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Demokrati og medborgerskab

Sociale og kønspolitiske strategier i debatten om den almindelige kom
munale valgret 1886-1908

Nina Koefoed

Fortid og Nutid, december 2008, s. 251-278.

Den 20. april 2008 var det 100 år siden, at den almindelige kommunale valgret blev 
indført. 100-året gav anledning til en række jubilæer, der koncentrerede sig om kvin
dernes opnåelse af valgret og valgbarhed som konsekvens af den almindelige valg
ret.1 Mindre nærværende var det, at også mænd, der stod i privat tjenesteforhold, 
dvs. tyende, med loven om de kommunale valg i 1908 fik valgret for første gang. 
Fraværende i en jubilæumssammenhæng var også de begrænsninger, der stadig lå 
på den almindelige valgret. Denne artikel undersøger, hvordan valgretten blev defi
neret både på lokalt og på landspolitisk plan fra enevældens begyndende inkludering 
af borgeren til grundlovsændringen i 1915. Ud fra en analyse af Rigsdagens debatter 
om den lokale valgret argumenteres der for, at vælgerens køn ikke var et afgørende 
spørgsmål op til ændringen af den kommunale valglov i 1908, hvor socialt tilhørsfor
hold og måden, hvorpå man håndterede demokratiet, var langt mere omstridt.2

Nina Koefoed, født 1971, ph.d. i historie. Adjunkt ved Institut for Historie og Om
rådestudier, Aarhus Universitet. Har publiceret afhandlingen Besovede kvindfolk og 
ukærlige barnefædre. Køn, ret og sædelighed i 1700-tallets Danmark, Museum Tus- 
culanums forlag (2008) og desuden en række artikler om køns- og retshistorie samt 
politisk historie i 1700- og 1800-tallet.

Diskussionen af kriterierne for med
borgerskab og ret til politisk deltagelse 
strækker sig i en dansk kontekst bagud 
til de rådgivende stænderforsamlinger, 
der i enevældens sidste år gradvist in
troducerede idéen om borgerens formelle 
ret til politisk deltagelse og medbestem
melse. De regler for valgdeltagelse, der 
fremkom, handlede dybest set om, hvem 
der blev inkluderet i det politiske fæl
lesskab. Defineringen af den fuldgyldige 
politiske medborger resulterede samti
dig i en ekskludering af dem, der ikke 
blev anset som værende egnede til at be
sidde politiske rettigheder. Den almin
delige kommunale valgret i 1908 brød 
med en række af de principper, der hidtil

var blevet lagt til grund for medborger
skab, herunder krav om personlig og 
økonomisk myndighed. Udviklingen kul
minerede ved udvidelsen af valgretskri
terierne fra 1908 til det landspolitiske 
niveau med grundlovsændringen i 1915. 
Her blev kvinder og tyende inkluderet 
som politiske medborgere via lige og al
mindelig valgret til Folketinget.3

Jeg vil i det følgende undersøge, hvor
dan de umiddelbare krav til valgdelta
gelse på landspolitisk niveau ændrede 
sig fra beslutningen om stænderforsam
lingerne i 1831 til grundlovsændringen 
i 1915. Denne udvikling vil jeg uddybe 
med en undersøgelse af forslagene om 
ændret valgret til de kommunale råd
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fra 1880erne og frem til vedtagelsen af 
loven i 1908. Både forslag om specifik 
valgret til kvinder og generelle forslag 
om almindelig kommunal valgret vil 
blive inddraget, idet artiklen ønsker at 
undersøge sammenhængen mellem den 
kønsspecifikke og den sociale kamp for 
valgret.

Kildematerialet består af lovgiv
ning, lovforslag og betænkninger samt 
Folketingets og Landstingets debatter 
om de enkelte forslag.4 Alle fremlagte 
lovforslag om almindelig valgret og kvin
delig valgret, fra det første forslag om 
kvindelig valgret i 1886 til vedtagelsen 
af den almindelige valgret i 1908, er ind
draget i analyserne. Den række af forslag 
om almindelig valgret, der tidligere var 
fremsat, er ikke inddraget. Ligeledes er 
debatterne af enkelte forslag om både 
kvindelig og almindelig valgret i midten 
af 1890’erne udeladt. Det er sket ud fra 
en betragtning om, at debatten i høj grad 
er en gentagelse fra fremsættelsen af de 
samme lovforslag få år tidligere, idet der 
først sker afgørende brud i debatten i 
slutningen af 1890’erne.

Inspireret af kønsforskningens intersek- 
tionalitetsbegreb vil jeg, for at fange 
spillet mellem køn på den ene side og so
cialpolitiske faktorer på den anden side, 
arbejde med køn, civilstand og social
stand som analyseparametre. Intersek- 
tionalitetsbegrebet blev introduceret i 
1991 af Kimberlé Williams Crenshaw 
i en analyse af den dobbelte eksklude
ring af farvede, voldsramte kvinder, der 
både var marginaliserede i en racisme
diskurs og i en patriarkalsk diskurs. 
Crenshaw viste, hvordan krydsende 
magtstrukturer og forskellige akser for 
differentiering koblede de voldsramte 
farvede kvinders erfaring med underord

ning både til samspillet mellem racisme 
og patriarkalisme og til den klasseerfa
ring, der fulgte heraf.5 I denne oprinde
lige form fokuserede intersektionalitets- 
begrebet hovedsageligt på dominans- og 
underordningsstrukturer. Senere er in- 
terseksionalitetsbegrebet konkretiseret 
som en vej til at analysere, hvordan race, 
klasse og køn interagerer med hinanden 
for at producere og transformere magt
relationer.6 Det leder hen til et studie 
ikke kun af de dominerede, men også af 
de dominerende, og dermed af både de 
mekanismer, der skaber ekskludering, 
og af de, der skaber inkludering. Dette 
aspekt af intersektionaliteten er bl.a. 
bragt frem af Dorthe Staunæs og Dorte 
Marie Søndergaard, der i deres studier 
af topledelse og køn har gjort førstheden, 
de majoriserede og herskende normati- 
viteter, til analyseobjekt, og dermed vist, 
at mænds adgang til topledelse også er 
styret af klasse, race og køn.7

Inspireret af den senere udvikling af 
intersektionalitetsbegrebet vil jeg under
søge samspillet mellem, hvem der inklu
deredes, og hvem der ekskluderedes i dif
ferentieringsstrukturerne køn, klasse og 
civilstand. Begrebet ses således ikke kun 
som en vej til at afdække underordning, 
men også til at fange den inkludering, der 
hænger sammen med ekskluderingen, 
og de magtstrukturer, der skaber syste
mer af underordning. Målet er at afdæk
ke, hvilke kriterier, der fungerede for 
ekskludering fra medborgerskabet over 
tid i et principielt demokratisk samfund, 
og hvilke inkluderingsmekanismer og 
strategier, der blev væsentlige. Ud over 
at begreberne køn, socialstand (klasse) 
og civilstand vil være centrale i denne 
analysestrategi, vil debatterne om ud
videlse af valgretten blive analyseret 
ud fra kategorierne retfærdighed og ret-
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tighed, demokrati, medborgerskab og 
samfundsindhold som de væsentligste 
tematikker.

