionel måde, men også med
regelmæssigt tilbagevendende monta
ger af billeder og tekst fra Vallekilde
Højskole gennem tiderne. Ved således
at samle sig om de ret righoldige minder
fra en enkelt skole er det lykkedes at
lægge langt mere af den ægte højskole
atmosfære fra de skiftende tider ind i
bogen, end det ville være muligt i en
strengt saglig fremstilling.
Så skal det ellers understreges, at bo
gen nok er saglig; men neutral er den
bestemt ikke. Forfatterens personlige
engagement og standpunkter er man
ikke i tvivl om. Der ligger en ganske be
stemt opfattelse af højskolen bag frem
stillingen, og Gunhild Nissen må nok
finde sig i, at den bliver kaldt »humani
stisk«. Hun opfatter ganske vist selv
denne betegnelse som en negativt ladet
betegnelse, der er blevet brugt af den
mytologiske og den »koldske kristeligt-
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forkyndende retning« (s. 233, 318).
Men også for andre turde det være klart,
at Gunhild Nissen med al sin begej
string for Grundtvig ikke har megen
forståelse for det religiøse perspektiv
over hans menneskesyn. Således med
deles det blot, at han havde været igen
nem »eksistentielle kriser i sit forhold
til kristendommen, i 1810 og 1825« (s.
40). Når det er alt, hvad man får at vide
om den sag, må det betyde, at den skøn
nes at være uden betydning for højsko
len. At f.eks. »den mageløse opdagelse«
kunne ses som udgangspunktet for den
grundtvigske frihedsbegejstring og der
med for et af de vigtigste led overhove
det i højskoleideologien - det synes at
ligge uden for horisonten.
Svarende hertil omtales det eventuel
le religiøse perspektiv over højskolens
virke kun i stærkt kritiske sammenhæn
ge, hvor udtrykket »kristeligt« er klart
negativt ladet. Netop her må man spør
ge, om ikke en dybere fortrolighed med
dialektikken mellem kristendom og fol
kelighed hos Grundtvig ville have bety
det lidt større forsigtighed med anven
delse af dette udtryk om modparten. Ud
fra Gunhild Nissens fremstilling vil det
egentlig blive vanskeligt at kende for
skel på grundtvig-koldske og indremis
sionske højskoler. Men de fleste af de
grundtvigske højskolefolk, der ved
kendte sig deres kristendom, forstod
dog vist meget godt at skelne mellem 1.
og 2. trosartikel - og at holde sig til den
første.
Det kan i den forbindelse nævnes, at
Gunhild Nissen ikke er glad for at tale
om Christen Kold. Hun erklærer nok
hans skole for at have »skelsættende be
tydning for den danske folkehøjskoles
form og måske for dens indhold«. Alli
gevel gås der ikke nøjere ind på hans
tankeverden. Der gives kun en ganske
kort redegørelse, hvorefter der henvises
til Hanne Engbergs bog om ham (s. 62).
I øvrigt træder Gunhild Nissens egne
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synspunkter klart frem som vurderings
grundlag bogen igennem. Der lægges
vægt på betegnelsen folkehø)skole, der
betyder, at skolen skal være for hele fol
ket. Ud fra dette vurderes den stærke til
knytning til bondesamfundet og dets
idealer som en klar svigten. Og da høj
skolen vitterligt har været bestemt af
denne tilknytning det meste af sin tid,
bliver resultatet, at man indimellem
spørger sig selv, om bogens titel egent
lig ikke burde have været »Højskolens
evige svigten« (jf. f.eks. s. 351).
Pladsen tillader ikke en gennemgang
af alle de steder, der kunne indbyde til
debat. Dog skal det nævnes, at billedet
af Ludvig - og Charlotte - Schrøder er
yderst kritisk. I mangt og meget kan det
være berettiget; alligevel må man undre
sig over, at en så holdningsløs, for ikke
at sige amoralsk opportunist som Gun
hild Nissens Schrøder kunne blive be
tragtet som højskolens ubestridte
førstemand igennem mere end en men
neskealder.
I betragtning af, hvor langt Gunhild
Nissens holdning ligger fra autoritære
tendenser, kunne man måske have ven
tet en ret ensidig fremstilling af forhol
det til nazismen i 1930’erne. Her må
hun dog roses for et mere nuanceret syn,
end almindeligt er. Det er meget let og
meget almindeligt at diskreditere folk
fra 1930’erne ved at afsløre dem som
havende fælles tankegods med nazis
men. Gunhild Nissen er klar over, at et
sådant fælles tankegods ikke nødven
digvis var overtaget fra nazismen eller
udtryk for nazistiske tendenser. Hun er
også klar over, at det er uendeligt meget
lettere for eftertiden at gennemskue
nazismen, end det var for samtiden -
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hvorfor bedømmelsen af den tids høj
skolefolk da også falder nogenlunde tå
leligt ud (s. 179ff).
Særlig interesse knytter der sig til
skildringen af krisen på Askov i de
stormfulde år omkring 1970. Her, om
nogetsteds, kommer Gunhild Nissens
personlige engagement til udtryk. Ingen
kan være i tvivl om, hvor hendes egne
sympatier ligger, idet fremstillingen
gang på gang glider over i direkte - og
skarp - argumentation imod bestyrel
sens og lærerflertallets synspunkter. Et
enkelt sted tages der da også udtrykke
ligt stilling, idet det fremstilles som et
faktum, at lærermindretal lets program
var pædagogisk velbegrundet, mens det
oplyses, at det af flertal let »føltes« som
»et overgreb på dem selv og hele sko
len« (s. 316, nederst).
Retfærdigvis skal det tilføjes, al der
ét enkelt sted fremføres en mild kritik af
mindretallet (s. 31 Of). Og under alle
omstændigheder tjener det Gunhild Nis
sen til ære, at hendes fremstilling trods
alt er så dækkende, at det ikke er særlig
svært at forstå tankegangen hos dem,
hun selv tager afstand fra - uanset om
man er enig med dem eller ej.
Hvorom alting er: Det er en spænden
de, en oplysende og en engagerende
bog, Gunhild Nissen har givet os. Den
vil sikkert blive en klassiker i højskole
litteraturen. At den er meget langt fra at
være neutral, og at den gang på gang
vækker til modsigelse - det være anført
som karakteristik, men ikke uden videre
som kritik. Neutral historieskrivning er
hverken attråværdig eller mulig. Kan
man ikke leve med det billede, der er gi
vet, står det jo frit for at tegne et andet.
Thorkild C. Lyby
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OLDTID OG MIDDELALDER
Helge Paludan: Familia og familie. To
europæiske kulturelementers møde i
højmiddelalderens Danmark. (Aar
hus Universitetsforlag, 1995). 231
s., 198 kr.
Her er en ganske usædvanlig bog. Lærd,
gennemreflekteret, skrevet med alle de
forbehold, en akademiker gerne vil
tage, og dog er det en dybt personlig af
handling, der med lige stort engagement
bevæger sig fra det mindste til det
største. Fra minutiøs kildegennemgang
over forskningsoversigter og til de helt
store slag på tasken! Fra historikerens
almene faglige og eksistentielle proble
mer til konkrete undersøgelser. Fra nu
tid til fortid og tilbage igen!
Helge Paludan vil meget med sin
bog, og selv om man gerne kunne have
ønsket bogen endnu længere, må man
indrømme, at han også når meget på de
230 sider. Der er tale om en opsamling
og sammenskrivning af studier fra man
ge års arbejde ved skrivebordet, og alt
bærer præg af den erfarne lærers evne
til at formidle sit stof.
Emnet er familien i middelalderen,
specielt den danske. Hvad er Paludans
problemstilling? Kogt helt ned er det
hvilken rolle familien, familieformen,
har spillet og måske stadig spiller for
menneskers og samfunds udformning.
Paludan vil undersøge familiens rolle
som bærer af værdier gennem tiden fra
middelalder til i dag, og samtidig med,
at han arbejder sig gennem dette spørgs
mål, ønsker han at rydde op i og rette op
på diverse forhold i dansk middelalder
forskning og i historisk tænkning over
hovedet. Det kan lyde skolemesterag
tigt, men med det lune, der ligger lige
under overfladen, opleves det ikke
sådan.
Familiens historie har Paludan arbej

det med i tidligere artikler, men her pla
ceres den på et betydningsniveau, den
hidtil ikke har haft i dansk forskning.
Med inspiration fra Emmanuel Todd
(især bøgerne The explanation of ideo
logy. Family structures and social sy
stems (1985), The causes of progress:
Culture, authority and change (1987)
og L'invention de TEurope (1990)) ser
Paludan familien, familiestrukturen,
som værdiskabende og -formidlende.
Familien er grundlaget for mentalitetsog ideologidannelse, og at kende et
samfunds almindeligste familieform er
at kende roden til væsentlige aspekter i
al senere udvikling i det pågældende
samfund.
Bogen har to hovedbudskaber. Det
ene er, at der i perioden ca. 1100 til
1300 skete en afgørende samfundsæn
dring i Danmark, idet sammenstødet
mellem den gamle nordiske kultur og
den nye europæiske, båret frem af kir
ken, endte med den europæiske kulturs
sejr. Resultatet blev dannelsen af en ny
familieform, og det andet hovedbud
skab er, at dette skulle sætte sig dybe
spor i vor fælles historie siden da.
Den store ændring, der var i gang i
1200-tallet, gjaldt primært de danske
landskabers ejendomssystem. Ifølge Pa
ludan gik udviklingen fra et slægts
værnssystem, hvor bonde og jord hørte
tæt sammen (den før-kirkelige familie
form skildres som en husstand, hvor
overhovedet har autoriteten og værnet
for kone, evt. medkoner, børn, slægtnin
ge af forskellige grader) via en periode,
hvor brydesystemet og grangiesystemet
var dominerende, til den tilstand, som
skulle vare i mange hundrede år, hvor
den selvstændige fæstebonde på den
middelstore gård blev den typiske land
bruger. Hvor landsbyernes jordtilliggender egaliseredes, og hvor landsbyer-
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nes enkelte hushold blev den vigtigste
produktionsenhed. Det var denne, der
nu blev betegnet som fami lia, og blev,
hvad man forstod ved en familie.
Hvad var så det, man kaldte familia i
de latinske tekster, som stammer fra ti
den inden denne store omlægning? Paludan har eftersporet opkomsten af den
danske middelalderlige familie i det pri
mære kildemateriale, diplomer, land
skabslove og historiografi. Diplomer og
en del lovgivning er på latin, og hermed
opstår det første problem for historike
ren. Hvad dækker dette latinske begreb
over, når det bruges om og i dansk sam
menhæng? I en spændende undersøgel
se forfølger Paludan betydningen af det
latinske ord. Først i udenlandske kilder,
derefter i det danske (latinske) materia
le. Her skelner han mellem brug af be
grebet i det kongelige kancelli og i kir
kens regi. Han påviser, at kirken bruger
begrebet allerede fra 1135 om en gruppe
personer, der hører under samme hus
bondmyndighed, f.eks. under bispens,
og at begrebet bruges i verdsligt regi fra
1239, hvor en godsbesidders familia
omfatter bryder, landboer og andre un
dergivne. Det er Paludans tese, at kir
kens mænd brugte udtrykket om et
over-underordningsforhold mellem eje
re og dyrkere, og at dette var i strid med
danske bønders forestillingsverden.
I kapitlet »Verden ifølge Peter Scalle« får vi en minutiøs gennemgang af en
række diplomer for Esrom kloster, der
afføder ny indsigt i middelalderens
mentalitetshistorie, idet det vises, hvor
ledes nogle konflikter om jordejendom
bunder i forskellige opfattelser af sam
fundsmæssige grundforhold. Bøndernes
gamle forestilling om odel, om slægtens
nære og ubrydelige tilknytning til jor
den, støder i Esrom-akterne sammen
med en ny form for tænkning og ret,
nemlig kirkens opfattelse, at jord kan
købes een gang for alle, dvs. købes fri af
slægtens gamle ret.
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Kirken tildeles overhovedet en af
gørende rolle som drivkraft i denne ud
vikling. Her henter Paludan den konti
nentale forskning ind, især Georges Du
bys og Jack Goodys resultater. Med
dem hævder han, at kirken fra 1100-tallet bevidst arbejdede på at gennemføre
det kristne ægteskab som model for
alle, der ikke tilhørte den gejstlige
stand. Her inddrager Paludan Saxos
krønike, Anders Sunesens Hexaemeron
og kalkmalerier som dokumentation.
I Saxos historie om Helga og guld
smeden (6. bog, VI 2-13) finder Paludan
spor af den gamle familieopfattelse, idet
Starkad føler sig forpligtet til at tage sig
af kongedatteren Helgas opførsel, fordi
han selv engang var hirdmand hos hen
des nu afdøde far. Det er ikke slægt
skab, der knytter dem sammen, men en
social relation, der er lige så stærk.
Kirkens propaganda for monogamiet
ser Paludan manifesteret i tidens kalk
malerier. Han bemærker, at Adam og
Eva motivet er stærkt populært, og at
den danske opfattelse af ægteskabet
med børn og hjemmeliv synes ret posi
tiv. Det jordiske liv i ægteskabet med
forsørgelse, arbejde og børnefødsler får
i danske kirker fra 1300-tallet nærmest
en idyllisk karakter sammenholdt med
Bibelordene. Den nye form, der lance
res og gennemføres i kirkens og konge
magtens regi, har monogamiet og det
frie partnervalg som sit karakteristikum.
I den typologi, som han har overført fra
Emmanuel Todd, er det den absolutte
kernefamilieform, der slår igennem i
Danmark.
Paludan kunne have inddraget anden
dansk forskning til støtte for sin tese.
Her tænker jeg på anden Saxoforskning,
hvor f.eks. Niels Henrik HolmqvistLarsen har påvist, hvorledes ægteskabet
og dets nye kirkelige former tematiseres
i Saxos frierhistorier i 7. bog (i bogen
»Møer, skjoldmøer og krigere«, Studier
fra Sprog- og Oldtidsforskning, 1983).
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Også kvindehistoriens arbejde med
sammenstødet mellem et europæisk og
et nordisk kvindebillede i den relevante
periode kunne bidrage, ligesom påvis
ningen af patriarkatets dominans både
før og efter kristendommens indførelse.
Paludans bog er utroligt inspirerende
og givende. For en jævnaldrende med
samme uddannelse er det nemt at følge
Paludan i hans glæde over mødet med
den historiske antropologi, der i den
grad har givet os ny indsigt i teksttolk
ning. Jack Goody, Emmanuel Todd og
den danske Kirsten Hastrup er væsentli
ge inspiratorer og forbilleder. Struktur
historikere i diverse udgaver bruges af
historikeren som samtalepartnere.
Holder Paludans påstande? Middelal
dertesen er jeg parat til at sluge, selv om
jeg gerne vil have mere tid til at arbejde
med den. Anden del af tesen, der hand
ler om middelalderfamilieformen som
fundamental for alle senere danske vær
diforestillinger, er provokerende og her
ligt dristig. Paludan bruger megen plads
på at lancere Todds teser og ikke mindst
herunder Todds påvisning af, at den
danske familieform, den absolutte ker
nefamilie, er enestående i Nordeuropa,
idet vore naboer, Norge, Sverige og
Tyskland, har den autoritære familie
form. Hvorfor gik det sådan, og hvilke
konsekvenser har det? Konsekvenserne
ses i nutidens danske politik, hvor vores
liberalisme har fået sin særlige karakter.
Vi elsker at have mange politiske partier
og ikke mindre at kritisere dem, vi har
valgt til ledere. Kvindernes relativt
stærke stilling i ægteskabet har konse
kvenser for hele samfundet. Paludan
sikrer sig, at den del af Todds tese, som
han bruger til middelalderhistorien, hol
der, selv om andre dele af den falder.
Her viser han sit ansigt som den eklekti
ske historiker, der låner hos nabodisci
plinerne, når og hvor han har lyst. Man
behøver ikke at købe hele pakken! Det
er hans agt med bogen at teste sin tese
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efter de lange linier og at vove at oppri
oritere middelalderens betydning for
nutidens samfundsform. Hvo intet vo
ver intet vinder!
Denne bog er tiltrængt i dansk mid
delalderforskning. Paludan har fulgt
med i europæisk forskning, og ud over
selv at bruge den giver han undervejs i
kapitlerne nyttige forskningsoversigter.
Han er tilmed så kærligt generøs, at han
kan sige om C.A. Christensen, en af
vore banebrydende forskere, hvis arbej
der er afgørende for Paludans tolknin
ger, at »hans noteapparat ikke umiddel
bart tyder på, at læsning af udenlandsk
forskning var nogen centralt placeret in
spirationskilde« for ham. Det er den
sandelig for Paludan!
Al historisk forskning går viden
skabsteoretisk ud på at forklare, hvorfor
kilderne ser ud, som de gør, mener Pa
ludan, der er nøgtern i sin holdning til,
hvad historie er, og hvad historikeren
kan. Der er f.eks. tale om forskellige ni
veauer for udsagns sandhedsværdi. Un
dervejs falder der mange kloge ord om
vor fælles Geschäft.
Det er en krævende bog at læse,
måske fordi den er så koncentreret, og
måske fordi den vil så meget på een
gang. Det skal også siges, at det er ikke
her, man skal finde en indgående skil
dring af dansk familieliv, kønsroller,
forhold mellem forældre og børn etc.
Denne mangler stadig, og kilderne tilla
der næppe, at den nogensinde bliver fyl
dig. Men bogen vil blive en værdifuld
bog for dansk middelalderforskning på
en række områder. Mest værdifuld i
mine øjne, fordi den vil være med til at
give familieforskning en højere status i
det danske forskningsmiljø. I udlandet,
især i Frankrig og i den angelsaksiske
verden, har familie-, kvinde- og seksua
litetsforskning længe været anerkendte
discipliner. Navnet Georges Duby kun
ne med rimelighed anføres her. Måtte
Paludans bog bidrage til, at traditionelle
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forskere får øjnene op for den inspirati
on og nye viden, der kan hentes, hvis
man tør forlade de banede stier. Paludans gennemgang af, hvorledes tesen
om den danske selvejerbonde levede vi
dere fra Tyge Rothe og til Arup er et
godt bevis på trægheden i et lille for
skersamfund, hvor lærer-elev-forholdet
får uendelig betydning - på godt og
ondt!
Nanna Damsholt