Valgret og medborgerskab
I et demokrati besidder den fuldgyldige 
politiske medborger valgret. Valgrettens 
grundlag viser derfor, hvilke kriterier 
der uomtvisteligt definerer medborge
ren.8 Det landspolitiske niveau kan be
tragtes som det, der sætter den over
ordnede ramme -  også for hvem, der kan 
inkluderes som medborger lokalt. Ud
viklingen på det landspolitiske niveau 
fra stænderforsamlingerne i 1831 til 
grundlovsændringen i 1915 viser, hvor
dan forskellige former for differentiering 
blev aktiveret, idet den sociale differen
tiering ændrede status fra et overordnet 
kriterium for inkludering til at udgøre 
specifikke ekskluderingsmekanismer. 
Det betød, at de overordnede inklude
ringsmekanismer i stedet byggede på 
køn og civilstand. Differentieringen på 
køn ændredes fra en eventuel delvis 
inkludering af kvinder som følge af so
cialstand over en overordnet inkludering 
af mænd og ekskludering af kvinder til 
fuld inkludering af begge køn. Differen
tiering på civilstand skelnede mellem 
husbondens selvstændighed og tyendets 
afhængighed, der var mere afgørende for 
inkludering eller ekskludering end so
cial stand.

Spørgsmålet om, hvem der skulle 
regnes som politiske medborgere, blev 
aktuelt, da den enevældige konge i 1831 
udsendte anordning angående Provind- 
sial-stændernes indførelse.9 Stænderfor
samlingerne skulle bestå af mænd, der 
var grundbesiddere i byen eller på lan
det, ligesom valgret til stænderforsam
lingerne var betinget af grundejendom.

Til gengæld var der ingen umiddelbar 
definition af, hvilket køn grundejeren 
skulle besidde for at opnå valgret, idet 
forordningen i omtalen af vælgerne be
grænsede sig til begrebet medborger: ”/  
enhver af disse forsamlinger indtræder 
et sådant antal af deres medborgere 
dertil udnævnte mænd”.10 Det mest 
nærliggende er, at begrebet medborger 
var mandligt kønnet, men det er mu
ligt, at grundejendom i udgangspunktet 
har fungeret som en ophævelse af køn, 
dvs. at ejendomsbesiddende enker også 
kunne få lov at stemme. I givet fald har 
socialstand (ejendommen) og civilstand 
(enkestanden = husstandsoverhoved) 
gjort enkelte kvinder til medborgere.11

Da den endelige forordning om provind- 
sial-stænderne blev udstedt i 1834, var 
grundejendommen (social stand) det over
ordnede kriterium for inkludering og 
ekskludering, ligesom det dannede bag
grund for inddeling af vælgerne i valg
klasser, og dette krav var stadig ikke 
specifikt kønnet.12 Mens det generelle 
krav til grundejendom ikke var kønsspeci
fikt, blev kravene til vælgerens personlige 
egenskaber entydigt beskrevet i hankøn, 
og det var dermed klart, at den valgbe
rettigede medborger kun kunne være en 
mand. Han skulle have et uplettet rygte, 
være mindst 25 år, være fuldt myndig og 
have fuld rådighed over sit bo.13 Dvs. at 
den sociale differentiering var den over
ordnede målestok for medborgerskabet, 
mens den specifikke differentiering skete 
ud fra personlige kvalifikationer, hvoraf 
mandligt køn var en.

Ved Grundlovens indførelse i 1849 op
stillede man andre kriterier for valg
retten. Junigrundlovens fædre var ikke 
i tvivl om, at valgretsindehaveren var 
en mand. Han var uberygtet, havde ind-
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fødsret og var fyldt 30 år. Den mandlige 
valgretsindehaver blev beskrevet ud 
fra personlige kvalifikationer, herunder 
mandligt køn, der nu var gjort til over
ordnet inkluderingsstrategi. Der var en 
række andre krav, som skulle opfyldes 
for opnåelse af valgret, men de blev 
beskrevet som undtagelser og formuleret 
som negationer og kan betragtes som 
en underordnet ekskluderingsstrategi. 
Mandligt køn var som overordnet inklu
deringsstrategi den afgørende forudsæt
ning for en mulig opnåelse af valgret. 
Vælgeren måtte ikke stå i privat tjeneste
forhold uden at have egen husstand, han 
måtte ikke have modtaget fattighjælp 
uden at have betalt den tilbage, han 
måtte ikke være ude af rådighed over 
sit eget bo, og han skulle have haft fast 
bopæl i valgkredsen i et år.14 De speci
fikke ekskluderinger var således af so
cial karakter. De blev defineret ud fra en 
differentieringsakse fra selvstændighed 
til afhængighed, der ikke kun rummede 
sociale parametre, men også inkluderede 
civilstand.

På trods af tilløb til at etablere den 
almindelige valgret som demokratiets 
grundlag fik kravet om egen husstand ved 
privat tjenesteforhold husbondens kend
te funktion som husholdets repræsentant 
til at slå igennem. Heri lå en vurdering 
af tyendets status som manglende den 
selvstændighed, der kunne give valgret. 
Kravet om egen husstand var ikke et ge
nerelt krav for valgrettens opnåelse, men 
en undtagelsesbestemmelse, der gjorde 
det muligt for tyende at opnå valgret, 
fordi det frigjorde dem fra husbondens 
husstand og dermed en umyndig status. 
Det gjorde det muligt via civilstanden at 
hæve sig over den sociale ekskludering. 
Det centrale var, at den valgberettigede, 
den fuldgyldige medborger, ikke var af

hængig af andre, hverken i tjenestefor
hold eller forsørgelse, som bestemmelsen 
om modtaget fattighjælp var udtryk for.

Med udgangspunkt i de sociale betænke
ligheder, som Grundlovens fædre havde 
ved udvidelsen af valgretten, har Hen
rik Horstbøll vist, hvordan det politiske 
medborgerskab, der blev etableret med 
Junigrundloven i 1849, kombinerede et 
moderne politisk statsborgerskab, hvor 
myndighed var afhængig af personlige 
kvalifikationer som oplysning, dannelse 
og personlig frihed med en protestan
tisk tradition for at bygge myndighed på 
husstandsbegrebet i form af den kristne 
husfader. Resultatet var en alminde
lig valgret, der i form af en husfaderlig 
ret gav alle sociale grupper adgang til 
politisk medborgerskab, men samtidig 
gjorde den personlige kvalifikation i 
form af selvstændighed synonym med 
husbonden.15 Det væsentlige er, hvordan 
den velkendte husbondfigur, dvs. civil
stand, blev anvendt til at skabe inklude
ring uanset social stand, men med køn 
som en overordnet differentiering, idet 
det stadig kun var mandlige husstands
overhoveder, der fik valgret og politisk 
medborgerskab.