Birgit and Peter Sawyer: Medieval
Scandinavia. From Conversion to
Reformation, circa 800-1500. (The
Nordic Series, Vol. 17). (University
of Minnesota Press, 1993). xvi + 265
s., 38 £, 14.95 £(pb.).

Det kan ikke noksom hilses velkom
ment, at vort og andre nordiske landes
historie bliver gjort tilgængelige på
fremmede sprog. Hidtil har de fremme
de - når man ser bort fra syndfloden af
vikingelitteratur - for middelalderens
vedkommende stort set været henvist til
Lucien Mussets udmærkede bog fra
1951. Den er på fransk og i sagens natur
ikke up to date, så man har ofte kunnet
læse de særeste ting om vore forfædre i
engelsksprogede oversigtsværker. Ud
over den her omtalte bog er der imid
lertid nu omsider også anden hjælp på
vej.
Birgit og Peter Sawyer har mange
forudsætninger for at påtage sig opga
ven, velbevandrede, som de er i de nor
diske landes ældre historie og den inter
nationale kontekst for denne. De har da
også valgt at lægge hovedvægten på vi
kingetiden og højmiddelalderen, mens
senmiddelalderen er noget svagere be
lyst. Sådanne prioriteringer lader sig
diskutere, men i dette tilfælde bliver re
sultatet, at der bliver mere plads til den
unægteligt interessante transforma
tionsproces fra det hedenske ‘førstatli-
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ge’ samfund til højmiddelalderens mere
‘europæiserede’ samfund.
Uden at diskutere det nærmere, for en
bog af denne type giver ikke plads til
megen diskussion med andre synspunk
ter, indtager de det kontroversielle
standpunkt, at man godt kan lære noget
om vikingerne hjemme af deres bedre
kendte institutioner og organisationsfor
mer i det fremmede. En central opfattel
se i bogen er således, at de nordiske lan
de i ‘førstatlig’ tid var præget af herre
dømmer over mennesker snarere end
herredømmer over territorier. Denne
spændende tankegang er inspireret af
forholdet mellem de islandske goder og
deres tingmænd. Imidlertid kan der nok
være grund til at sætte spørgsmålstegn
ved rækkevidden af denne teori, når det
gælder Danmark i den behandlede pe
riode. De, der stod bag Ribes anlæggel
se kort efter 700, Kanhavekanalen på
Samsø 726 og det (foreløbig) ældste
Danevirke 737 havde næppe blot et el
ler andet løseligt herredømme over nog
le personer, men klart definerede rettig
heder i et større territorium. Dette for
hindrer dog ikke, at samfundsstrukturen
under ‘kongeniveauet’ kan have været
præget af løsere, hierarkiske personfor
bindelser. Hermed har vi imidlertid fat i
to andre problemer. For Danmarks ved
kommende er det i tiltagende grad me
ningsløst (som det også sker her) at op
retholde det traditionelle skel ved år 800
- Peter Sawyers eget bind i Politikens
og Gyldendals Danmarkshistorie starter
således fornuftigt nok o. 700. Dette for
hindrer jo imidlertid ikke, at skellet kan
være rimeligt i relation til det øvrige
Norden. Det er kort sagt uhyre vanske
ligt at skræve over et så stort geografisk
område med så mange forskelligheder i
så lang en periode på så lidt plads, som
det her er tilfældet. Problemet er grund
læggende uløseligt, men resultatet bli
ver nok, at den nordiske udvikling på de
forskellige behandlede områder i nogle
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tilfælde kommer til at tendere mod at
fremstå som en art abstrakt gennemsnit.
Derudover forekommer der naturligvis
fejl, når så meget skal overskues på én
gang: Undertegnede har således aldrig
før hørt om et landsting i Roskilde (s.
89), at de danske herremænd opnåede
skattefrihed for deres fæstebønder
(landboer) i 1241 (s. 96f), eller at senere
konger end Erik dipping ikke blev af
krævet afholdelse af Danehof hvert år
(s. 96) - endsige at Lübeck havde
40.000 indbyggere omkring 1300 (s.
159).
Bogens oplæg er, at den skal gøre op
med en række forældede synspunkter på
nordisk middelalderhistorie: De nordi
ske love rummer ikke relikter fra det
frie, lige og lykkelige germanske sam
fund; de nordiske samfund var ikke op
rindeligt slægtssamfund (»societies ba
sed on clans«), fordi arvegangen var
kognatisk så langt tilbage det kan føl
ges; og samfundene bestod ikke i tidlig
middelalder af hovedsageligt frie og
lige bønder. Således formuleret skal vi
nok temmelig langt tilbage i historien
for at finde rigtige tilhængere af de
synspunkter, der polemiseres imod med muligvis nogen undtagelse for det
sidstnævnte. Imidlertid er det nok et
spørgsmål, om ikke der afog til gås lidt
vidt eller skævt i jagten på disse pointer.
Vi får en del at vide om synspunkter
på de 18 bevarede nordiske landskabs
love (s. 17-21). Hovedindtrykket bliver,
at de er svære at bruge til noget som
helst, da de rummer en uopløselig blan
ding af import fra Europa og hjemmegroet ret. og de er skrevet af folk, som
ønskede at påvirke retstilstanden. Imid
lertid var de næppe blevet bevaret til
vor tid, hvis de ikke rent faktisk var ble
vet brugt i retsplejen. Og når det har
været tilfældet, må de også have været
tilpasset de samfund, de skulle fungere
i. Belysende i så henseende er historien
om, at norsk kongegiven lov i 1271 søg
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tes indført på Island, hvorefter man 10
år senere var nødt til at revidere lovbo
gen, så den blev tilpasset ældre islandsk
praksis. Bogens udmærkede gennem
gang af Thyra Nors’ resultater ved
rørende den højst ufuldkomne reception
af kanonisk ægteskabslovgivning i de
danske landskabslove viser da også,
som så meget andet, at landskabslovene
- i hvert fald i Danmark - i meget høj
grad var præget af kompromiser mellem
gammelt og nyt. Det nye var baseret på
romersk og kanonisk ret, og som Ole
Fenger for længst har foreslået, må det
være en god tommelfingerregel, at det,
der ikke er inficeret af romersk/kanonisk ret, er hjemmegroet - og dermed
peger tilbage snarere end frem; hvor
langt tilbage er dog naturligvis svært at
sige.
Der kan altså være stærke grunde til
at tage det alvorligt, når landskabslove
ne rummer kraftige spor af, at slægt
skabsforhold har spillet en større rolle
end senere. Slægternes bidrag til beta
ling af mandebod i tilfælde af drab kan
således næppe bortforklares med, at det
var en nyhed for at sikre, at den dræbtes
slægt fik noget, efter at kongen havde
fået ret til bøder fra drabsmanden (s.
167). Ifølge dansk lovgivning skulle
drabsmanden selv udrede en trediedel af
mandeboden, og loven lægger megen
vægt på at sikre, at drabsmanden ikke
slipper for at betale sin andel. Slægtnin
gene er opdelt i de fædrene og de
mødrene, som skal betale hver sin tre
diedel af mandeboden, som ligeledes
fordeles på den dræbtes fædrene og
mødrene slægtninge. Her har vi det bi
laterale slægtssamfund i en nøddeskal.
Solidariteten i denne gruppe omkring
bl.a. elementær fysisk sikkerhed er en
væsentlig årsag til, at ægteskabsallian
cerne er så vigtige, at de ikke blot kan
overlades til kirkens ret - som bogen så
udmærket beskriver det. Om et sam
fund, hvor denne type af slægtskabsre-
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lationer spiller en hovedrolle, skal kal
des et slægtssamfund eller ej, er natur
ligvis en smags-/definitionssag, men
noget bør det kaldes, så vi ikke bare får
indtryk af, at det har lignet vort eget.
I landskabslovene kan vi også træffe
de forkætrede frie og lige bønder. Bøn
der betyder ganske vist retshabile fuld
borgere, og det er klart, at der var mange,
der ikke tilhørte denne gruppe. Men en
del må der vel have været, siden man har
fundet det umagen værd at bruge så me
get krudt på at regulere deres indbyrdes
forhold - i Danmark også mange forhold
omkring deres daglige arbejde i lands
byerne. Men det er nu bogens påstand, at
de nordiske samfund ‘altid’ har været
aristokratiske, og at frie bønder af ‘mel
lemklasse’ har været en relativ sjælden
hed. Da man i senmiddelalderen begyn
der at kunne se, hvor de frie bønder boe
de, viser det sig, at de fortrinsvis hører
hjemme i periferiområder. Det vil forfat
terne gerne forklare som et resultat af, at
disse områder er sent kultiverede, hvor
for en kongelig overejendomsret til om
råderne kunne bruges til at pålægge dis
se bønder faste skatter - men altså ikke
fæsteafgifter. Denne på mange måder
problematiske hypotese lader sig i hvert
fald ikke forene med, at de steder i Dan
mark, hvor man hidtil har fundet de
højeste frekvenser af selvejerbønder, er
Vester Lisbjerg og Hasle herreder, hvor
ifølge Poul Rasmussens og Erik Ulsigs
undersøgelser henholdsvis 36% og 21 %

af bønderne var selvejere omkring 1536.
Disse herreder befinder sig på Århuseg
nen på noget af Danmarks bedste land
brugsjord. De var tidligt blevet overladt
til Århusbispen, og det er svært at se an
den forklaring end, at han har ønsket og
formået at fastholde skatteindtægterne
og begrænse herremandsindflydelsen
her, hvorfor situationen nok bedst opfat
tes som rester af en tidligere tilstand. I
øvrigt peger Helge Paludans studier i
den nysudkomne bog Familia og familie
også mod, at langt flere har besiddet ar
vet jord i 1100-tallet, end nogle har
været tilbøjelige til at regne med i de se
nere år.
Når talen er om socialstrukturen,
kunne man godt have ønsket sig nogen
underretning om gods- og dyrknings
strukturer. Vi lades således i uvidenhed
om det såkaldte brydesystem, som spil
lede en hovedrolle i dansk landbrug før
ca. 1400. Men det er måske igen et re
sultat af, at der ikke rigtig er plads til at
skrive om ting, som ikke er fælles-nor
diske.
Det skinner vist igennem, at anmel
deren synes, at det er en nærmest uløse
lig, men særdeles nyttig opgave, hr. og
fru Sawyer har påtaget sig. Anmelderen
ville have tilrådet, at visse ting blev
gjort anderledes, hvis han var blevet
spurgt, men har ikke her brugt plads på
at omtale alt det, han har været glad for
at læse.
Anders Bøgh

DET 20. ÅRHUNDREDE

Gerhardt Eriksen: Nie. Biædel. En bio
grafi om journalisten og dagblads
redaktøren, der vaccinerede dan
skerne mod nazismen. (Spektrum,
1994). 232 s.