Kravet om husbondstatus som en for
udsætning for det politiske medborger
skab var et krav om selvstændighed, der 
kun var eksplicit i forhold til de, der stod 
i et privat tjenesteforhold, dvs. at det 
fungerede som en social inkludering, idet 
mænd af højere social stand ikke så ofte 
stod i privat tjenesteforhold og dermed 
havde valgret uanset deres civilstand. 
Anette Faye Jacobsen har argumenteret 
for, at ejendom var helt centralt i debat
ten om politisk medborgerskab frem til 
Junigrundlovens udstedelse. Ejendom 
giver dels råderet og myndighed, og dels
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skaber ejendom fællesskab med stat og 
retsorden. Junigrundlovens medborger
skab byggede ifølge Anette Faye Jacob
sen på en udvidelse af ejendomsbegrebet, 
således at dette også kom til at rumme en 
inderliggjort, indre kapital i form af dan
nelse, hvilket igen betød en inkludering 
i det politiske medborgerskab uanset 
civilstand i den højere ende af den sociale 
skala.16 Kombinationen af en husbond
valgret med en valgret baseret på indivi
duelle kvalifikationer skabte dermed en 
mulig inkludering af alle sociale grup
per, afhængig af civilstand. Dertil kom 
en inkludering af de privilegerede klas
sers mænd, der kunne opfylde de person
lige kriterier om selvstændighed uanset 
civilstand.

I kølvandet på det nationale nederlag 
i 1864 og en række forgæves forsøg på 
at skabe en grundlov, der omfattede 
både kongeriget og Slesvig,17 kom den 
gennemsete grundlov i 1866. Den gen- 
nemsete grundlov var kardinal i sin 
ændring af betingelserne for valgret 
til Landstinget. Hvor Junigrundloven 
havde haft en valgbarhedscensus til 
Landstinget,18 flyttede den gennemsete 
grundlov det konservative element til 
Landstingets vælgerkorps, der blev delt i 
to valgklasser, hvoraf denne ene var ind
komstafhængig.19

Den privilegerede valgret -  det for
hold, at nogle var mere medborgere end 
andre og havde to stemmer, fordi de be
talte mere i skat -  blev skydeskive for 
Venstres20 og Socialdemokratiets kamp 
for en udvidelse af valgretten frem til 
grundlovsændringen i 1915. Grundloven 
i 1915 repræsenterede et gennembrud for 
den lige og almindelige valgret. Valgret 
blev for første gang på landsplan speci
fikt givet til både mænd og kvinder, hvis

de havde indfødsret, var fyldt 25 år og 
havde fast bopæl i landet. Fattighjælp, 
der ikke var betalt tilbage, og manglende 
rådighed over eget bo betød stadig tab af 
valgretten.21 Ud over, at kvinderne blev 
regnet som medborgere, var det nye, at 
det private tjenesteforhold uden egen 
husstand ikke længere blev betragtet som 
umyndiggørende -  husstandsoverhove
det repræsenterede med andre ord ikke 
længere hele husstanden, og dermed var 
valgretten endegyldigt individualiseret. 
Grundloven af 1915 betød således en 
bred inkludering og kraftig udvidelse af 
vælgerkorpset med en definition af valg
retten, der byggede på ligestilling ud fra 
civilstand og køn, mens udelukkelsen af 
fattighjælpsmodtagerne stadig betød en 
ekskludering fra medborgerskabet på so
cialt grundlag og ud fra en idé om afhæn
gighed af andre.

Kampen om den almindelige 
kommunale valgret
At det unge demokrati havde svært ved 
at finde fodfæste, ikke kun i forhold til 
valgretten på det politiske plan,22 men 
også i den lokale forvaltning, ses af det 
faktum, at Venstre få år efter ordningen 
af hele det kommunale styre rejste et nyt 
forslag om almindelig valgret til de kom
munale råd. Både i dette forslag og i en 
lang række efterfølgende forslag var det 
centrale kampen for den lige og almin
delige valgret og ophævelsen af den pri
vilegerede valgret, som de to valgklasser 
medførte.23 Spørgsmålet om almindelig 
valgret til de kommunale råd blev gjort 
til en central del af Venstres ideologiske 
identitet. Fortællingen om kampen for 
den almindelige valgret fremstillede 
Venstre som et demokratisk parti, og 
deres egen fortælling om forslagenes
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historie udgjorde en central del af deres 
identitet som oppositionsparti gennem 
1800-tallets anden halvdel og Rigsdagens 
forfatningsstridigheder. I slutningen af 
århundredet havde spørgsmålet om den 
almindelige kommunale valgret udarte
de sig til et demokratisk kapløb mellem 
Venstre og Socialdemokratiet; en kamp 
om at fremsætte forslag og en kamp om 
historien, forstået som hvem der havde 
fremsat de mest demokratiske forslag 
hvornår.24 Her spillede spørgsmålet om 
kvindelig valgret, og fra 1897, tyendes 
valgret, en central rolle.

Spørgsmålet om, hvordan den kommu
nale forfatning skulle indrettes, var 
uafklaret med Grundloven af 1849, der

Fig. 1. Fra det satiriske ugeblad Klods-Hans. Køns
stereotyper og opfattelsen a f kvinderne som et 
forstyrrende element i det seriøse politiske arbejde 
prægede propagandaen mod den kvindelige valgret. 
Klods-Hans, 21. marts 1909.

blot lovede en ordning af kommunernes 
selvbestemmelse med § 96: ”Commu- 
nernes Ret til, under Statens tilsyn, 
selvstændig at styre deres Anliggender, 
vil blive ordnet ved Lov”.2* Spørgsmålet 
om, hvordan det kommunale selvstyre 
skulle indrettes og herunder reglerne for 
valgene, blev derfor hurtigt en politisk 
kampplads mellem de, der ville fortsætte 
junigrundlovens ånd i den lokale forvalt
ning, og de, der mente, at man i begejst
ringens rus måske var kommet til at gå 
et skridt for langt ad den almindelige 
valgrets vej.

Den sene enevælde havde efter ind
førelsen af Stænderforsamlingerne også 
etableret et lokalstyre med folkelig 
deltagelse. I 1837 havde Købstadsloven 
indrettet et bystyre bestående af en 
folkevalgt borgerrepræsentation og en 
kongevalgt magistrat eller borgmester.26 
København fik i 1840 en magistrat, der 
ud over kongevalgte medlemmer også 
bestod af rådmænd valgt af folkevalgte 
borgerrepræsentanter. Det kommunale 
styre, sogneforstanderskaberne, kom i 
1841 til at bestå af en blanding af folke
valgte bønder og selvskrevne medlem
mer i form af sognepræsten, de store 
lodsejere og herredsfogeden. For både 
sogneforstanderskaberne, købstædernes 
bystyre og Københavns magistrat satte 
krav om grundejendom eller skattebeta
ling af en vis størrelse begrænsninger 
på det folkevalgte element,27 dvs. at den 
overordnede differentieringsakse var 
social med grundejendom og skattebeta
ling som det dominerende kriterium for 
inkludering, som tilfældet havde været 
med stænderforsamlingerne.

Tre forskellige forslag havde i 1850 og 
1851 forsøgt at indrette de kommunale 
valg efter Grundlovens valgretsideal, dvs. 
valgret til Folketinget samt bopæl i og en
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form for skattebetaling til kommunen.28 
Koblingen af kommunal valgret til skatte
betaling var central, og ideen om et lokalt 
politisk medborgerskab havde dermed 
ikke, som det nationalpolitiske, løsre
vet sig fra ejendomsbegrebet. Der skulle 
gå næsten 50 år, før Socialdemokratiet 
begyndte at udfordre koblingen af ret og 
pligt fastsat ved skattecensus og dermed 
udfordre den sociale ekskludering fra det 
lokale medborgerskab.