Gerhardt Eriksen har to målgrupper
med denne biografi om Nie. Blædel:
»dem, der læser aviser, og dem, der
skriver i dem« (omslaget). Den histo
risk interesserede læser og journalisten.
Han har selv et ben både i den historiske
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og den journalistiske lejr som cand.phil.
i historie og som kronikredaktør og le
derskribent på Jyllands-Posten, og han
har derfor forudsætningerne i orden for
at skrive historien om en af dansk pres
ses store mænd.
Nicolai Gottlieb Biædel (1885-1943)
var udset til at efterfølge sin far og sin
farfar, hvis navn han bar, i præsteger
ningen. Men da den unge cand.theol, i
løbet af sit studium var blevet overbe
vist ateist, blev det journalistikken, han
slog ind på. Han startede 1907 som løst
tilknyttet skribent på Politiken først og
fremmest med kirkelige spørgsmål som
område. Men det var som udenrigspoli
tisk kommentator, han skulle få sin
journalistiske løbebane. Som udenrigs
redaktør på Politiken fra 1917 og siden
på de konservative blade Dagens Nyhe
der (1927-34) og Berlingske Tidende
(1934-40) samt i radioen og senere den
illegale presse var Biædel en af mellem
krigstidens mest markante pressemænd.
Specielt på de to sidste aviser, som han
også var redaktør af, markerede han sig
så stærkt som kritiker af de nazistiske
og fascistiske regimer, at han var den
første dansker, der fik skriveforbud af
den tyske besættelsesmagt 9. april 1940.
Men også før besættelsen blev Blædel
et offer for tysk pres og dansk eftergi
venhedspolitik. Efter at han i en leder i
Berlingske Tidende 7. oktober 1938
havde behandlet den voldsomme tyske
fremfærd i det sudetertyske område i
Tjekkoslovakiet, gav avisen efter for
det tyske gesandtskabs kritik og gav
Biædel to måneders tvungen ferie. Poli
tiken, som Biædel havde krydset mange
klinger med efter sit skifte, gned ekstra
salt i såret ved i en efterfølgende leder
at benægte, at Berlingske Tidende havde
været under tysk pres, men blot havde
taget afstand fra en »fejlagtig udenrigs
politik linie«. Denne episode medførte,
at Blædel i resten af tiden i den legale
presse redaktionelt var stækket.

185
Dagens Nyheder og Berlingske Ti
dende var ikke de eneste aviser, der i
1930’erne skrev i skyggen af Bismarcks
gamle advarsel: »Med blod må et folk
betale de ruder, som dets presse slår ud
hos naboerne«. Vejledt af Udenrigsmini
steriets Pressebureau var en stor del af
den danske presse meget henholdende
med at kritisere Tyskland. På denne bag
grund står Nie. Blædels mod og klarsyn
stærkt. Men han var dog ikke, som Ger
hardt Eriksen angiver i titlen, manden
der »vaccinerede danskerne mod nazis
men«. Den flotte metafor er taget fra en
karakteristik af Blædel i det engelske Ti
mes i 1949. Gerhardt Eriksen overtager
denne »vaccine-myte« og giver Blædel
som enkeltperson en urimelig stor del af
æren for, at Danmark ikke i særlig høj
grad blev nazificeret. Blædel var mulig
vis den, der tidligst og mest vedholden
de tog afstand fra nazismen i den borger
lige presse, der langt hen ad vejen så Hit
ler som et kærkomment bolværk mod
kommunismen, og som kun ytrede mis
hag, når hans tanker om »Lebensraum«
kunne tænkes at få konsekvenser ved
Tysklands nordgrænse. Men det skorte
de ikke på advarsler mod nazismen og
fascismen fra socialdemokratiske, kul
turradikale og kommunistiske politike
re, fagforeningsfolk og meningsdannere
i tale og på skrift. Gerhardt Eriksen sav
ner udblik og bevæger sig i bogen inden
for en meget snæver (borgerlig) presse
historisk ramme.
Kildematerialet til Nie. Blædels pres
seindsats er naturligvis hans artikler og
ledere. Gerhardt Eriksen har været stør
steparten igennem, men han formår
ikke at skelne det væsentlige fra det
uvæsentlige. Med et utal afkorte og lan
ge citater får læseren en indføring i
»Verden ifølge Blædel«. I sin beundring
for både Blædels politiske vurderinger
og hans sproglige stil sammenkæder
Gerhardt Eriksen i kortere og længere
passager nekrologer, udenrigspolitiske
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reportager og Blædels syn på Charles
Lindberghs soloflyvning over Atlanten
og Nationalmuseets byggeplaner i Ro
senborg Have. Bogen havde stået stær
kere, hvis forfatteren havde skåret ned
på de umådelig mange store og små ud
drag og i stedet havde udgivet et udvalg
af Blædels artikler i deres fulde længde,
måske indledt af bogens udmærkede
biografiske afsnit i sammenhæng. Der
med havde historikere fået en kildeud
gave og journalisterne et sprogligt for
billede uden beskæringer, og forfatteren
havde dermed i højere grad nået begge
sine målgrupper i stedet for som nu
nærmest at sætte sig mellem to stole.
Søren Toft Hansen

Viggo Sjøqvist: Nils Svenningsen. Em
bedsmanden og politikeren. En bio
grafi. (Christian Ejlers Forlag,
1995). 199 s., 298 kr.
Bogen indgår i forlagets serie af politi
ker-biografier. Seriens redaktør Kristian
Hvidt argumenterer i et forord for, at
man betragter Udenrigsministeriets di
rektør Nils Svenningsen som politiker
og opholder sig især ved hans funktion
som formand for departementscheferne
under departementschefstyret i de 20
måneder fra 29. august 1943.
I og for sig er det nok mindre frugt
bart at diskutere, om en departe
mentschef også er politiker. Det er gi
vet, at vi har haft departementschefer,
der blot administrerede, og som selv i
store samfundsspørgsmål var uden nær
mere markeret holdning og uden kom
mentarer fulgte den politiske chef: men
det er lige så givet, at der har været de
partementschefer, som påvirkede mini
sterens standpunkterja sågar mere eller
mindre administrativt gik imod dem el
ler endog ad forskellige veje modarbej
dede deres chef, inden den politiske af
gørelse fandt sted.
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Det skal straks siges, at Svenningsen
efter anmelderens opfattelse næppe kan
placeres som politiker. Hans virke
1943-45 var en klar fortsættelse af den
af politikerne i 1940 lagte linie. At han
undertiden gik imod nogle af politiker
ne, gør ham ikke til politiker. De politi
kere, der var ledende efter 29. august,
var ingenlunde nogen opinionsmæssigt
fasttømret korporation, men snarere en
»samlingsregering«, hvor deltagerne
ingenlunde altid var enige, selv i spæn
dingsfyldte situationer. Som helhed
gælder imidlertid, at Svenningsen al
drig førte sin egen politik, men valgte
en linie, som i hvert fald faldt sammen
med en del af politikernes. Man kan
sige, at han næppe på noget tidspunkt
gik uden for stemningerne i det politi
ske liv.
Embedsmand eller politiker, uanset
det ene eller andet synspunkt, har
Sjøqvist skrevet en væsentlig bog af fin
karat. Den er ikke så omfattende som
hans vigtige bøger om Peter Vedel (I-II,
1957-62), Erik Scavenius (I-II, 1973)
og Peter Munch (1976); men den har
det til fælles med de andre, at hoved
vægten i høj grad er lagt på det udad
vendte liv. Når det gælder Svenningsen,
er det åbenbart tillige en nødvendighed,
da kilderne ikke flyder rigeligt om de
andre sider af livet.
Efter en lille snes sider om barndom
og ungdom følger et mindre stykke om
tiden som legationssekretær i Berlin og
nogle få sider, der handler om karrieren
i Udenrigsministeriet 1930-40. Hersom
i hele bogen gives i glimt rammende ka
rakteristikker aflivet i Udenrigsministe
riet. Derefter falder bogens hovedafsnit
om besættelsestiden på omkring 100 si
der, og der sluttes om ambassadørtjene
ste i Stockholm, Paris og London samt
om ny direktørtjeneste 1950-61.
Hovedvægten er således besættelses
tiden. Trods Jørgen Hæstrups store
værk ... Til landets bedste (I-II, 1966-
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71) er det lykkedes Sjøqvist at bringe en
række nye enkeltheder, der dog som
helhed ikke ændrer på Hæstrups resulta
ter. Til gengæld vindes der meget der
ved, at Svenningsen gøres til centrums
figur. Han står nu skarpere som leder
end hos Hæstrup, og ikke mindst hans
eminente evner som forhandler med
Werner Best træder tydeligere frem.
Men det gælder også hans manglende
tæft for at omgås politikerne. Det er så
tydeligt, at Sjøqvist reducerer Vilh.
Buhl mere end rimeligt er, også mere
end kilderne kan bære; dette være også
sagt, selv om forfatteren af disse linier
er hildet ved, at han netop i de fleste kri
tiske situationer i de dage var »stik-irend-dreng« for Buhl og allerede da fik
en klar fornemmelse af Buhis politik og
tankegang, der rakte frem til, hvad der
ville være situationen efter det kom
mende tyske nederlag.
Uanset bogens lidenhed er den et
godt grundlag for den, der vil have et
indtryk af departementschefstyrets be
tydning uden at gå i gang med Hæstrups
store værk. Apparat og teknik er, som
man kunne vente, i topform.
Vagn Dybdah l

Knud J.V. Jespersen: Brigaden. Den
danske Brigade i Sverige 1943-45.
(Gyldendal, 1993). 288 s.

Med denne bog foreligger den første
vægtige monografi om Den danske Bri
gade i Sverige. Brigadens tilblivelse og
de politiske og militærpolitiske rammer
for den er veldokumenterede gennem
tidligere publicerede undersøgelser,
hvor Brigaden har været genstand for
punktstudier. Under skyldig hensynta
gen til dette formulerer Jespersen da
også sit hovedanliggende således: »Ho
vedbestræbelsen er imidlertid at skildre
Brigaden, som den oplevedes af man
den i geleddet, samtidig med at disse
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oplevelser anbringes i det nødvendige
videre perspektiv«. Til den ende har for
fatteren gennemgået Brigadens arkiv og
opsporet et omfattende privat materiale
i form af dagbøger m.v. Især dagbøger
ne giver et godt indblik i brigaderernes
hverdag og holdninger til diverse tildra
gelser. I sagens natur er betroelserne til
dagbogen åbenhjertige og bramfri, og
forfatteren forstår at værdsætte denne
kvalitet ved at lade kilderne tale for sig
selv. Herunder afslører han en ikke rin
ge humoristisk sans og en høj grad af
ubornerthed. Bogens flap afslører, at hi
storikeren Jespersen har en fortid som
officer, så læseren får en kvalificeret
rundvisning i Brigadens forlægninger
og ditto indføring i brigadererens barske
mandfolkeliv. Det sidste gøres solida
risk, selv om forfatteren sørger for at
holde en passende distance. Læseren
bliver taget med til Brigadens flotille i
Karlskrona, bliver præsenteret for Feltpoliti-Detachementet, feltpræsterne og
ikke mindst de underskønne lotter, som
i hvert fald en del af de mere konserva
tive officerer så på med stor skepsis.
Læseren bliver også taget med på orlov
og i messen, hvor man forsøgte at slå
fritiden ihjel indimellem uddannelsens
monotoni. Forfatteren påviser, at utål
modigheden for at komme hjem og smi
de tyskerne ud af landet var stor. Så me
get desto større var frustrationen over
først at lande på Sjælland, da det hele
var overstået. Mange af Brigadens
5.000 mand gerådede i et sandt raseri,
da »forræderiet« blev kendt. Via øjenvidnebeskrivelser kan forfatteren af
dække nærmest anarkistiske tilstande i
kantonnementet på den anden side af
Sundet.
Enkelte af Brigadens personel havde
tidligt anet, hvad der den 4. maj 1945
viste sig at være en realitet: nemlig at
brigaden kun var tænkt som et magtin
strument for de danske politikere, når
tyskerne havde kapituleret. Denne la-
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tente frygt havde givet anledning til en
del konflikter i Brigaden. Og Jespersen
afdækker andre konflikter, f.eks. mel
lem de lidt ældre, klassiske linieoffice
rer på den ene side og de yngre officerer
og det menige mandskab på den anden
side. Sidstnævnte var præget af den
anti-autoritære modstandsmentalitet, og
som forfatteren kan påvise ved en lille
sociologisk undersøgelse af en enkelt
deling, bestod Brigadens folk hovedsa
geligt af østdanske byboere. Sikkert
med rette konkluderer han, at de var no
get mere besværlige at kommandere
rundt med end en typisk dansk hæren
hed. Det kunne udløse stor vrede blandt
de menige, når officererne ikke viste til
strækkelig vilje til at dele vilkår med
dem.
I sit afsluttende kapitel fremhæver
forfatteren, at Brigaden i befrielsesda
gene fik en væsentlig funktion som den
magtfaktor, der sikrede ro og orden i en
kritisk periode. Hvis forfatteren derved
mener, at dele af modstandsbevægelsen
faktisk pønsede på et kup, savner anta
gelsen kildebelæg. Men at politikerne
betragtede Brigaden som en forsikring
herimod, er hævet over enhver tvivl.
Som tingene udviklede sig, blev Briga
dens væsentligste funktion, sådan som
forfatteren også påpeger det, at den kom
til at danne grundstammen i den nye
danske hær, som derved forbløffende
hurtigt blev stablet på benene.
Alt i alt er Knud J.V. Jespersens bog
et godt stykke håndværk. Forfatteren
formulerer sig elegant og underfundigt,
og man føler sig i godt selskab med
både forfatteren og Brigadens folk.
Blandt sidstnævnte vil bogen sikkert
blive en bestseller og give anledning til
mange »kan du huske?«- ikke mindst
med udgangspunkt i bogens illustrati
onsrigdom, som undertiden kan fore
komme en anelse overdrevet for den al
mindeligt interesserede læser.
Henrik Skov Kristensen
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Anette Warring: Tyskerpiger - under
besættelse og retsopgør. (Gyldendal,
1994). 260 s., 298 kr.