I 1852 fremkom det første forslag, 
der etablerede to valgklasser og lod den 
største del af et lokalt kommunalt råd 
vælge af de folketingsvælgere, der havde 
betalt skat til kommunen, og den mind
ste del af den højst beskattede fjerdedel. 
Valgordningen med to valgklasser til de 
kommunale råd blev stadfæstet i 1855, 
og principperne om dobbelt valgret blev 
efterfølgende videreført i kommunal
lovene. Købstædernes styrelse blev i 1860 
indrettet således, at den største del blev 
valgt af samtlige skatteydere med valgret 
til Folketinget og den mindre del af de 
højst beskattede. Modellen blev desuden 
gentaget med endnu en landkommunal- 
lov i 1867, mens ordningen af Køben
havns Kommunes valgretsforhold fulgte 
en lidt anden model. Her blev der i 1865 
opnået enighed om ikke at dele vælgerne 
i to valgklasser, men til gengæld gøre 
valgretten afhængig af en skattebetaling 
på mindst 200 rigsdaler.29 Det betød, at 
en stor gruppe af skattebetalende folke
tingsvælgere i København pga. et socialt 
ekskluderingsprincip ikke fik nogen form 
for valgret. Da den gennemsete grundlov 
ændrede valgretten til Landstinget, var 
principperne dermed allerede kendt fra 
det kommunale niveau.

Spørgsmål om kvindelig valgret kom ind 
i debatten om valgrettens udvidelse i

1886 med et forslag om kvinders valgret 
og valgbarhed til Københavns Borger
repræsentation. Forslaget skal ses både 
som en del af den fortrinsvis Rigsdags
eksterne debat om kvinders stilling i 
samfundet, der bl.a. samme år udmønte
de sig i etableringen af Kvindelig Frem
skridtsforening, som en del af den ge
nerelle samfundsdebat om valgretten og 
forfatningsforholdene i al almindelighed 
og som en del af den Rigsdagsinterne 
debat. Drude Dahlerup har kategori
seret de argumenter, der blev anvendt 
i kampen for kvinders valgret i tre ar
gumentationstyper: de naturretlige, der 
byggede på, at mænd og kvinder var født 
lige, og at kvinder derfor skulle have 
valgret; at det pga. kvindernes særlige 
kompetencer ville være godt for samfun
det, hvis kvinder fik valgret, og endelig, 
at kvinder skulle have lov til at varetage 
deres egne interesser.30 Jeg vil i det føl
gende argumentere for betydningen af at 
se spørgsmålet om kvindelig valgret i en 
bredere sammenhæng.

Kravet om den almindelige valgret til 
de kommunale råd var i 1886 ikke kun 
til stede hos Venstre på Rigsdagen, men 
var i høj grad et folkekrav, der blev sup
pleret og understreget af tidens forfat
ningskamp mellem Estrups Højre-rege
ring og Venstre. Siden Venstre i 1871 
opnåede flertal i Folketinget, havde de 
krævet folketingsparlamentarisme, men 
i 1885 havde Estrup opløst Rigsdagen, 
fordi han havde et flertal i folketinget 
imod sig, og året havde været præget af 
folkemøder, demonstrationer og protes
ter på alle samfundsniveauer.31 Traditio
nelt er forsvarssagen og de provisoriske 
finanslove tildelt en central placering i 
forfatningskampen, men det økonomiske 
spørgsmål må ses som et våben, som 
fortrinsvis magthaverne, dvs. Estrup,
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kunne spille.32 Derimod fremstår debat
ten om, hvordan demokratiet rettelig 
skulle indrettes og dermed valgrettens 
kriterier som et område, hvor opposi
tionen kunne udfordre regeringen og 
markere dens udemokratiske fremfærd.

Det forekommer derfor rimeligt at se 
spørgsmålet om demokratiets udform
ning og valgrettens forudsætninger som 
en del af den overordnede politiske dags
orden og debatten om kvindelig valgret 
som en del af Rigsdagens debat om den 
kommunale valgret. Det første forslag 
til kvindelig valgret og valgbarhed var 
en del af et samlet forslag til ændrin
ger af måden, hvorpå valgene til borger
repræsentationen foregik. Forslaget rum
mede, udover den kvindelige valgret, en 
bestemmelse om ophævelsen af den ek
sisterende skattecensus, dvs. kravet om 
en minimums skattebetaling for opnåelse 
af valgretten, og en bestemmelse om ind
førelse af forholdstalsvalg.33

Forslaget blev sendt i udvalg efter 
første behandling i Folketinget. Udvalget 
anbefalede, at spørgsmålet om kvindelig 
valgret blev begrænset til kun at rumme 
”enker og andre ugifte Kvinder, som 
forestaa en Husstand, eller som paa en 
eller anden Maade indtage en selvstæn
dig Stilling, og i Øvrigt fyldestgjøre alle 
lovbestemte Betingelser for Udøvelsen af 
den omhandlede Ret” og til ikke at om
fatte valgbarhed. Dvs. at civilstand som 
husbond blev gjort til det afgørende ar
gument, og køn underordnet dette.34 Der 
blev dog brugt relativt begrænset tid og 
energi på at argumentere for den kvinde
lige valgret, der derfor ikke fremstår som 
central for forslaget, mens spørgsmålet 
om forholdstalsvalg blev udfoldet særde
les grundigt.35

Den umiddelbare kontekst, som det 
første forslag om kvindelig valgret indgik

i, indikerer, at der var andet og mere på 
spil end blot spørgsmålet om kvindernes 
deltagelse i valgene til de kommunale 
styrelser. Forslaget bragte kvinderne ind 
i debatten om den almindelige valgret,36 
og spørgsmålet om kvindelig valgret og 
eventuelt valgbarhed blev rejst flere 
gange i de følgende år. Forslagene varie
rede i indhold, i forhold til hvilke kvin
der, der blev inkluderet, og de blev rejst 
både alene og som en del af forslag om 
almindelig valgret til kommunale råd.

Tidspunktet for inddragelsen af 
spørgsmålet om kvindelig valgret i de
batten om den almindelige valgret og 
de øvrige lovforslag, som blev debat
teret i denne forbindelse, gør det oplagt 
at se ikke kun den kommunale valgret, 
men også specifikt den kvindelige valg
ret, som et af de kort, der blev spillet 
i forfatningsstriden mellem Højre og 
Venstre. Spørgsmålet om den alminde
lige kommunale valgret var central i 
forfatningsstriden med sine nærmest 
årlige fremsættelser af lovforslag og 
omfattende debatter af valgrettens og 
demokratiets grundlag.37 Med sit poten
tiale for en kraftig udvidelse af vælger
korpset var den kvindelige valgret en del 
af denne debat.