De danske kvinder, der under besættel
sen fraternise rede med tyske besættel
sessoldater (begrebet spænder i denne
sammenhæng fra »at gå med« over et el
ler flere seksuelle forhold til giftermål
og børn), blev under besættelsen og se
nere påhæftet nogle af det danske sprogs
mere krasse sprogfornyelser. Af disse er
tyskerpiger så absolut det mest neutrale.
Disse kvinder er emnet for Anette Warrings bog - og ph.d.-afhandling.
I mange år har den overvejende del af
litteraturen om besættelsen været cen
treret om det kendte skisma mellem
kamp eller tilpasning - modstand eller
samarbejde. Ikke så underligt da der i
skismaet ligger gemt meget evigaktuelt
stof til eftertanke om politik, moral og
samfundsliv i det hele taget. Denne bog
er ingen undtagelse. Også dén henter
flere af sine problemstillinger i dette
skisma, men så sandelig også andre ste
der - og uden at syntesen lider skade af
den grund.
Warring mener, at hendes undersø
gelse udforsker »relationer mellem na
tionalitet, køn og seksualitet« (s. 11).
Hertil må den tyske racepolitik også
inddrages, da den befordrede en væ
sentlig betingelse, nemlig at den tillod
tyske soldater at omgås danske kvinde,
da disse blev anset for at være ariske.
Warring påpeger den ekstreme bræn
demærkning af disse kvinder, da den har
sat sig stærke spor i den folkelige be
vidsthed - eksemplificeret ved bl.a. ty
skerpigen i TV-serien Matador, som kort
fortalt beskrives som dum og grim! En
langt mindre plads udfylder disse kvin
der i både den historiske og sociologiske
forskning. Det meget stærke og negative
billede i den folkelige bevidsthed og den
ringe udforskning af fænomenet udgør
en fare for at drage forhastede konklu-
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sioner, hvorfor Warring i indledningen
dekonstruerer det folkelige billede og
den sparsomme eksisterende forskning
for at genopbygge et nyt og formentlig
mere sandfærdigt billede.
Warring tager bl.a. grundigt fat i den
hidtil eneste videnskabelige afhandling
om tyskerpigerne, nemlig en publiceret
sociologisk undersøgelse fra 1946 af
den danske læge Grethe Hartmann.
Denne undersøgelse bygger på nogle vi
denskabeligt set betænkelige præmisser,
der siger en del om det billede, man
havde (og måske stadig har?) af tysker
pigerne.
Hartmann sammenlignede sine resul
tater med en tidligere undersøgelse af
prostituerede - og ikke med den samle
de kvindelige danske befolkning. Ved
hendes kortlægning af årsagerne til, at
kvinder søgte de tyske soldaters sel
skab, indgik bl.a. faktorer som retarde
ring, mental abnormitet, tysk oprindel
se,
miljøpåvirkninger.
Forelskelse
manglede som en mulig forklaring! (s.
32). Endelig bestod Hartmanns materia
le af indberetninger til sædelighedspoli
tiet af kvinder, der havde smittet værne
magtssoldater med kønssygdomme.
Bogen blev i samtiden udlagt som den
videnskabelige forklaring på tyskerpigefænomenet og har siden stået uanta
stet. Det er således også betegnende, at
Hal Koch i sit opgør med retsopgøret ud
fra sine vanlige humanistiske motiver
undskyldte tyskerpigerne med, at de var
småt begavede og havde haft dårlig op
vækst. Tyskerpigerne havde kort sagt
gjort noget forkert, men de blev betrag
tet som ofre og ikke som aktører.
Ud over at denne behandling af Hart
manns bog fungerer som en naturlig og
nødvendig diskussion af den tidligere
forskning, giver den også en tankevæk
kende påvisning af, hvilke forudfattede
og ubevidste antagelser Warring er oppe
imod.
Warring godtgør ved hjælp af stati
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stisk materiale og interviews med ty
skerpiger (som hun kildekritisk behand
ler meget sobert og forsigtigt), at ty
skerpigerne stort set udgjorde et bredt
udsnit af den kvindelige, danske befolk
ning, og at deres motiver var meget for
skellige. Fælles for i hvert fald de inter
viewede tyskerpiger var dog, at de hav
de en fornemmelse af, at de »overskred
nogle udbredte kønsmoralske og/eller
politiske normer« (s. 59), og at de sene
re havde et mere eller mindre trauma
tisk forhold til omverdenens reaktioner
over for dem.
Det præcise antal tyskerpiger er ikke
kendt, men Warring sætter det på bag
grund af statistisk materiale til »mindst
omkring 50.000« - og uden at blinke
gør hun også den finurlige sammenlig
ning, at det var »lige så mange, som
modstandsbevægelsen talte i de sidste
besættelsesmåneder« (s. 25f).
Besvarelsen af spørgsmålet »hvem
var tyskerpigerne?« tjener dog kun som
et afsæt for at udrede, hvilken rolle og
placering tyskerpigerne havde under be
sættelsen og retsopgøret.
Den centrale konklusion i bogen er,
at kvinders seksualitet betragtes som
national ejendom (s. 203), hvilket næp
pe kan anfægtes, om end anmelderen er
fristet til at tilføje et »dog næppe til en
hver tid«. Sagen er vel, at forudsætnin
gerne er et vist mål af social krise og en
mobilisering af det nationale i denne
krise. Warring nævner overgreb mod
kvinder i Eks-Jugoslavien. Man kunne
tilføje elementer i den hjemlige flygt
ningedebat.
Warrings vej til denne konklusion går
over en interessant diskussion af, hvor
dan kvinders køn og seksualitet ofte
bruges som symboler for den nationale
identitet og sammenhængskraft (Mor
Danmark), hvordan kvinders sædelig
hed markerer national selvstændighed,
og hvordan krigens retorik ofte benytter
sig af kønsmæssige og seksuelle termer.
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Beskrivelsen af, hvordan disse ele
menter var i spil under besættelsen og
retsopgøret, er interessant.
Besættelsesmagten valgte at betragte
chikaneringen af tyskerpigerne, som al
lerede begyndte i sommeren 1940, som
en fornærmelse mod Værnemagten,
hvorfor den lagde pres på de danske
myndigheder for at pådømme strenge
straffe. Tyskerpigerne indgik altså alle
rede fra starten af besættelsen som et
væsentligt element i det komplicerede
og delikate spil om jurisdiktionsspørgs
målet mellem besættelsesmagten og de
danske myndigheder. Generelt var rets
praksis svingende og vilkårlig, ikke
mindst fordi de danske myndigheder i
dette spørgsmål ikke lagde andet enga
gement, end det de blev påtvunget af
besættelsesmagten. Bemærkelsesvær
digt var det således, at grovere, voldeli
ge overfald mod danske kvinder i visse
tilfælde kun blev dømt som »fornær
melse og demonstration mod Værne
magten« og ikke som overfald (s. 89).
Det er sandsynligt, at besættelses
magtens interesse i tyskerpigespørgsmålet bundede i en antagelse af, at fraterniseringen af danskere blev opfattet
som et symbol på kollaborationen som
helhed. Og at overgrebene kunne så
tvivl, om besættelsesmagten kunne be
skytte de økonomiske og politiske kol
laboratører.
Også modstandsbevægelsen havde
blik for den symbolske kraft i tyskerpi
gerne. Der blev allerede meget tidligt i
den illegale presse trykt lister med ty
skerpiger, skrevet smædedigte osv. I
Frit Danmark i 1942 blev gerningsmændene ved klippeaktioner kaldt for
»friske unge mænd«. Og i lokale illega
le blade blev pigerne kaldt »jammerlige
hundyr, der skamløst udstillede deres
brunst (...) ludere« osv. (s. 104). De sek
suelle, kønsmoralske og kvindeforag
tende ‘argumenter’ var i forhold til de
nationale og politiske fremherskende.
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Under Augustoprøret i 1943 var krav
på arbejdspladserne om fyring af ty
skerpiger, rudeknusninger på kvinder
nes bopæle samt overfald og klipninger
en væsentlig del af den almindelige op
trapning af urolighederne. De illegale
blade havde været igangsætter for den
ne bølge og fortsatte med at hælde ben
zin på bålet, men med tiden, efterhånd
en som overfaldene og hærværket blev
voldsommere, fik flere ledende mod
standsfolk kolde fødder og måtte dysse
gemytterne ned.
I befrielsesdagene tog overfaldene
mod tyskerpigerne kraftigt til. De stod
som »de synlige og lettilgængelige
symboler for kollaborationen« (s. 197),
og den almindelige hævntørst fik frit
løb.
Samtidig blev tusindvis af tyskerpi
gerne interneret af modstandsbevægel
sen. Angiveligt for at beskytte dem,
men Warring redegør for, hvordan der
mange steder også var tale om terror og
hævnakter fra frihedskæmpernes side,
og hvordan argumentationen for og
fremgangsmåderne ved arrestationerne
ofte ikke logisk hang sammen med be
skyttelseshensigterne. Sikkert var det i
hvert fald, at mange af disse internerin
ger, der foregik under stor bevågenhed,
var med til at piske stemningerne i vej
ret.
I Danmark blev tyskerpigerne ikke
dømt for selve fraterniseringen - natur
ligt nok, må man sige: De kunne ikke
dømmes efter nogen eksisterende lov.
‘Kun’ ca. 300 blev dømt for angiveri.
Warring stiller undervejs og behand
ler til sidst (s. 195ff) det interessante
spørgsmål, om metoderne ved tyskerpigeopgørene ikke »var med til at spænde
ben for realiseringen af de mere radika
le mål, som dele af modstandsbevægel
sen havde i modstandskampen« (s.
128). Hun hentyder til befrielsessom
merens magtkamp mellem dele af mod
standsbevægelsen og det politiske esta-
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blishment, hvor sidstnævnte som bevis
for modstandsbevægelsens politiske
umodenhed og uduelighed anførte, at
den ikke kunne kontrollere sine voldeli
ge og udemokratiske tilbøjeligheder.
Det er nok tvivlsomt, om tyskerpiger
ne i den forbindelse spillede den store
rolle. I partipressens kampagner mod
modstandsbevægelsen i sommeren
1945 fæstnede den sig primært ved
modstandsbevægelsens bevæbnede be
sættelser af fængsler, politistationer etc.
samt ved berigelseskriminalitet og poli
tiske udtalelser, der kunne tolkes i ret
ning af planer om væbnede kup. Der var
visse omtaler og kritik af voldelige klip
ninger, men de er få i forhold til de øvri
ge omtalte. Det var kun humanister som
Hal Koch og Poul Henningsen, der ytre
de substantiel kritik af overgrebene mod
tyskerpiger - og de to herrers tænksom
me udtalelser var der ikke mange, der
lyttede til i den lidenskabelige sommer
1945.
Årsagen er netop, som Warring skri
ver i anden sammenhæng, at »det dan
ske samfund i vid udstrækning accepte
rede klipningerne« (s. 193). Det var
simpelthen ikke muligt at kritisere mod
standsbevægelsen i nævneværdig grad
for klipningerne - folk var jo enige - så
klipningerne har næppe spændt synder
ligt meget ben for modstandsbevægel
sens politiske muligheder. I forvejen var
disse nok små, og dertil sørgede be
vægelsen selv for på anden vis at tilin
tetgøre de resterende.
Denne lille anfægtelse af en af Warrings pointer understreger på den anden
side en af bogens hovedpointer: At ty
skerpigerne under besættelse og retsop
gør i forhold til omverdenen fuldstæn
dig var uden retsikkerhed i både juridisk
forstand og i forhold til deres almindeli
ge omdømme og status: De var skyldi
ge, og de havde ingen rettigheder.
Grunden til, at tyskerpigerne står
printet så stærkt i den almindelige histo
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riebevidsthed, er også, som Warring
skriver, deres synlighed og lettilgænge
lighed som syndebukke for kollabora
tionen. Og senere passede de som hånd i
handske med konsensusopfattelsen af
besættelsestiden: En samlet befolkning
(inkl. politikere og modstandsfolk) mod
de få landsforrædere og tyskerne.
Bogen er illustreret og har et kort en
gelsk summary. Noteapparatet lader no
get tilbage at ønske. Henvisningerne til
arkivalier er meget kortfattede, ofte
overdrevent summariske på en måde så
det ikke fremgår, hvordan kilderne er
blevet benyttet - selv i tilfælde hvor en
sådan interesse hos læseren synes op
lagt. Det er en skam og bliver et savn
hos den læser, der har interesse i be
slægtede eller parallelle emner.
Dette kan dog ikke anfægte, at det er
en god bog, Anette Warring har skrevet.
Det er ofte blevet sagt om besættelses
tidshistorien, at den er den mest gen
nemforskede og -publicerede del af
Danmarkshistorien - underforstået at
‘nu må det snart være nok’. Tyskerpiger
afstikker med sit valg af emne og sin
kombination af problemstillinger - og
sit afsæt i både politisk mentalitets- og
kønshistorie - på mange måder kursen
for en »moderne besættelsestidsafhand
ling«. Og det er ikke så lidt endda.
Niels Wium Olesen

Wilhelm Christmas-Møller: Obersten
og kommandøren. Efterretningstje
neste, sikkerhedspolitik og socialde
mokrati 1945-1955. (Gyldendal,
1995). 274 s., 268 kr.
Kort før sin død i maj 1995 udsendte
lektor, dr.phil. Wilhelm Christmas-Møl
ler denne bog, der er et vigtigt bidrag til
en særlig side af dansk »administrati
onshistorie« efter 1945. Det er en bog
præget af kyndighed, tolerant livssyn og
gode stilistiske kvaliteter, egenskaber
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der også karakteriserer disputatsen fra
1993, Christmas Møller og Det konser
vative Folkeparti.
Bogen er også præget af, at Christmas-Møller, der var reserveløjtnant, i 12
år fra 1956 var studentermedarbejder i
Forsvarets Efterretningstjeneste (FET).
Selv om han således først blev ansat ef
ter bogens periode, fik han alligevel
derved kendskab til organisationens tra
dition, opbygning og »ånd«, en viden
han øser af uden at krænke sin tavshedsPligtBogens noget kryptiske overtitel
dækker over, at fra FETs oprettelse i
1950 var oberst H.M. Lunding og kom
mandør P.A. Mørch henholdsvis chef og
souschef. De havde begge lang erfaring
i efterretningsarbejde: Lunding gjorde
fra 1937 tjeneste i generalstabens efter
retningssektion, og Mørch var fra 1935
leder af marinestabens efterretningssek
tion. Under krigen blev deres skæbner
vidt forskellige, idet Mørch straks in
tensiverede efterretningsvirksomheden
med hensyn til indsamling af oplysnin
ger om tyske militære forhold, der gik
videre til England, et arbejde han fort
satte fra 1943 med sæde i Stockholm.
Lunding blev i 1943 taget af Gestapo,
bragt til Tyskland og dødsdømt. Døds
dommen blev ikke fuldbyrdet; men
Lunding levede til kapitulationen i et
barsk fangenskab. For en væsentlig del
var dommen støttet på papirer, som
Mørch (mod alle security-regler!) havde
efterladt i sit skrivebord i 1943, hvor de
blev fundet af tyskerne; ikke de bedste
forudsætninger for et fremtidigt samar
bejde mellem de to officerer.
Efter 1945 fortsatte Mørch sin tjene
ste som efterretningsmand. Han kunne
støtte sig på bl.a. store dele af det efter
retningsnet, modstandsbevægelsen hav
de opbygget, fortrinsvis rekrutteret fra
konservative kredse. Lunding fik en
specialtjeneste som Udenrigsministeri
ets forbindelsesofficer til de engelske