Den almindelige valgret -  det 
sociale aspekt
Debatten om den almindelige valgret 
til de kommunale råd var præget af et 
væsentligt rettigheds- og retfærdigheds - 
tema, der koblede individets pligter over 
for samfundet med de rettigheder, den 
enkelte omvendt kunne tildeles. Indivi
det blev til medborger via en pligtrela
tion til samfundet. Uden pligter over for 
samfundet blev individet ekskluderet fra 
medborgerskabet, omvendt var pligter en
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Fig. 2. Folketinget vedtager Grundloven 1915. Et flertal a f mcendene i denne forsamling havde på tidspunktet 
for grundlovsændringen været villige til at udstrække valgretten til deres kvindelige medborgere i godt 25 år. 
Kvindemuseet i Danmark, Arhus.

platform for at kræve rettigheder. Derfor 
blev defineringen af omfanget og arten af 
de for rettigheder nødvendige pligter en 
central kampplads. Kampen om at defi
nere medborgerskabets pligter bevægede 
samfundet fra den privilegerede valgrets 
sociale prioritering i inkluderingsstrate
gien mod en situation, hvor pligten 
som princip frem for pligtens omfang 
bestemte inkluderingen. Det var fort
sat ekskluderende at modtage fra sam
fundet, dvs. at fattighjælpsmodtageren 
var ekskluderet. De følgende afsnit vil 
desuden vise ekskluderingen på køn og 
civilstand. Inkluderingen af flere sociale 
grupper førte til en debat om samfun
dets formål og et opgør med tanken om,

at kommunerne kun var en forening af 
skatteydere.

Den privilegerede valgret var ud
gangspunkt for debatten om den kom
munale valglov for alle Rigsdagens poli
tiske grupperinger. Højre opfattede den 
privilegerede valgret som en naturlig 
og retfærdig beskyttelse af det privi
legerede mindretal.38 Princippet bag den 
privilegerede valgret var, at de, der be
talte mest i skat, også havde ret til at 
bestemme mest. Et hovedargument for 
bevarelsen af den privilegerede valgret 
var, at de bedste skatteydere havde den 
største interesse i, hvordan pengene blev 
anvendt.39 Rationalet var, at de, der be
talte meget i skat, ville være sparsom-
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melige og varsomme med anvendelsen af 
kommunens penge, mens de, der ikke be
talte så meget, ville være mere rundhån
dede med de kommunale goder, som de 
selv skulle nyde godt af, dvs. skole, sund
hedsvæsen og alderdomsforsørgelse.40 
De privilegerede vælgere så det som en 
uretfærdighed mod de besiddende, hvis 
den almindelige valgret gjorde det mu
ligt for de nydende at tømme lommerne 
på de ydende.41 Derfor kæmpede de 
længst muligt for opretholdelse af den 
privilegerede valgrets strategi for grad
vis inkludering i medborgerskab ud fra 
sociale faktorer.

Da loven om kommunale valg endelig 
blev vedtaget i 1908, betød den en udvi
delse af den almindelige valgret i forhold 
til Grundloven, fordi den gav valgret til 
kvinder og tyende. Hovedparten af den 
tid, hvor den almindelige valgret blev 
debatteret, var ønsket fra oppositionen 
ikke at udvide den kommunale valgret 
mere end den landspolitiske, men blot 
at bringe den kommunale valgret i over
ensstemmelse med Grundlovens ånd.42 
Der blev talt om at skabe lighedsbestem
melser og om at fjerne urimeligheder 
og skabe retfærdighed:^ Rettigheder og 
retfærdighed var en af debattens helt 
centrale problemstillinger, der rummede 
to centrale aspekter: Hvem, der kunne 
kræve valgret ud fra et retfærdighedsar
gument, og hvilken vægt deres stemmer 
skulle gives.44 Retfærdighedsargumentet 
var simpelt: Samme forpligtelse i form af 
skattebetaling burde føre til samme ret
tighed i form af valgret.45 Retfærdigheds
argumentet var ikke kun at finde i debat
ten om kvindelig valgret, hvor Dahlerup 
har lokaliseret det; det var et af tidens 
bærende argumenter for almindelig 
valgret, der fik ekstra styrke i debatten 
om lokal valgret, hvor kravet om skatte

betaling fungerede som en ekstra eks
kluderingsstrategi. Tydeligst var det i 
forhold til Københavns Borgerrepræsen
tation, hvor valgcensus ekskluderede en 
del skatteydere fra valgretten.

Retfærdighedsargumentet betvivlede 
ikke i sig selv rettighedernes afhæn
gighed af pligter over for samfundet og 
krævede således mere end Grundlo
vens krav om økonomisk og personlig 
selvstændighed for at skabe inkludering. 
Men rettighedsproblematikken havde 
også et andet aspekt: Hvordan den en
kelte stemme skulle tælle, og dermed 
hvilken reel ligestilling landets medbor
gere skulle have. For Venstre var det 
centralt ikke kun at give alle skatte
ydere adgang til at stemme, men også at 
give lige adgang til at stemme. Ud fra en 
retfærdighedsbetragtning var det lige så 
uretfærdigt, at nogle vælgere fik to stem
mer, fordi de betalte mere i skat, som at 
nogle ikke fik en stemme, selvom de be
talte skat. Derfor blev kampen mod den 
privilegerede valgret afgørende.

Det bærende argument mod den pri
vilegerede stemmeret var, ud over den 
generelle uretfærdighed, at det skabte 
uheldige skel i befolkningen. Erfarin
gerne fra landspolitikken, hvor den pri
vilegerede valgret til Landstinget skabte 
grundlag for de to tings meget forskellige 
sammensætning og nærmest uløselige 
konflikt, lå bag talen om skel i befolknin
gen og styrkede argumentet. Derfor var 
argumentet om det skel, den privilegerede 
valgret skabte, også et argument for, at 
den almindelige valgret kunne samle be
folkningen og skabe vækst; underforstået 
i modsætning til den stilstand som den 
landspolitiske situation havde skabt.46 
Den privilegerede valgret understregede 
det sociale og klasseafhængige aspekt 
af forfatningskampen og diskussionen
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om demokratiets udformning, fordi den 
understregede, at nok var almuen blevet 
inkluderet i det politiske medborgerskab 
via husbondautoriteten, men det var 
samtidig en ekskludering fra det fulde 
politiske medborgerskab, som stadig var 
bundet til ejendom.

Ideen om pligter som en forudsætning 
for rettigheder skabte to mulige inklude
ringsmekanismer: en, hvor alle, der hav

de pligter, blev inkluderet på lige fod, 
og en, der inkluderede dem med flest 
pligter mest og i samme bevægelse eks
kluderede fra fuldt politisk medborger
skab på socialt grundlag. Ingen stillede 
dog spørgsmålstegn ved, at modtagelse 
af fattighjælp betød tab af valgret; man 
kunne således ikke både være nydende, 
dvs. afhængig, og have rettigheder. Ret
tighederne fulgte af det, man ydede til

Fig 3. Kvindetoget til Christiansborg 1915. Kvindetoget i anledning a f grundlovsændringen i 1915 var med
virkende til at manifestere billedet a f den kvindelige valgret som det væsentligste element i den nye valgret. 
Kvindehistorisk Samling, Statsbiblioteket, Arhus.
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samfundet. Et forslag om, at man efter 
12 måneder uden fattighjælp skulle gen
vinde sin valgret, dvs. uden at den var 
tilbagebetalt eller eftergivet, som Grund
loven krævede, vakte stor harme hos 
Højre.47 Afhængigheden skabte en varig 
ekskludering, der kun kunne ophæves 
ved tilbagebetaling og dermed etablering 
af ligeværdigt medlemskab af samfun
det.