Litteraturnyt
besættelsesstyrker i Slesvig og Holsten.
I realiteten havde han en række efterret
ningsopgaver, når det gjaldt mindretal
let i Slesvig, og det er således ikke helt
rigtigt, når Christmas-Møller skriver, at
han 1945-50 var uden for aktiv efterret
ningsvirksomhed. Han havde også fra
før 1940 tæt kontakt med Hedtoft, var
selv socialdemokrat og orienterede lø
bende Hedtoft om sydslesvigske sager i
den periode, hvor sydslesvigpolitikken
var det store politiske spørgsmål.
De to chefer er skildret præcist med
rolig vurdering af deres stærke og svage
sider. Men derefter har bogen slagside.
Slagsiden manifesterer sig på den måde,
at det overvejende er den del af E-tjenestens virksomhed, som Mørch styrede,
der er hovedemnet, mens man spørger,
om Lunding slet ikke lavede noget og
slet ikke udviste noget initiativ. Om
Lundings indsats er der imidlertid næp
pe noget stort kildemateriale, selv om
E-tjenestens arkiv blev tilgængeligt.
Hans udgivne erindringer siger ikke
meget, og han var i det hele ikke tilbøje
lig til at skrive, uden tvivl også fordi
han af sikkerhedsgrunde var meget
knap (hans tavshed gjaldt dog ikke for
holdet til medarbejderne, når han ville
eller ikke kunne lade være med at sige
sin mening om deres arbejde!). Modsat
var Mørch meget skrivende, og efter at
være gået på pension har han skrevet
åbenhjertigt om sin indsats for bevidst
at nedfælde det for eftertiden og sikre
sig en plads i denne del af historien,
hvad han følte et stort behov for. Hans
arkiv har Christmas-Møller benyttet
flittigt, og han er ikke mindst af den
grund i stand til at belyse E-tjenesten så
nøje, som han er.
Det der herefter er hovedemnerne er:
ombygningen af FCR (forsvarets cen
tralradio), kontakten med andre landes
efterretningsorganisationer og afdæk
ning af de danske kommunisters virk
somhed og organisation, dette sidste
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bl.a. med henblik på at organisere et
forberedt modstandsarbejde ved en rus
sisk besættelse.
FCR, der i 1950’erne beskæftigede
flere hundrede, havde til opgave at af
lytte fremmede radiostationer og skibe,
både civile og militære. Det lykkedes at
dække Østersøområdet og, lidt senere,
Grønlands »omegn«. Denne varslings
tjeneste, der også benyttede sig af fly,
var umådelig effektiv og værdsat af
Englands og USAs efterretningsvæse
ner. I øvrigt gik aflytningerne langt og
kunne f.eks. også vedrøre de politiske
forhold i Afrika.
Resultaterne af FCRs virksomhed var
noget, man kunne handle med, når
Mørch og hans medarbejdere ønskede
hjælp fra andre landes tjenester. Udlæg
ningen af disse forbindelser behandles
også, navnlig de personelle, som i man
ge tilfælde havde deres rødder tilbage til
modstandskampen. Forbindelserne afdækkes, men der siges ikke meget om,
hvad man hentede af oplysninger ad den
vej.
Det tredie område, Mørch i særlig
grad interesserede sig for, var bekæm
pelsen af kommunisterne, eller rettere
en afdækning af deres virksomhed. Her
var hans resultater gode, selv om de
også indebar belastende afsløringer: af
lytning af den kommunistiske folke
tingsmand Alfred Jensens telefon er den
mest kendte. Mørchs brug af private or
ganisationer, der havde deres rod helt
tilbage til KU før krigen, bringer vel
ikke egentlig nyt om disse og dansk er
hvervslivs støtte til dem, men for første
gang fremlægges det i samlet fremstil
ling.
Undertitlens tredie element »social
demokrati« er en behandling af efterret
ningstjenestens forhold til ledende kred
se i Socialdemokratiet. Også her er der
nyt om partiets forståelse for efterret
ningstjenestens arbejde; til gengæld kan
man spørge, hvor meget det egentlig er
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Socialdemokratiet som sådant, der er
tale om. I meget høj grad er det vel So
cialdemokratiet som det regerende par
ti, der er tale om. Forholdet havde næp
pe været anderledes med et andet stats
bærende parti. Mørchs personlige aver
sioner mod enkelte konservative politi
kere ville nok ikke have ødelagt samar
bejdet med regeringen, hvis den havde
været borgerlig. At der var en stærk fæl
les interesse med Socialdemokratiet i
engagementet mod kommunismen er
selvfølgelig evident, men her synes
Christmas-Møllers viden at være mere
begrænset. Han synes at gøre det til et
efterkrigsfænomen, mens Socialdemo
kratiets organisation mod kommunister
ne (og nazisterne) går helt tilbage til be
gyndelsen af 1930’erne (oprettelsen i
1935 af HIPA, Hovedorganisationernes
Informations- og Propaganda Afde
ling). I 1941 måtte man efter tysk pres
ophæve den formelle centrale organisa
tion; men man fortsatte de talrige so
cialdemokratiske klubber på arbejds
pladser og i fagforeninger, og vinteren
1944-45 dannede man i stilhed AIC
(Arbejderbevægelsens
Informations
Central), der også blev en landsomfat
tende organisation med mange hundre
de lokale meddelere; men absolut ikke
nogen hemmelig organisation, selv om
man nok ikke talte meget om, at man
også havde »meddelere« inden for de
fleste betydende kommunistiske organi
sationer, og selv om der også blev ud
vekslet nogle oplysninger med efterret
ningstjenesten. I øvrigt havde Lunding
allerede på et tidligt tidspunkt kontakter
inden for AIC, bl.a. før krigen HIPAs
sekretær Otto Jensen, der blev folke
tingsmand, men døde ung i 1941, og
den senere arbejds- og social- og bolig
minister Kaj Bundvad. Lunding var
ikke så fremmed over for livet uden for
rytteriet, som Mørch i sine notater lader
indtrykket være.
Selv om store dele af bogen baserer
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sig på Mørchs papirer og derfor især
samler sig om hans indsats, rummer den
også meget om E-tjeneste mere alment.
Dette er dog især dels, hvad der er skre
vet om forholdene i andre lande, dels
Christmas-Møllers ræsonnementer og
formodninger om danske forhold. Det,
der stilles op som et af målene, at vise
E-tjenestens eller dens virksomheds
indflydelse på den almindelige sikker
hedspolitik, bliver dog ikke nået bortset
fra enkelte konkrete og mindre elemen
ter; her tier kilderne, eller også er der i
Danmark ikke tale om nogen egentlig
påvirkning. Uanset dette står dog fast, at
bogen er væsentlig for de nærmeste ef
terkrigsår.
Vagn Dybdahl

Flemming Mikkelsen: Radikaliseringen
af de offentlige ansatte i Danmark.
(SFAH skriftserie nr. 31). (Selskabet
til Forskning i Arbejderbevægelsens
Historie, 1994). 202 s., 195 kr.

Et af de mest tydelige træk ved efter
krigstidens arbejdsmarked i Skandina
vien er den voldsomme vækst i antallet
af offentlige ansatte. Næsten lige så ty
delig i de seneste årtier er den stadigt
voksende både politiske og fagpolitiske
radikalisering blandt netop den gruppe,
der tidligere var kendt for en loyal,
næsten konservativ embedsmandsånd.
Denne sidstnævnte udvikling i Dan
mark er emnet for Flemming Mikkelsens bog, der i følge forfatteren behand
ler et spørgsmål, som opstod i forbin
delse med arbejdet med hans disputats
Arbejdskonflikter i Skandinavien 18481980 (1992). Som vanligt for Mikkelsens statsvidenskabelige og sociologi
ske afhandlinger er der solid statistisk
dokumentation bag de resultater, han
fremlægger.
Velfærdsstatens
opbygning
var
igangsætteren bag den beskrevne udvik
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ling. Det stigende antal offentligt ansat
te forandrede naturligvis disses interes
ser og ikke mindst deres mulighed for at
realisere de fagpolitiske mål. Men ud
gangspunktet var, at de offentligt ansat
te i bund og grund ikke var acceptereret
som selvstændige aktører på arbejds
markedet. Hverken af arbejdsgiverne
eller af de øvrige lønmodtagere. Kam
pen for at tilkæmpe sig status på lige
fod med det øvrige arbejdsmarked stod
derfor øverst på listen. Midlet til at nå
dette mål var en radikalisering af kom
munikationsmetoderne ved at anvende
strejker, arbejd-efter-reglerne-aktioner
og andre traditionelle arbejdsmar
kedspolitiske tiltag.
I bogen benyttes postarbejdere, EDBfolk, lærere og hospitalsarbejdere som
casestudies. Disse områder har været
mere markante i radikaliseringsproces
sen end gennemsnitligt blandt offentligt
ansatte og kan således ikke bruges som
repæsentative i enhver henseende, men
i kraft af at tydeliggøre nogle tendenser
er det muligt for Mikkelsen herigennem
at af- og bekræfte nogle hypoteser, han
har stillet. Interessant er det ikke
mindst, at en såkaldt »proletariseringstese« - at radikaliseringen skulle skyl
des forringelse af arbejdsforholdene og
tab af kontrol med arbejdsprocessen kan dementeres.
Mikkelsen finder snarere, at de histo
riske, politiske og organisatoriske for
klaringer og herunder ikke mindst den
stigende organisering giver svarene.
Det almindelige opbrud i normer og au
toritetsopfattelser,
ungdomsoprøret
samt fra ca. 1970 den stigende tendens
til, at almindelige mennesker var aktive
i selvforvaltende græsrodsbevægelser,
gjorde også, at overhovedet tanken om,
at offenligt ansatte aktionerede fagpoli
tisk, slog igennem.
Fra starten af 1980’erne falder kon
fliktaktiviteten blandt offentligt ansatte,
hvilket Mikkelsen ser som et tegn på, at
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de omsider anså sig som en del af det
institutionelle arbejdsmarkedssystem.
Missionen var - så at sige - lykkedes.
Foreløbigt, om ikke andet.
Bogen anskueliggør på fin vis, hvor
dan arbejdsmarkedet, klassestrukturen
og dermed også den samlede politiske
proces ikke længere er slet så simpel

som i det klassiske industrisamfund. På
den anden side synes verden endnu hel
ler ikke at være blevet så postmoderne,
at den nye middelklasse - de offentligt
ansatte - ikke brugte i brund og grund
ganske traditionelle arbejdsmarkeds
kampmetoder.
Niels Wium Olesen

REGIONAL- OG LOKALHISTORIE

Marie Bach, Ole Degn, Poul Strømstad:
Denmark. Køge 1500-1950. (Scan
dinavian Atlas of Historie Towns,
7).
(Odense
Universitetsforlag,
1993). 106 s., 31 kort.
Køge fremstår ikke kun som en af Dan
marks velbevarede ældre byer, men
også som en af de virkelig velbelyste.
Den fik sin byhistorie i to bind 1985-88,
og dens middelalderlige udvikling var
emnet for et bind i projektet »Middelal
derbyen«. Hertil kan nu føjes et kort
værk som følge af, at byen blev udvalgt
til at være en af de fem danske byer, der
dækkes af Scandinavian Atlas of Hi
storie Towns. Som det vil være fremgået
af omtaler af de tidligere udkomne bind
om Ribe og Stege, ønsker man med se
rien dels at præsentere det foreliggende
kortmateriale, dels på grundlag af kilde
studier og kartografisk fremstilling at
afdække ændringer i topografi og be
folkning i tiden efter ca. 1500.
Som grundkort for kartografien er an
vendt matrikelkortet fra 1863; men i
øvrigt er der i atlasset reproduceret ad
skillige ældre kort, der dokumenterer
Køges ældre topografi. Mest usædvan
ligt blandt dem er Erik Dahlbergs detal
jerede kort over byen før (1659) og efter
(1660) svenskernes befæstningsarbej
der. Det fremgår tydeligt, hvordan om
fattende fæstningsanlæg med vold, grav

og 11 bastioner greb gennemgribende
ind i byens form. Fra dansk side havde
man imidlertid ikke behov for en fæst
ningsstad i Køge Bugt, så hele anlægget
sløjfedes allerede 1661 af Frederik III.
I tekstdelen gennemgår forfatter
ne byens beliggenhed, byplan, befolk
ningsudvikling, erhvervstopografi og
socialtopografi. For at forstå Køges fysi
ske udvikling må der trækkes linjer til
bage til middelalderen. De senere års ar
kæologiske undersøgelser har støttet
Hugo Matthiessens gamle tese om, at
byen er anlagt efter en pommersk inspi
reret plan omkring 1280. Da fastlagdes
åbenbart de grundstrukturer, der kan føl
ges op til vore dage. Den vigtigste kon
stant blev det vældige torv, hvorom et
flertal af byens rige købmænd ifølge den
udarbejdede socialtopografi boede så
sent som 1950. Her havde købmændene
deres kramboder, stald- og lagerbygnin
ger, hvorfra de udvekslede varer med
skibe i havnen og tilrejsende landboer
fra oplandet. Først i 1950 kunne det spo
res, at de velhavende handlende begynd
te at flytte til de nyere villakvarterer i by
ens udkant. Men på dette tidspunkt var
de heller ikke mere talmæssigt domine
rende blandt byens øvre lag. Fra at have
udgjort 10% af byens befolkning i 1600tallets første halvdel faldt købmændenes
andel i de følgende tre århundreder til
kun 5%. I 1950 havde nye medlemmer
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af den lokale overklasse meldt sig: sag
førere, læger, fabrikanter etc.; men tilba
gegangen i købmandsklassen stod også i
nøje sammenhæng med byens generelle
økonomiske og demografiske udvikling.
Som det fremgår af værkets befolk
ningsstatistik, oplevede Køge et impo
nerende befolkningsboom først i 1600tallet, hvor byens befolkning nåede op
på omkring de 3.000 personer. Allerede
ved år 1670 var der imidlertid kun halvt
så mange, og man skal hen sidst i 1800tallet, før indbyggertallet fra 1600-tallets første halvdel nåedes igen. Årsager
ne til denne langvarige stagnation analy
seres naturligvis ikke dybtgående i atlas
set; men der peges helt korrekt på den
store betydning som naboskabet til
København har haft: Køges handel blev
fra omkring 1660 reduceret til oplands
handel. Afgørende for vort århundredes
økonomiske vækst i Køge, som fulgtes
af en øgning i befolkningsmængden til
10.000 indbyggere, blev da heller ikke
købmændene, men store virksomheder
som skibsværfterne, gummifabrikken,
slagteriet og trævarefabrikken. Herved
fik købstaden sin karakter af »arbejder
by«.
I Køge-atlasset fremlægges et basis
materiale, der tillader danske og uden
landske forskere komparation med an
dre byer, samtidig med at lokalhistori
kerne må glæde sig over et godt værktøj
til det videre arbejde med deres bys in
teressante historie.
Bjørn Poulsen

Hans Chr. Johansen, Per Madsen og Ole
Degn: Tre danske kystsamfund i det
19. århundrede. (Odense University
Studies in History and Social Scien
ces, vol. 171). (Odense Universitets
forlag, 1993). 201 s.
Undersøgelser af befolkningsforholde
ne i overgangsperioden mellem det
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førindustrielle og det tidligt industrielle
samfund har hovedsagelig været kon
centreret om rene landbrugssamfund.
Man må derfor antage, at de påviste
sammenhænge i befolkningsudviklin
gen kan stå i forbindelse med de særlige
erhvervsforhold i disse samfund. De
kan ikke uden videre ses som udtryk for
en generel vesteuropæisk form for fami
liedannelse og demografisk adfærd. Bo
gens forfattere har derfor sat sig for at
undersøge, om ikke kystsamfundene
med deres anderledes naturforhold og
stærke afhængighed af fiskeri gav an
ledning til en demografisk og familie
mæssig adfærd, som afveg fra land
brugssamfundenes.
De tre forfattere har undersøgt hver
sit lokalområde, som repræsenterer tre
forskellige former for fiskeri. Hans Chr.
Johansen har undersøgt fiskerfamilier i
Thorøhuse på Fyn 1770-1901, Per Mad
sen fiskerbefolkningen i Torup sogn i
Nordsjælland 1787-1901 og Ole Degn
befolkningsforholdene i Lønne sogn i
Vestjylland 1780-1901. Der gøres først
rede for lokalområdets naturforhold og
fiskeri, hvorefter forfatterne på denne
baggrund analyserer de demografiske
forhold.
Resultaterne af alle tre undersøgelser
bekræfter, at der blandt fiskerne på nogle
områder var en adfærd, som var afvigen
de fra landbrugsbefolkningens. Bl.a.
som følge af de bedre muligheder for i fi
skeriet at etablere sig i en yngre alder
passer fiskerlejernes befolkning hverken
ind i gårdmands- eller husmandsklas
sens sociale og demografiske mønster.
Således er fiskernes gennemsnitlige
vielsesalder noget lavere end landmænd
enes, og den større uafhængighed blandt
fiskerne betyder også, at de i endnu høje
re grad end gårdmændene har realiseret
den karakteristiske kernefamilietype.
Det er en spændende og letlæst frem
stilling, som er klar og tydelig i sin
fremgangsmåde. At Ole Degn i sin un-
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dersøgelse går ud over den demografi
ske adfærd og tillige belysef områdets
socialstruktur og fiskernes arbejdspro
cesser, gør blot beskrivelsen endnu
mere spændende. De undersøgte lokali
teter er alle mindre fiskerlejer i landom
råder. Men hvad nu, hvis man inddrog
de lidt større fiskeribyer: Ville man så
her finde en adfærd, som svarer til den,
man ser i fiskerlejerne, eller en adfærd,
som var anderledes præget af de urbane
livsformer?
Svend Aage Andersen

Bent Vedsted Rønne (red.): Småskibsfart fra Egernsund og Fjordegnen.
(Skrifter fra Museumsrådet for Søn
derjyllands Amt, 6). (1994). 117 s.,
140 kr.
Bogen er det opsamlende resultat af et
stort projekt om småskibsfarten fra
Egernsund og Flensborg fjord. Projektet
ligger i naturlig forlængelse af det tidli
gere
gennemførte
teglvæksprojekt
(1980-86), idet teglproduktion og småskibsfart på mange måder var hinandens
forudsætninger. Vandet var helt op til
1960’erne den eneste økonomiske
transportvej. Bogen forfølger således
sammenhængen mellem teglproduktio
nen og den dertil knyttede skibsfart,
indtil denne sammenhæng blev brudt.
Det skete, da lastbilerne efter 2. Ver
denskrig i stigende grad overtog fragter
ne, fordi de kunne bringe teglprodukter
ne »fra dør til dør«.
I indledningen gør Arne Aabenhus
kort rede for det samlede projekt, der
foruden erindrings- og arkivalieindsamling omfattede en særudstilling på
Aabenraa Museum og et egnsspil. Her
efter følger otte artikler om forskellige
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aspekter: Birgitte Kragh skriver først
om kystboerne ved Flensborg Fjord,
som havde deres næring ved de mariti
me erhverv. Tove Jensen giver dernæst
et rids af teglværkernes historiske ud
vikling langs fjorden. I Hans Diederichsen Rühmanns artikel skildres ud
viklingen i skibsbyggeriet ved fjorden i
tiden fra begyndelsen af det 16. og frem
til det 19. århundrede. Tove Jensen gør i
sit andet bidrag rede for de almindelig
ste skibstyper på fjorden. Det var især
jagter og galeaser samt senere også æl
dre nordtyske og hollandske småskibe.
Bent Vedsted Rønne bidrager med tre
artikler. Den første behandler Egern
sund gensidige skibsforsikring i tiden
fra midten af det 19. århundrede og
frem til 1960’erne. Den anden går detal
jeret ind på udviklingen i skibenes fart,
lige fra teglfarten før 1800 og frem til
småskibsfartens uddøen efter 2. Ver
denskrig. Den tredje artikel handler om
farten med et enkelt skib, »Olga« af
Egernsund. Heri gøres der bl.a. rede for,
hvordan den lille besætning på tre mand
var sammensat, og vi hører om livet og
arbejdet ombord. I Birgitte Kraghs af
sluttende artikel om skipperfamilier fra
Egernsund fortælles der om, hvordan
erhvervet blev givet videre fra far til
søn, og om, hvordan konen og familien
ofte indgik i småskibsfarten.
Artiklerne indfanger tilsammen en
række træk i livet langs de danske ky
ster, som hidtil har været ret oversete.
Bogen er derfor et vigtigt bidrag til be
lysningen af både den danske småskibsfart i de sidste 3-400 år og kystsamfun
denes særpræg og udvikling i samme
periode. Den har et nydeligt lay-out,
mange fine illustrationer og er trykt på
fint glittet papir.
Svend Aage Andersen

Litteraturnyt

198

ØKONOMISK OG SOCIAL HISTORIE
Nick Nyland: Skørbug, beskøjter og
skibskirurger. Træk af søfartsmedici
nens historie. (Fiskeri- og Søfarts
museet. Saltvandsakvariet. Esbjerg,
1994). 96 s., 175 kr.
Nick Nylands bog er en forholdsvis kort
gennemgang af et stort emne. Den star
ter da også med en oversigt over de for
skellige søfartsepoker, efterfulgt af af
snit om forplejning, sygdomme, ulykker
og behandlingen af samme. Endelig til
sidst følger, hvad næppe kan undre, da
bogen jo er udgivet af Fiskeri- og
Søfartsmuseet i Esbjerg, en gennem
gang af fiskeriets vilkår. Som oversigt
er bogen god, godt og klart skrevet og
med gode illustrationer.
Bogen er skrevet og udgivet vest for
Storebælt, og det mærkes. Måske lidt for
meget. At private redere ikke begyndte
at sende skibe på langfart før omkring
1850, som det nævnes på side 19, er for
kert: 1734 opgav Vestindisk-Guineisk
Kompagni sit monopol på slavehande
len, og handelen på Vestindien og Indien
blev frigivet i henholdsvis 1755 og 1772
for alle landets redere og købmænd. Der
var altså, med base i byer som Køben
havn og Flensborg, tradition for privat
langfart tilbage i 1700-tallet. At barkski
bene fra Fanø, og skonnerterne fra Mars
tal, omkring 1850 på den baggrund be
tegnes som de meste kendte langfarere
fra Danmark, må derfor nok benævnes
som lidt af en »smutter«.
Det samme kan man måske sige om
side 42, hvor forfatteren undersøger,
hvilke sygdomme søfolk, der blev ind
lagt på hospital fra skibe i havn, led af i
perioden 1874 til 1890. Til dette vælges
Esbjerg Havn og Varde Sygehus. Det
uagtet det kun drejede sig om 3 til 4
mand om året, og kun danske søfolk i
indskrænket fart mellem Esbjerg og

England. At materialet ser sådan ud,
skyldtes vanskelig indsejling til Esbjerg
Havn samt ukendskab blandt udenland
ske skibe til den nyanlagte Esbjerg
Havn. Altsammen meget godt, men
havde det så ikke på den baggrund
været rimeligt at vælge en anden havn
og et andet hospital? Også på andre om
råder virker bogen noget usikker i sin
behandling af stoffet. At vi skal op i
1800-tallet for at finde de første hjem
sendelser på rederiets regning af syge
søfolk, som det nævnes på side 42, er
således ikke helt rigtigt. I 1738 blev ma
tros Christian Møller, der havde fået
amputeret en hånd, sendt hjem fra St.
Helena via London på Vestindisk-Gui
neisk Kompagnis regning.
På side 21 nævnes, at togterne på
Guineakysten »besynderligt nok« var
forbundet med betydelig større dødelig
hed end Kinafarterne. Det var nu ikke
særlig besynderligt og skyldtes dels, at
disse rejser ofte omfattede et ophold på
'/? eller 1 år på Guineakysten, hvor be
sætningerne blev udsat for malaria og
andre tropesygdomme, og dels at søfol
kene, efter at slaverne var taget ombord,
tilbragte turen over Atlanten på åbent
dæk, da slaverne havde overtaget plad
sen under dækket. Forhold, der tydeligt
slog igennem i dødelighedsprocenten på
de danske slavetogter, hvor 33% af be
sætningen døde mod 15% af slaverne.
Under afsnittet om skørbug nævnes
ganske rigtigt, at der gik omkring 40 år
fra James Linds opdagelse af C-vitamin
i behandlingen af skørbug, til denne op
dagelse slog igennem. Men det nævnes
ikke, og det burde det måske, at hoved
årsagen var, at tidens største navigatør
James Cook og de folk, han uddannede,
deriblandt William Bligh fra »Bounty«,
ikke troede på James Linds teori. Man
mangler ligeledes i litteraturoversigten
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flere af de grundlæggende udenlandske
værker om emnet, ligesom flere af de
ældre mangler. Således hovedværket
om skørbug fra før James Lind: William
Coeburn: Sea Diseases or a Treatise of
their Nature, Causes and Cure, der i pe
rioden 1696 til 1736 kom i 3 oplag. Li
geledes mangler, og det er nok værre:

En Kort Undervisning om Skørbug, ud
givet på Kongelig befaling af »Facultate Medica« ved Københavns Universitet
i 1645. Men trods alt - med sine mang
ler, en god og velskrevet oversigt over
emnet.
Kåre Lauring

KULTURHISTORIE

Bredo L. Grandjean: Stukarbejder i
Danmark 1660-1800. Efterladt ma
nuskript udgivet af Christy Grand
jean. (Poul Kristensens Forlag,
1994). 327 s., 298 kr.
Bredo L. Grandjean er hovedsagelig
kendt for et stort internationalt forfatter
skab om porcelæn og fajance, frugten af
mange års arbejde og forskning ved
Den kongelige Porcelænsfabrik. Her
værende værk udspringer af under
søgelser, foretaget i årene under og efter
2. Verdenskrig og genopfriskede i pen
sionsalderen uden at nå en færdiggørel
se ved hans død 1986. Det er hans efter
ladte hustru, Christy Grandjeans fortje
neste, at bogen hermed når frem til en
større offentlighed.
Det var forfatterens intention at hente
stukkatørkunsten ud af dens anonymitet
i forholdet til de andre kunstarter, arki
tekturen og maleriet, som den oftest har
tjent som baggrund og indramning for.
Projektet omfattede grundige forstudier
med rejser til nogle af de stukkatør
værksteder, som stadig, i efterkrigsåre
ne, kunne opspores i den schweiziske
kanton Ticcino, hvorfra nogle af de
dygtigste mestre udgik i storhedstiden i
det 18. århundrede.
Der er redegjort for den historiske
udvikling i materialer og teknik og til
løb til en værksteds- og mesterforteg

nelse; især her træder vel arbejdets uaf
sluttede karakter frem, ligesom der ikke
er gjort forsøg på en opdateret, kom
menteret
litteraturfortegnelse
med
eventuelle nytilkomne delbehandlinger
om emnet. Disse - helt forståelige mangler kan dog let overses. Det impo
nerende materiale, forfatteren har op
sporet, viser klart stukkatørkunstens
hævdelse blandt kunstarterne. Mens bo
gens første halvdel giver en kronologisk
fremadskridende oversigt, udgøres dens
sidste halvdel af et katalog. Billedmate
rialet er fyldigt og af meget høj kvalitet.
Gennembruddet for den nye interiør
kunst skete i 16. århundrede, og inspira
tionen var italiensk. Fra denne periode
er der forholdsvis få eksempler og stor
usikkerhed om forlæg og tilskrivning til
værksteder og mestre. Der er tale om en
nordeuropæisk renæssancestil med den
nes anvendelse af beslagværks- og
bruskformer; som et interessant over
gangseksempel fremhæves Schackenborg ved Tønder, der rummer træk fra
en ny, italiensk-fransk barok. Fra Chri
stian IV’s tid bliver stukken en fast del
af udsmykningsprogrammet i de konge
lige slotte, i særdeleshed Rosenborg og
Frederiksborg, med anvendelse af ind
kaldte mestre.
Vægtningen ligger af indlysende år
sager på de store kongelige og fyrstelige
opdrag, med enkelte referencer til adeli-
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ge og borgerlige monumenter. Fra det
17. århundrede bliver materialet mere
fyldestgørende, til man omkring 18.
århundredes start befinder sig midt i en
blomstringsperiode af høj kunstnerisk
kvalitet, præget af navne som Francesco
Quadri, Domenico Carbonetti, Carlo
Enrico Brenno og Carlo Staffieri. Især
forekommer behandlingen af ikke læn
gere eksisterende, men kunstnerisk cen
trale værker som Hirschholm Slot og
det første Christiansborg særdeles vær
difulde for en forståelse af disse monu
menters samlede kunstneriske program
og deres betydning i samtiden. Her slut
ter den kronologiske gennemgang,
mens katalogen viser, at planerne havde
omfattet flere monumenter fra det rige
18. århundrede.
Wivan Munk-Jørgensen

Danmarks Kirker. Ribe amt, hefte 27.
(Nationalmuseet/Poul Kristensens
Forlag, 1993). 132 s.

Heftet blev, ved en ekspeditionsfejl,
ikke omtalt i anmeldelsen i Historie
1995, 2. Men selvfølgelig bør det næv
nes, at også de fire kirker i Lindknud,
Brørup, Holsted og Føvling samt de
moderne kirker Hovborg, Johanneskirken i Brørup og Skt. Peders i Holsted er
kommet i kirkeværket. Anmelderen vil
som sædvanlig hefte sig ved den største
og kønneste af middelalderkirkerne,
Føvling. Det er karakteristisk, at Føv
ling i kirkelisten i Ribe Oldemoder fra
midten af 1300’erne er ansat højere end
de andre kirker. Den hører til de bedst
bevarede af de jyske granitkirker, og
skibets oprindelige tagværk er fra tøm
mer fældet ca. 1203. Indvendig har kir
ken præg af landlig senbarok. Interes
sant er en gravsten fra 1200-1250 på la
tin, men i runeskrift, over Esbern
Langsum. Langsum er et navn, som net
op optræder i det 13. århundrede i Ribe
stift, men som fornavn.
Erik Ulsig

HISTORIEVIDENSKAB

Bernard Eric Jensen: Historiedidaktiske
Sonderinger. Bind 1. (Institut for hi
storie og samfundsfag, Danmarks
Lærerhøjskole, 1994). 206 s., 100 kr.
+ forsendelse.
Bernard Eric Jensen har i dette første
bind af sine sonderinger samlet en ræk
ke artikler, der i perioden 1985 til 1993
har været publiceret i forskellige antolo
gier og tidsskrifter, og forsynet dem
med en nyskrevet indledning. Målgrup
pen må vel i sagens natur primært være
folkeskolens historielærere, men bo
gens ærinde og indhold synes i høj grad
at måtte påkalde sig videnskabsfagets
opmærksomhed.