Efterhånden ændrede kravet om de ek
sisterende vælgeres ret til at deltage på 
lige fod sig til et krav om, at alle, der op
fyldte betingelserne for valgret med hen
syn til selvstændighed, myndighed og 
skattebetaling, havde ret til at deltage, 
dvs. at spørgsmålet om kvinder og ty
ende blev aktualiseret. Ikke alene havde 
de ret til at deltage, men det ville give 
et bedre samfund, hvis de gjorde det. Ar
gumentet mod den ekskluderende og for
skelsbehandlende privilegerede valgret 
blev til et argument for den måde, hvorpå 
en inkluderende, bred og ligestillet væl
gerskare ville gavne samfundet. Dermed 
drejede debatten sig ikke kun om indi
videts rettighed og den almene retfær
dighed, men i høj grad også om, hvordan 
man definerede samfundet og hvilket 
lokalsamfund, man ønskede at skabe. 
Argumentet for den privilegerede valg
ret og for, at de, der betalte mest til fæl
lesskabet, havde ret til at bestemme, 
byggede på en idé om kommunerne som 
et økonomisk fællesskab, hvis interes
ser skulle varetages af dem, der var 
bidragydere i det økonomiske fælles
skab. De kommunale råd blev betragtet 
som skatteydernes repræsentation,48 en 
idé, der rakte bagud i tid til stænder
forsamlingernes krav om ejendom som 
inkluderingsstrategi. Over for dette syn 
arbejdede en anden definition af det

lokale fællesskab sig frem. Kommunerne 
blev i stigende grad set som varetagere 
af humane interesser, og især med en 
række humane reformer i slutningen af 
1890’erne blev varetagelsen af det større 
arbejde og ansvar i de kommunale råd 
koblet med betydningen af almindelig 
valgret og bred opbakning i befolknin
gen.49 Den almindelige valgret ville 
styrke sognerådenes anseelse og myn
dighed, fordi de byggede på et bredere 
grundlag, og det blev centralt med sog
nerådenes udvidede ansvarsområde.50 Et 
mere inkluderende begreb om medbor
gerskab ville med andre ord skabe større 
legitimitet bag det kommunale arbejde.

Desuden argumenterede fortalerne 
for den almindelige valgret for, at de 
fattigere dele af befolkningen var spar
sommelige mennesker, der ville overføre 
denne sparsommelighed til de kommu
nale budgetter -  underforstået, at de le
vede i en sparsommelighed, som de privi
legerede vælgere aldrig ville få personlig 
erfaring med.51 Dertil kom, at de fattige 
samfundsgruppers personlige kendskab 
til bl.a. skole og fattigvæsen i kommunen 
gav dem erfaring og kompetence inden 
for disse områder, der kunne udnyttes 
positivt i det kommunale styre.52 Det cen
trale var, hvilket kommunalt samfund 
man ønskede at skabe, og hvad der blev 
defineret som de vigtige kommunale op
gaver, samtidig med at kompetence også 
begyndte at skabe inkludering blandt de 
nederste samfundslag. De særlige kom
petencer som en vej til valgret var ikke 
kun koblet til de særlige kvindelige kom
petencer, som Dahlerup har lokaliseret 
som et centralt argument for kvindelig 
valgret. Kompetencer fremstår som en 
generel måde at skabe inkludering på 
i perioden, hvilket også fremhæves af 
Faye Jacobsens tolkning af ejendoms-
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begrebets udbredelse til at rumme kom
petence. Kompetence blev en inklude
ringsstrategi, noget man kunne stille til 
samfundets rådighed -  en ydelse, som 
skattebetaling var det.

Almindelig valgret var ikke kun et 
spørgsmål om principielle rettigheder, 
men også om muligheden for i praksis at 
håndhæve disse rettigheder. Derfor kom 
debatten om den almindelige valgret 
også til at rumme betragtelige elemen
ter af overvejelser omkring adgangen 
til valg, åbningstiderne på valgstederne 
og valgstedernes geografiske beliggen
hed.53 Debatten og overvejelserne viser 
samfundets gradvise tilpasning i en 
demokratiseringsproces, hvor det ikke 
alene drejede sig om, hvordan man de
finerede rettigheder og pligter, men 
også om hvordan man indrettede et 
demokratisk samfund, og hvordan arbej
derens ret til at stemme kunne forenes 
med arbejdsgiverens ret til hans arbejds
kraft;54 en overvejelse, der ikke var es
sentiel så længe, at ideen om demokrati 
var båret af en forestilling om, dels, at 
de rige og dannede skulle lede de andre, 
dels, at husbonden repræsenterede hele 
sin husstand. Den gradvise ændring af 
demokratibegrebet til det Højre definere
de som flertalsvælde og flertalsabsolut
isme, nemlig at de 51 % af befolkningen 
bestemte over de resterende 49 %, ses af 
den intense debat om, hvad der var mest 
demokratisk; de to valgklasser, valgcen
sus eller forholdstalsvalg.55 Debatten og 
denne demokratiseringsproces stillede 
bl.a. nye krav til valgenes afvikling, til 
den afstand, der var til valgstederne, til 
at valgstederne havde åbent til kl. 8 om 
aftenen, og til at arbejderne både i byen 
og på landet fik fri, så de kunne nå at 
stemme.56 Viljen til ikke kun at give ret

tigheder, men også skabe reel inklude
ring via muligheden for at stemme, kan 
tolkes som udtryk for valgret begrundet 
i retten til at varetage egne interesser 
som samfundsgruppe; den sidste af de 
argumentationsformer, som Dahlerup 
havde lokaliseret i relation til den kvin
delige valgret.

Kvindelig valgret -  kønsaspektet 
For både Venstre og Socialdemokratiet 
blev spørgsmålet om kvindernes kommu
nale valgret og valgbarhed et spørgsmål 
om at vise demokratisk sindelag. I dis
kussionen blev der hyppigt refereret 
til situationen i udlandet, og Danmark 
blev enten betegnet som tilbagestående 
i forhold hertil eller som en del af den 
civiliserede kreds af lande, der burde 
tilstå kvinder denne ret: ”1 civiliserede 
Lande maa man indrømme kvinderne 
valgret.”57 Ligeledes blev de gode erfarin
ger med kvindelig valgret, som efterhån
den dukkede op i udlandet, trukket ind 
i debatten.58 Efter 1903 blev det også et 
bærende argument, at man med loven 
om menighedsråd dette år havde valgt at 
give valgret til både kvinder, også gifte 
kvinder, og tyende.59

Som nævnt indgik spørgsmålet om 
kvindelig valgret i den politiske strid 
mellem Estrups Højreregering og Folke
tingets flertal. Kvindelig valgret ville be
tyde en mobilisering af nye vælgere og 
en betragtelig udvidelse af vælgerkorp
set, vel den største ændring af vælger
korpsets størrelse, som kunne foretages 
med en enkelt ændring af valgloven. 
Netop udvidelsen af vælgerkorpset kom 
især med tiden til at præge debatten om 
kvindelig valgret på en måde, der an
tyder, at en væsentlig del af modstanden 
ikke så meget gik på det principielle i 
at give kvinder medindflydelse som på
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det sociale aspekt. Det blev ikke anset 
som værende i samfundets interesse 
at udvide vælgerkorpset så kraftigt.60 
Spørgsmålet var, om kvindelig valgret, 
bl.a. med sin udvidelse af vælgerkorpset, 
ville betyde en samfundsrevolution, som 
nogle Højrefolk agiterede for, eller om 
det ville være ubetydeligt i forhold til de 
andre ændringer af valgretten, som blev 
diskuteret.61