Bogen falder i to dele. 2. del, »Med
Europa som ramme«, indeholder tre ar
tikler om dansk historievidenskab i et
europæisk perspektiv. Denne del vil nok
være den, som videnskabsfagets histori
kere vil have mest umiddelbar gavn af
at læse, idet Bernard Eric Jensen her ud
fører flere pionerarbejder inden for de
seneste års historiografi, hvorom man
ikke kan finde analyser andre steder.
Dommen er mest negativ, men absolut
hverken uvedkommende eller malpla
ceret. Bernard Eric Jensen analyserer
danske europahistorier fra Gustav Bang
til Søren Mørch, hvor han finder lige så
megen kontinuitet i eurocentristisk hen
seende, som man kunne forvente, og

Større anmeldelser
kritiserer det fælles EU-støttede histori
kerprojekt Europæernes historie for at
være udemokratisk og tendentiøst.
Bernard Eric Jensen går videre med
en kritik af dansk historievidenskabs re
delighed og kedelighed, der udspringer
af dens normer, som modarbejder eller
blokerer for produktionen af en eksperi
menterende, syntese- og debatorienteret
historieforskning (s. 165). Og han slut
ter af med »Europa som historiebevidst
hed«, der analyserer en række nye frem
stillinger af Europa ud fra betragtninger
over, hvorledes fortidstolkning, sam
tidsforståelse og fremtidsforventning et helt centralt begrebssæt i bogen - er
indlejret i disse og virker frugtbargøren
de i forhold til den rene fortidsbetragt
ning. Historiens funktionalisering, dvs.
sammenkædningen af disse tre elemen
ter, giver den historiske forskning dens
værdi ved at opstille scenarier - kvalifi
cerede gæt - for en mulig fremtid, et
handlingspotentiale og et handlingsrum.
Dette er for Bernard Eric Jensen kende
tegnet for god historisk analyse og den
åbenhed, den udviser i forhold til frem
tidens mulige retninger, det kvalitative
tegn, der adskiller de vellykkede fra de
utilfredsstillende forsøg herpå.
1. del, »Hen imod et historiedidaktisk
paradigmeskift«, indeholder ligeledes
tre artikler, der tilsammen udgør et for
søg på at udstikke rammerne for en ny
historiedidaktik. I 1. dels første artikel,
»‘Historiebevidsthed’ og ‘historisk be
vidsthed’. Nye modeord eller tiltrængt
reform?« beskrives de konsekvenser,
det har fået for historiedidaktikken, at
historiebevidsthed og historisk bevidst
hed i løbet af 1980’erne er blevet gjort
til historiedidaktikkens nye omdrej
ningspunkt. Installeringen af bevidst
hedskategorien har først og fremmest
betydet, at vægten i historie som under
visningsfag lægges på dets dannelses
funktion. Forholdet mellem positive
kundskaber og dannelse burde vel der
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for være et helt centralt problemfelt,
men det er det ikke. Her defineres de to
elementer blot, og nærmest som mod
sætninger: »Alle er enige om, at ‘histo
riebevidsthed’ og ‘historisk bevidsthed’
er noget andet og mere end historisk vi
den eller kundskab. Det er ikke alene en
form for erkendelse, men indbefatter til
lige former for menneskelig identitet.
Der indgår således en personlig-eksi
stentiel dimension i enhver historiebe
vidsthed... Og derfor fremhæves det
også ofte, at dannelse af ‘historisk be
vidsthed’ fordrer oplevelse og indlevel
se, medleven og engagement« (s. 39).
Dette sidste kan vel ingen være uenig
i. Mere kontroversielt vil det måske
fremstå, at frigørelsen af dannelsen af
historisk bevidsthed fra en positiv kund
skabsbasis, dvs. en mere eller mindre
direkte basis i videnskabsfaget historie,
konsekvent og konsistent benyttes til at
omdefinere disciplinen historiedidaktik.
Fra at være et spørgsmål om, hvorledes
de videnskabelige resultater bedst kan
formidles til folkeskolens målgrupper altså en fagdidaktik, der er en underord
net hjælpedisciplin i forhold til viden
skabsfaget - overvindes denne fikse
ring, dels ved at gøre alle kanaler for hi
storisk bevidsthedsdannelse - i og uden
for skolen - til didaktikkens genstands
område, dels ved at sætte fiktionen i vi
denskabens sted som kernen, hvoraf hi
storisk bevidsthed bedst dannes (s. 52).
Historiedidaktikkens omdefinering
og selvstændiggørelse i forhold til vi
denskabsfaget og distanceringen af hi
storieformidlingen og dannelsen af hi
storisk bevidsthed i skolen fra viden
skabsfaget føres ind til benet i sonderin
gernes hovedartikel, »Historie i og uden
for skolen. Findes her et historiedidak
tisk paradigmeskift?«
Man behøver ikke at læse langt ind i
denne artikel, førend den negative
sprogbrug viser den yderst negative
holdning til historievidenskaben. Det

202
vokabular, Bernard Eric Jensen tager i
anvendelse for at beskrive den didaktik,
der ser det som sit mål at sondere mu
lighederne for at formidle historieforsk
ningens resultater i folkeskolen, omfat
ter de fleste af tidens i uddannelsesmæs
sig og pædagogisk sammenhæng mest
negativt ladede termer: effektivitet, hur
tighed, een-vejs-kommunikation, elite,
ekspertviden, ikke-specialister uden
indflydelse, dvs. skolens historielærere
og elever, etc. Artiklen indeholder man
ge andre interessante overvejelser end
dette ene element, men her vil jeg lade
det blive ved en kommentar til den
måde, hvorpå videnskabsfaget opfattes,
og de konsekvenser, det får for historie
didaktikken og historieundervisningen i
folkeskolen.
Videnskabsfaget opfattes først og
fremmest som elitært. Hvad der nærme
re skal forstås ved begrebet defineres
ikke, men elitært skal, så vidt jeg kan se,
forstås i modsætning til demokratisk.
Fagdidaktikken, hvis mål det som
nævnt er at sondere mulighederne for at
formidle videnskabelige resultater til
folkeskolens målgrupper på en me
ningsfuld måde, er således at forstå som
en fødselshjælper for den nedsivning,
der sker fra eliten til folket. Der er tale
om en een-vejs-kommunikation, hvor
videnskabsdyrkerne definerer, hvorle
des historien skal anskues uafhængigt af
ikke-specialisternes krav eller behov.
Ikke-specialisterne er på deres side pas
sive modtagere af den nedsivende posi
tive kundskab. Der er således tale om en
disciplinering af folket i videnskabsfa
gets definitive billede af historien, der
ikke danner historisk bevidsthed, dvs.
ikke fremmer eller har betydning for,
hvorledes børn tænker om samfundsud
viklingen og deres egen rolle i forhold
til denne forandringsproces. Grunden
er, at »Megen af den erkendelse, faghi
storikere producerede, fremstod som ret
‘meningsløs’ for ikke-fagfolk... konse
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kvensen er klar: skolefaget ‘historie’ må
da frigøre sig fra videnskabsfagets åg.
Og hermed er der markeret et klart brud
med nedsivningstænkningen« (s. 76).
Derfor må de videnskabsbaserede, me
ningsløse tekster vige pladsen for fiktio
nen, der er et meget bedre middel til at
danne historisk bevidsthed med, fordi
man ved hjælp af fiktionen kan forbinde
fortidstolkning, samtidsforståelse og
fremtidsforventning - at tænke sam
fundsudviklingen og opstille et hand
lingsrum og give et handlingspotentiale.
Som alternativ til nedsivningen opstilles
en ikke-elitær selvforvaltningsteori om
dannelsen af historiske bevidsthed fra
mange kilder - skolefaget historie, fag
historien, folkelige bevægelser, histo
risk fiktion, hvor eleven selv aktivt er
deltager.
Det er selvfølgelig et problem for en
videnskabsudøver at blive hægtet af for
midlingen af historie i samfundet i al
mindelighed og i skolen i særdeleshed
som meningsløs. Det fremgår, at dette
netop adskiller dansk og tysk historiedi
daktik. I Tyskland fremstår videnskabs
faget og dets resultater således ikke som
meningsløse, hvorfor den samme ven
ding i tysk historiedidaktik mod begre
bet historisk bevidsthed ikke har fået de
her skitserede konsekvenser. En af
grundene er, tror jeg, at man arbejder
med to forskellige ‘subjektopfattelser’.
I dansk sammenhæng opfattes subjektet
som passivt, når talen er om den traditi
onelle videnskabsbaserede formidling,
men aktivt i den romanbaserede. Men
hvorfor egentlig?
At romanen pr. definition skulle have
mere mening og identitetsskabende ef
fekt end historiske fremstillinger base
ret på positiv ‘viden’, er mig ikke så
indlysende, at det kan tages som en blot
og bar præmis, som det sker her. Og det
bliver endnu mindre overbevisende, når
præmissen for denne dannelseseffekt er
en anden subjektopfattelse - den aktive
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elev - end den, der ligger til grund for at
afvise videnskabsfagets formidling som
meningsløs - den passive, alene eenvejs-kommunikation-modtagende elev.
For mig at se giver denne modstilling af
roman og historievidenskabsbaseret
fremstilling ikke samme selvindlysende
mening som for Bernard Eric Jensen.
Og er overflytningen af basis fra viden
skabsfaget til romanen ikke blot en an
den form for disciplinering og et skifte
fra en videnskabsproducerende elite til
en romanproducerende? Valget afhæn
ger selvfølgelig af, om man bedømmer
videnskabsfaget som meningsløst. Det
gør jeg ikke. Og grunden er, at jeg har
større tiltro til videnskaben end til de
folkelige bevægelser, romaner, etc., og
jeg finder Bernard Eric Jensens sam
menstilling af historievidenskab, elite
og udemokratisk holdning dybt uretfær
dig. Her må jeg tage videnskabens side,
for systematik, metodiskhed, empiri og
kritik. Det historiske element i dannel
sen og dannelsen af historisk bevidsthed
kan ikke tænkes uafhængigt af dets po
sitive kundskabsindhold, og jeg kan
ikke se - trods videnskabens utallige
mangler - noget alternativ til den viden
skabelige basis for undervisningsmate
rialernes udarbejdelse. Det udelukker
selvfølgelig ikke andre kanaler for dan
nelsen af historisk bevidsthed, lige så

lidt som den vil være det definitive ind
læg i det enkelte menneskes dannelse af
historisk bevidsthed, men blot et ind
læg, som den enkelte må forvalte, som
han vil i samspil med alle de andre ka
naler, som ingen er herre over. Hvorle
des videnskabsfaget formidles i skoler
ne, vil således stadig være et problem
for en historiedidaktik, men altså ud fra
den forudsætning, at videnskabsfagets
erkendelser ikke anskues som menings
løse.
I afslutningen af artiklen bløder Ber
nard Eric Jensen noget op for den udgrænsning af videnskaben, som han
indtil da har fremstillet, dog mest ved at
referere andre, men uden at forlade den
videnskabskritiske holdning. Han afvi
ser således en total udgrænsning af vi
denskabselementer fra folkeskolens un
dervisning på den ene side og en ren po
pulistisk eller folkelig historiedidaktik
på den anden, en linie der følges i 1.
dels sidste artikel, »Historiedidaktik.
Hvad er det?« Der er altså flere nuancer
i den argumentation, som kommer til
udtryk i bogen end den blotte afvisning
af videnskaben.
Bernard Eric Jensen har i sine sonde
ringer samlet en yderst stimulerende og
kritisk antologi, der bør få en stor kreds
af læsere - og kritikere!
Claus Møller Jørgensen

SLESVIG OG HOLSTEN

Henning B. Mathiesen: Hertugens Folk.
Den politiske, økonomiske og socia
le udvikling for landbrugerne under
Rønhave og Sønderborg Ladegård i
tiden inden udskiftningen. (Studier,
udgivet af Historisk Samfund for
Sønderjylland, Nr. 7). (Historisk
Samfund for Sønderjylland, 1992).
178 s.

Med nærværende fremstilling af et søn
derjysk gods og dets underliggende
bønders vilkår i tidsperioden fra ca.
1640 til 1780 kobler forfatteren udvik
lingen i sønderjysk landbrugshistorie
sammen med den kongerigske, idet han
overbevisende anfører, at netop under
søgelsesområdet er repræsentativt for
den mindre del af hertugdømmet Sies-
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vig, der i struktur kan sammenlignes
med kongeriget, nemlig Angel og det
sydøstlige Slesvig, Gram gods, de to
enklavegodser Trøjborg og Schackenborg samt Lundtoft herred, Sundeved
og Als.
Det er forfatterens hensigt at under
søge, hvorledes de ydre rammer, som
landbrugerne opererede i, såsom geo
grafi, godsadministration, lokaladmini
stration og centraladministration, på
virkede og styrede deres økonomiske og
sociale kår. Målet er at påvise, »hvordan
den politiske og administrative udvik
ling har påvirket og er blevet påvirket af
såvel landbrugernes økonomiske situa
tion som de sociale relationer.«
Afhandlingen, der i hovedtrækkene
er identisk med et speciale ved Odense
Universitet, fordeler sig på afsnit I: Pro
blemformulering og afgrænsning (s. 211), afsnit II: Topografisk, geografisk
og historisk oversigt (s. 12-15), afsnit
III: Den administrative udvikling (s. 1635), afsnit IV: Landbrugernes økonomi
(s. 36-71), afsnit V: Den sociale tryghed
(s. 72-78) samt Konklusion (s. 79-83).
Den eneste større tilføjelse er et afsnit
om landsbystyret ifølge vider og ved
tægter, et afsnit, der er særdeles relevant
for den samlede vurdering af forholdet
mellem lokalt selvstyre og den centrale
godsadministration.
Selve fremstillingen bygger udover et
omfattende og dækkende udvalg af se
kundær litteratur i høj grad på en selv
stændig udnyttelse af en lang række
vanskeligt tilgængelige primære kilder,
der på mange punkter bringer os frem til
nye erkendelser om de sociale forhold
på Als i den behandlede periode. Blandt
andet kan fremhæves udnyttelsen af ud
viklingen i kreaturtallene som indikator
for den generelle økonomiske udvikling
samt behandlingen og vurderingen af
udskiftningens forløb.
Samlet får vi en sammenhængende
og velunderbygget skildring af perio
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dens feudale landbrugssamfund, der
bygger på solidt arbejde med primære
kilder og i øvrigt viser et imponerende
detailkendskab til sønderjysk historie.
Samlet fører afhandlingen til en om
vurdering af forvaltningen af det hertu
gelige gods i perioden, der i traditionen
går for at have været hård mod under
såtterne. Omvurderingen formuleres
klart i slutbemærkningen: »hertugen
sørgede godt for sine folk!«
Det er dog måske her værd at bemær
ke sig, at forfatteren forklarer denne
kendsgerning med, at det skyldes områ
dets tilknytning til Fyns Stift, at de sønderborgske hertuger ikke fik presset
godsområdets befolkning ind i livegen
skab, så konklusionen går mere på den
kongelige administration og de augustenborgske hertuger sidst i undersøgel
sesperioden. Hvorom alting er, så kan
forfatteren tilslutte sig de tidligere un
dersøgelser, som har påvist, at der også
under dyrkningsfællesskabet var frem
gang i landbrugsproduktionen, og at ud
skiftningen kun var medvirkende til at
fastslå udviklingen. Det drejer sig
blandt andet om forskningsresultaterne
af historikere som Ingeborg Ast-Reimers og Per Grau Møller for hertug
dømmet Slesvigs vedkommende samt
Karl Peder Pedersens undersøgelse af
forholdene på Vestfyn i 1700-tallet.
Denne placering i en forskningssam
menhæng er også med til at gøre den
foreliggende afhandling aktuel i forbin
delse med Thorkild Kjærgaards i 1991
fremsatte og stærkt omdiskuterede tese
vedrørende den økologiske krise i mid
ten af 1700-tallet og denne krises afvær
gelse.
Det er karakteristisk for fremstillin
gen, at den klare og entydige problem
stilling følges konsekvent og logisk
igennem hele fremstillingen frem til en
afbalanceret løsning i konklusionen.
Fremstillingen er skrevet i et for specia
ler usædvanligt klart og enkelt sprog,
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der gør det ekstra ønskeligt, at denne af
handling om et centralt emne inden for
sønderjysk historie og med en klar og
ny tese kommer til at nyde de læseres

bevågenhed, som er interesserede i søn
derjysk historie eller i landbrugshisto
rie.
Finn Stendal Pedersen

NORDEN

Agneta Breisch: Frid och fredlöshet.
Sociala band och utanförskap på Is
land under äldre medeltid. (Acta
universitas upsaliensis. Studia historica upsaliensia 174). (Distribu
tør: Almqvist & Wiksell Internatio
nal, 1994). 187 s.
Foruden de elskede ættesagaer produce
rede det 13. århundredes Island en rig
litteratur i mange genrer, mindre til
trækkende fra en æstetisk synsvinkel,
men nok så relevant for den, der vil ar
bejde med historiske problemstillinger.
Lovhåndskrifterne fra »fristatstiden« er
bevaret under navnet »Grågås«, der var
gyldig lov til 1271 (udgivet og oversat
til dansk af Vilhjålmur Finsen). Årene
1117-1262 behandles i »samtidssagaer«
i det store kompilationsværk Sturlunga
saga (udgivet og oversat til dansk af
Kristian Kaalund); her får læseren et
stærkt indtryk af en periode med eks
tremt ringe sikkerhed for liv og ejen
dom under rovgriske stormænds fejder.
Agneta Breisch giver først en bred be
skrivelse af freden, frie menneskers fæl
lesskab i det lovstyrede samfund, og
dernæst en kortere kontrasterende af
fredløsheden. Hun viser, at vel er der
nogen forskel mellem ættesagaer og
lov, men der er dog langt større forskel
le mellem ættesagaer og lov på den ene
side og praksis i Sturlungesagaen på
den anden. Således viser hun, at ættesa
gaernes handlinger ikke gengiver det
13. århundredes Island. Heraf slutter
hun uden videre argumentation, at ætte

sagaerne så afspejler samfundsforhol
dene i »sagatiden« omkring år 1000,
skønt hun dog har nævnt, at retshistorikeren Olafur Lårusson mener, at ættesa
gaerne giver et billede af retslivet i
første halvdel af det 12. århundrede.
Agneta Breisch mener, at ættesagaerne
både indeholder træk fra det 13. århun
dredes skribenter og fra et ældre stratum
af mundtlige traditioner. Hun ønsker at
komme ud af »den kildekritiske spæn
detrøje«, som »bogprosateorien« har
bragt sagaforskningen i, og hun mener,
hun kan bringe forskningen videre ved
sine systematiske sammenligninger
mellem ættesagaer, lovsamling og sam
tidssagaer. Men hun gør sig ikke klart,
hvor lidt man kan vide om ættesagaer
nes troværdighed: Hun synes at tro, at
samtlige træk, der ikke kan forklares ud
fra paralleller i det 13. århundrede, må
stamme fra det 10. og tidlige 11. Men
det gælder jo ikke: Hvor ættesagaerne
ikke gengiver konstaterbare træk fra det
13. århundrede, kan de bringe allehånde
forestillinger om »gamle dage«, træk,
der var gyldige kort tid før Sturlungetiden, eller forhold, der aldrig har eksiste
ret. I den mundtlige overlevering kan
helt ægte overleveringer stå side om
side med to-tre århundreders digtning uden at man kan skelne det ene fra det
andet. Agneta Breisch stiller dog sine
præmisser så klart op, at man kan have
udbytte af hendes bog (især af hendes
analyser af Sturlungesaga), skønt hun
ikke har bevist sin tese.
Rikke Malmros
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Helena Edgren: Mercy and Justice. Mi
racles of the Virgin Mary in Finnish
Medieval Wall-Paintings. (Finska
Fornminnesföreningens
Tidskrift,
100). (1993). 235 s.
Finland var det sidste land i Skandina
vien, der blev kristnet. Overgangen til
kristendommen efter missionstiden i 12.
og 13. århundrede - håndfast gennem
ført af de svenske konger i en række
korstog, der også havde andre formål
end sjælefrelse - resulterede i oprettel
sen af et nyt stift under den romersk-katolske kirke med hovedsæde i Turku og
var sammenfaldende med landets ind
træden i historisk tid.
Trods den afsondrede stilling i Euro
pas yderkant var den finske kirke straks
i overensstemmelse med de strømnin
ger, der udgik fra de religiøse centre.
Med Bernard af Clairveaux havde Mariadyrkelsen i 12. århundrede antaget
sin hidtil mest inderlige form, og guds
tjenester, bønner, salmer og fester til
hendes ære kendetegner de to efterføl
gende århundreders religiøse liv.
Med det yderst sparsomme kildema
teriale, der er til rådighed i Finland, som
i det øvrige Norden, er man stort set
overladt til de oplysninger, som arkæo
logiske undersøgelser af de bevarede
monumenter kan levere. Det er præcis
disse forudsætninger, der har motiveret
forfatteren; gennem sit bevaringsarbej
de i finske kirker er hun blevet opmærk
som på skildringerne af den hellige
jomfrus mirakler.
Som i det øvrige Skandinavien beroe
de den finske Mariadyrkelse hovedsa
geligt på nogle få, meget udbredte og
læste skrifter; først og fremmest Legenda Aurea, der forefindes i fragmentform
i Helsinkis Universitetsbiblioteks sam
linger. Forfatteren koncentrerer sig om
nogle karakteristiske motivtyper, der fo
rekommer på kalkmalerierne i kirkerne
i Hattula og Lohja, og yderet værdifuldt
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bidrag til forståelsen af deres ikonogra
fiske og ikonologiske implikationer og
deres placering i en litterær, geografisk
og kulturel sammenhæng. Central for
undersøgelsen er billedernes liturgiske
sammenhæng og betydning i kirkerum
mene; deres sene tilblivelse i forhold til
Mariakulten i det øvrige Europa og de
res mulige funktion som votivgave be
handles, ligesom der fremlægges nogle
oplagte eksempler på mulig fransk og
engelsk påvirkning. Endelig berøres
spørgsmålet om deres finske egenart og
problemet om modelbogsforlæg. Der er
tale om en særdeles omfattende og
grundig undersøgelse, og vel og mærke
på engelsk, om et ellers sprogligt van
skeligt tilgængeligt område.
Kun et enkelt lille hjertesuk: Forsk
ningoversigter bringes sideløbende med
fremlæggelsen af forfatterens egne iagt
tagelser. De er yderst samvittighedsful
de, men hæmmende for læsningen. En
kommenteret forskningsoversigt kunne
måske have erstattet den lange indled
ning, som er så generel, at den tangerer
almindeligheder, og let havde kunnet
erstattes med de relevante henvisninger
til speciallitteratur. Er det mon ikke ar
kæologens begejstring over endelig at
fået tekstligt kildemateriale mellem
hænderne, der spiller ind her?
Wivan Munk-Jørgensen

Steinar Imsen: Norsk bondekominunalisme fra Magnus Lagabøte til Kri
stian Kvart. Del 2: Lydriketiden.
(Skriftserie fra Historisk Institutt,
Nr. 7). (Historisk Institutt, Universi
tetet i Trondheim, 1994). 289 s.

Med et bind om tiden 1537 til 1648 af
slutter Steinar Imsen sin analyse af
norsk »bondekommunalisme«. Første
skridt var afhandlingen fra 1990 om
middelalderen, der blev anmeldt af An
ders Bøgh i dette tidsskrift 19,2 s. 390-
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391. Imsens begreber og målsætning er
de samme i nærværende bind som i det
foregående: Han eftersøger kommunen
eller »kommunalismen« i lokalsamfun
det. Til gavn for analysen har forfatte
ren dog yderligere ladet sig præge af
den igangværende diskurs om lokalof
fentlighed. For det er, hvad det drejer
sig om, bondebefolkningens samvirke i
det offentlige rum - i med- og modspil
til den øvrige verden. De anvendte be
greber er givetvis frugtbare og burde i
øvrigt ikke virke særlig nye på os dan
ske - selv hvis man ikke skulle have
fulgt den internationale diskussion, som
de er hentet fra
allerede Poul Johs.
Jørgensen udtalte dog i Dansk Retshi
storie om vore hjemlige herreders for
valtning: »Til dels svarede den til, hvad
man i Nutiden kalder kommunal For
valtning, og der er ogsaa adskillige Vid
nesbyrd om, at Herrederne i senere Tid
opfattedes som Kommuner«. På det me
todiske plan giver Imsen desuden kon
struktive bidrag til debatten om lokal
styret som organ for disciplinering og
civilisering, hvor han fremhæver lo
kalsamfundets aktive rolle i forhold til
kongemagten.
Lokalsamfundet er for Imsen konsti
tueret ved bygden. Det helt overordnede
indtryk efter læsningen af Imsens to
bøger er den kontinuitet, der herskede i
bygdens styre og kommunale samvirke.
I tidsrummet mellem Magnus Lagabøtes landslov fra omkring 1280 og Chri
stian IV’s død i 1648 indtraf der faktisk
kun lette, om end naturligvis signifikan
te, forskydninger i det, Imsen kalder
bygdekommunen. Denne indsigt fører
forfatteren til en meget positiv vurde
ring af følgerne af den danske magt
overtagelse i 1537. Det i norsk historio
grafi så begrædte selvstændighedstab
fortoner sig for ham, og det synspunkt
lægges frem, at de danske kongers styre
ikke kom til at repræsentere noget brud
med fortiden, men i stedet blev en vita-

'Iffl
lisering af den gamle norske politiske
tradition.
Denne lokale kommunale politiske
tradition fandt man i treenigheden af
ting, nævn {nemnd) og lensmann, mens
det kirkekommunale samvirke kan be
tegnes som mindre vigtigt. Den retskommunale tradition var blevet kodifi
ceret i Magnus Lagabøtes lov og videreførtes næsten uændret i Christians IV’s
norske lovbog fra 1604. Blandt de kil
der, som ud over lovene drages ind i Im
sens analyse, er recesserne, diplomerne
og ikke mindst tingbøgerne. De klare
resultater af hans undersøgelse er, at
bondesamfundets offentlighed og kon
fliktløsning fortsat varetoges af ting og
nævn. Her bekendtgjordes salg og ma
geskifte, her afgjordes strid, her for
handlede bygd og øvrighed om skatter
og ydelser etc. Bygdens ordførende var
de autoriserede lagrettemenn, og tinget
lededes af lensmannen. Det kan vist
ikke overraske, at de havde fælles til
hørsforhold til bondesamfundets mest
ansete slægter, men det er fint, at Imsen
ved grundige gennemgange af materia
let dokumenterer eksistensen af denne
lokale elite, hvis medlemmer bl.a. ka
rakteriseres ved at besidde personlige
signeter.
Ganske uændret forblev forholdene
dog ikke. I stigende grad blev bygdetin
get inddraget i det statslige retshierarki
som en første instans, og dets domspligt
understregedes. I sammenhæng hermed
professionaliseredes ledelsen af tinget
ved inddragelsen af sorenskriveren, der
egentlig blot skulle hjælpe med sin skrivekyndighed, men som i løbet af 1600tallet blev tingets dommer og leder af
retsfunktionerne. Samtidig vandt lensmændenes fogeder uden rødder i lo
kalsamfundet herredømmet over byg
dens lensmann, som deklasseredes med
navnet bondelensmann, og fogeden va
retog fremover ikke alene den direkte
kommunikation opad i statssystemet;
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men det blev også ham, der indkaldte og
gradvist blev tingets egentlige leder.
I en afvejning af det lokale selvstyre
kontra udviklingerne i den statslige sty
ring er det Imsens velgennemtænkte
vurdering, at lokalt eller kommunalt
selvstyre netop ikke begrænsedes ved
statsmagtens udbygning. Christian IV’s
magtstat reducerede ikke bønderne til
statister i statens tjeneste, tværtimod be
virkede den øgede interaktion med sta
ten, at bygdekommunen fik øget betyd
ning som korporation. Dette fulgtes så
ganske vist også af øget professionalise
ring, styring og udvikling til »pligtkom
mune«. Samlet kan Imsen dog fastslå, at
tiden under Christian III, Frederik II og
Christian IV blev en guldalder for nor
ske bønders selvstyre.
Imsens bøger indbyder til diskussion
og for danske læsere bestemt til sam
menligning med forholdene i Danmark.
I det her omtalte bind Lydriketiden sø
ger forfatteren i større udstrækning
komparation med udlandet, end tilfæl
det var i det foregående bind. En række
nyere svenske studier tillader således
den konklusion, at det i langt højere
grad lykkedes for Gustav Vasa at ind
føre central statslig styring af tingene
end for Christian III i Norge. Fraværet
af nye danske studier giver derimod
problemer for komparationen. Når der
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således tales om, at det bondekommu
nale selvstyre var mere udviklet i Norge
end i Danmark, burde Imsen erindre sig
de danske landsby fæl lesskaber, der
også, hvad der ikke synes at stå klart for
forfatteren, indgik i retssystemet og
ikke kun var arbejdsfællesskaber. Der er
selvfølgelig næppe tvivl om, at den nor
ske bondekommune omkring tinget var
mere autonom end den danske; men Im
sens tale om, at de danske bønder grad
vist blev ligeglade med tinget, og at det
te overtoges af godsejerne, er dog gan
ske vildledende. På samme måde har
han et fejlagtigt billede af forskellen på
den norske lensmann og den danske
herredsfoged, der i virkeligheden i de
res fælles forankring i bondesamfundet
- i al fald i 1500-1600-tallet - udviser
betydelige sociale og funktionelle lighe
der. Imsen er imidlertid undskyldt:
Bortset fra Fussings studier over bon
dens retsforhold i Herremand og Fæste
bonde, som nok kunne have været ind
draget, har der ikke foreligget mange
danske arbejder over lokalsamfundets
styre og ret i ældre tid, som han har kun
net støtte sig til. Det vil der formentlig
blive rådet bod på i de kommende år, og
vi vil da bedre kunne vurdere, hvor sto
re forskellene virkelig var mellem Dan
mark og dets lydrige mod nord.
Bjørn Poulsen
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