Da den første modstand mod tanken 
om kvinders involvering i det offentlige 
politiske liv var overvundet, kunne også 
konservative kræfter argumentere for 
det retfærdige i at give valgret til fx gård
mandsenker, der bestyrede store bedrif
ter og betalte betydelige beløb i skat til 
kommunen.62 De opfyldte både kravet om 
myndighed og om økonomisk selvstæn
dighed og var, som det blev formuleret i 
de første lovforslag, alene udelukket fra 
at stemme på baggrund af deres køn, på 
trods af de inkluderende kompetencer, 
de besad.63 Der blev etableret en relativ 
enighed om den principielle urimelighed 
i denne ekskludering udelukkende på 
køn, og samtidig var det næppe hos de 
rige gårdmandsenker, man så den store 
sociale trussel i en udvidelse af vælger
korpset med kvindelige vælgere.64

Det problematiske var de ugifte kvin
der over 25 år, der siden 1857 havde 
været myndige og dermed reelt også op
fyldte kravene til valgret.65 Tanken om, 
at sypiger og rengøringskoner ville få 
valgret og indflydelse på det kommunale 
styre, vakte en modstand hos Højre, der 
var langt stærkere end det principielle i 
kvindelig valgret: ”Det er en uting, når 
køn er vigtigere end social status.”66 
Klarere kan det ikke siges, at social 
ekskludering var vigtigere end eks
kludering på køn. Men de var samtidig 
på det rene med umuligheden i at give de

gårdmandsenker, der efter deres mening 
fortjente indflydelse valgret, uden også at 
give den til sypigen. De trøstede sig med, 
at de kvindelige gårdejere ville have ind
flydelse lokalt, også uden valgret.67

Spørgsmålet om kvindelig valgret var 
ud fra et rettighedstema problematisk 
i to sammenhænge. Det var vanskeligt 
at betvivle den ugifte, myndige kvindes 
principielle ret til at nyde de rettighe
der, som normalt fulgte af skattebeta
ling. Men socialt ønskede man fortsat at 
opretholde en ekskludering af de neder
ste lag, af sypigen, og i forhold til civil
standsaspektet var der et modsatrettet 
ønske om også at kunne inkludere den 
gifte kvinde. Det sociale og civile aspekt 
skabte og opretholdt således en eksklu
dering grundet på køn.

Kvindelig valgret blev betegnet som 
en naturlig menneskeret, og rettigheds
aspektet var hele vejen igennem et cen
tralt punkt i diskussionen af kvinde
lig valgret.68 Kvinden bar alle byrder 
i samfundet fælles med manden, men 
blev stillet lige med umyndige børn og 
forbrydere i forhold til rettigheder.69 
Den relative enighed om, at retten til at 
deltage i valg fulgte af skattebetaling, 
gjorde det vanskeligt at argumentere 
imod det retfærdighedskrav, der blev 
rejst om kvindelig valgret ud fra princip
pet: samme forudsætninger og forplig
telser burde føre til samme rettigheder.70 
Kravet blev imødegået af enkelte røster, 
der ikke mente, at valgret, især ikke 
kommunal valgret, var en menneskeret. 
Kvindelig valgret skulle være en gevinst 
for staten og ikke kun en retfærdighed.71 
Ud over det sociale aspekt var en del af 
problemet, at rettighedskravet kun fun
gerede i forhold til ugifte kvinder, enker 
og separerede hustruer, idet alle gifte
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kvinder var underlagt deres mands myn
dighed og dermed hverken var skatte
betalende eller myndige. Det var proble
matisk, fordi ægteskabet samtidig var 
den norm, som man ønskede, at kvinder 
opfyldte, og det var selvmodsigende at 
straffe kvinder, der indgik i ægteskab 
ved at fratage dem en ret, de besad uden 
for ægteskabet.72

Omvendt, hvis man gav gifte kvinder 
valgret, var der nok tale om en ligestilling 
på det valgretslige område, men en lige
stilling, der blev til i form af en særbehand
ling, nemlig dispensation fra kravet om 
myndighed.73 Kravet om skattebetaling 
kunne eventuelt omgås ved at betragte 
mandens skattebetaling som repræsen
tant for hele husstanden, hvilket den 
reelt også var, fordi gifte kvinders mang
lende rådighed over egne økonomiske 
midler betød, at det var manden, der var 
registreret som skattebetaler for kvin
dens eventuelle formue og lønindtægt.74 
Til gengæld var det kun få røster, der 
argumenterede for, at en logisk følge af 
valgret til myndige og selvstændige kvin
der måtte være, at man gav gifte kvin
der økonomisk selvstændighed og myn
dighed.75 Spørgsmålet om gifte kvinders 
valgret blev kompliceret af overvejelser 
om, hvad det ville betyde for harmonien 
i ægteskabet, hvis manden og hustruen 
stemte på hvert sit parti eller på hver sin 
kandidat, eller hvis kvinders valgbarhed 
betød, at et ægtepar kom til at sidde i 
samme kommunalråd.76

Et andet aspekt af myndighedsspørgs
målet var kvinders dannelsesniveau. 
Det var en diskussion, der for så vidt 
vedrørte hele spørgsmålet om den almin
delige valgret, fordi den satte fokus på 
grundlæggende overvejelser i demokrati
et, nemlig hvor udviklet et folk skal være 
for at kunne varetage styrelsen af landet

og af kommunale opgaver.77 Den var sat 
på spidsen i forhold til diskussionen af 
kvindernes valgret, fordi man med rette 
kunne hævde, at kvinderne ikke var op
draget til at tænke politisk eller under
vist i politik. Derfor blev det fremført, at 
kvindernes generelle udviklingsniveau, 
forstået som dannelse og uddannelse, 
måtte ændres betragteligt, før en poli
tisk repræsentation kunne komme ind 
i billedet.78 Omvendt vakte argumentet 
modstand hos fortalerne, der ikke øn
skede at trække sagen mere ud, men hel
lere ville give rettighederne først og lade 
dannelsen følge deraf,79 som tilfældet til 
dels havde været med Stænderforsam
lingerne, der gav den mandlige befolk
ning sin politiske opdragelse. I sidste 
ende var det en anden type kompetencer 
end traditionel national og politisk dan
nelse, der blev et argument for at inklu
dere kvinderne i medborgerskabet.

Den grundlæggende diskussion for og 
imod kvinders deltagelse i det offentlige 
politiske liv var generelt præget af en dis
kussion af kønsnormer, forstået som det 
kulturelle ideal for det, der betragtes som 
naturlige egenskaber hos mænd og kvin
der. Fra en stærk modstand mod kvin
ders tilstedeværelse i det offentlige rum 
i forbindelse med det første forslag var 
denne del af debatten meget aftagende 
og endte i en stort set stiltiende accept 
af rimeligheden i denne del af forslaget 
ved den endelige vedtagelse i 1908.80 Al
ligevel tegnede to maskulinitetsidealer 
sig gennem hele denne debat. Med afta
gende indflydelse var det det konserva
tive maskulinitetsideal, der markerede 
sig omkring en klassisk forestilling af 
kvindens plads i hjemmet og mandens 
rolle dels i det offentlige og dels som 
kvindens beskytter.81 Der var således
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ikke tale om tilsidesættelse af kvindens 
rettigheder, når hun blev nægtet valgret, 
men en varetagelse af hendes sande in
teresser, idet hun blev skærmet fra den 
beskidte politiske kamp. Desuden var 
der tale om en værdsættelse af kvindens 
sande og naturlige kompetencer i hjem
met og omsorgsrollen.82 Selv i debatten 
i 1903, hvor adresserne fra kvinderne 
havde været mange, og kvindesags
foreningerne officielt havde rejst kravet 
om valgret, blev der argumenteret for, at 
det var en ”Uret at paatvinge Kvinderne 
en Valgret, de slet ikke ønske og slet ikke 
bryde sig om.”88

Omvendt blev kravet om kvindelig 
valgret rejst og forsvaret ikke alene med 
udgangspunkt i hendes eventuelle myn

dighed og skattebetaling, men også ud 
fra en maskulinitetskonstruktion, der 
kendetegnede de radikale kræfter i Ven
stre og Socialdemokratiet. Her blev kvin
den med udgangspunkt i hendes særlige 
kompetencer betragtet som en ligevær
dig medborger med krav på ligeværdig 
behandling. Begge kønskonstruktioner 
havde givetvis udgangspunkt i det le
vede livs praktiske erfaringer på forskel
lige sociale niveauer. Fælles for dem var 
opfattelsen af de kvindelige kompetencer 
som særlige og forskellige fra de mand
lige; hvad enten disse kvindelige kom
petencer så var naturlige eller kulturelt 
opøvede og gav anledning til inkludering 
eller ekskludering fra det politiske med
borgerskab.

Fig. 4. Landstingssalen 28. maj 1918 ved åbningsmødet. I  alt blev fem kvinder valgt til Landstinget i 1918. 
Kvindemuseet i Danmark, Arhus.
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Netop kvindens særlige kompetencer 
blev sammen med rettighedsargumentet 
et bærende argument for hendes valgret. 
Kvinden kunne bidrage positivt til det 
kommunale liv med udgangspunkt i sine 
særlige kompetencer inden for omsorg, 
skolevæsen, fattigvæsen og ældrepleje.84 
Det ses her, hvordan kvindens tidlige er
hvervserfaring inden for skoleområdet 
og erfaring i det filantropiske arbejde 
blev et argument, der banede vej for det 
politiske engagement. De kompetencer, 
som kvinden havde erhvervet via det 
konkrete arbejde, blev i debatten respek
teret som mere end blot naturlige evner. 
De blev, i hvert fald i dele af det politiske 
spektrum, snarere opfattet som erhver
vede kompetenceområder.85 I takt med 
udviklingen af en samfundsmodel, hvor 
kommunerne i højere grad blev anskuet 
som mere end et økonomisk fællesskab, 
blev der også øget plads til argumentet 
om, at det var en fordel at have kvin
derne med i den kommunale styrelse, 
og at mange af kommunalbestyrelsens 
opgaver appellerede mere til kvinders 
kompetencer end til mænds.86 Som for
holdet også var med det sociale aspekt, 
blev kompetencer i stigende grad en fak
tor, der inkluderede kvinderne i med
borgerskabet. Tidligere ekskluderings
strategier som køn og klasse blev sat ud 
af kraft eller ligefrem gjort til en inklu
deringsmekanisme med kompetencear
gumentet.

De kvindelige kønsnormer skabte ikke 
en entydig inkludering eller eksklude
ring i forhold til det politiske medbor
gerskab. På den ene side ekskluderede 
kvindens traditionelle rolle i hjemmet 
hende, på den anden side skabte netop 
disse kompetencer en inkludering. Situ
ationen var vanskelig i forhold til kvin
dens civilstand, idet den ugifte kvinde

kun var ekskluderet på sit køn og kunne 
rejse et rettighedskrav på baggrund 
af sin skattebetaling, mens den gifte 
kvinde uden økonomisk og personlig 
myndighed var ekskluderet, men via en 
undtagelsesbestemmelse i sidste ende 
blev inkluderet på baggrund af sit køn 
og sine kompetencer. Hvis den ugifte, 
selverhvervende kvinde måtte inklu
deres ud fra skattebetaling og et deraf 
følgende retfærdighedsargument, blev 
den gifte kvinde det også ud fra kønsfæl
lesskabets retfærdighedsargument og 
ønsket om ikke at gøre forskel og derved 
gøre ægteskabet til en ulempe i forhold 
til medborgerskab. Det sociale aspekt 
spillede desuden ind både i forhold til 
at begrænse viljen til at inkludere den 
ugifte kvinde i begyndelsen af perioden 
og som et argument for en inkludering 
af den gifte kvinde, herunder borgerska
bets hustruer og kvindesagskvinderne.

Tyendes valgret
-  det civile aspekt
Med Socialdemokratiets første forslag 
om almindelig kommunal valgret i 1897 
dukkede spørgsmålet om valgret til ty
ende op i den næsten 50 år lange debat 
om demokratiets grænser. Diskussionen 
af den kvindelig valgret havde på mange 
måder banet vejen for en diskussion af 
også tyendes valget. Det samme ret
tighedstema gjorde sig gældende i forhold 
til tyende, idet de ofte var skattebetalen
de, men ikke havde valgret, fordi de var 
i et privat tjenesteforhold uden at have 
egen husstand. Kravet til egen husstand 
for at opveje den umyndiggørelse, der lå 
i at være i et privat tjenesteforhold, var 
overtaget fra definitionen af valgretten 
til Rigsdagen. Med Socialdemokratiets 
fremgang på den politiske scene blev
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det aktuelt at stille spørgsmålstegn ved, 
hvorfor lige den del af arbejdsstyrken, 
der begav sig ind i et privat tjeneste
forhold, skulle fratages retten til valg. 
I en rettighedsoptik fremstod det som 
udemokratisk at afskære skattebetalen
de tyende fra valgret,87 især på et tids
punkt, hvor industrialiseringen betød, 
at flere arbejdere havde valgret uden at 
have egen husstand, fordi de ikke var i 
privat tjenesteforhold.

Det rettighedskrav, der blev skabt af 
skattebetaling, blev imødegået af kravet 
om myndighed. Tyende blev betragtet 
som tilhørende husbondens husstand og 
blev derfor ikke regnet som selvstændi
ge og fuldt myndige personer.88 De blev 
repræsenteret af deres husbond, og valg
ret kunne kun nydes af selvstændige 
personer. Som tilfældet var med de gifte 
kvinder, ville en ligestilling i forhold til 
valgretten for skattebetalende tyende 
ske på baggrund af en særbehandling 
i form af dispensation fra kravet om 
selvstændighed.89 Betragtningerne om 
tyendes umyndige stilling i samfundet 
pegede bagud til husbondens placering 
i det absolutistiske regime og i Luthers 
hustavle og anskueliggør Horstbølls ar
gument om, at valgrettens opkobling på 
husbondautoriteten i sidste instans var 
en måde at skabe en social bred valgret, 
uden at den blev uantagelig for samfun
dets spidser.90 Husbondens status blev 
udfordret af Socialdemokratiet ud fra 
en holdning om, at tyendet bidrog med 
arbejde til samfundet, som alle andre 
arbejdstagere, og rettelig skulle tildeles 
en position som netop almindelige ar
bejdstagere.91 At tiden omkring århun
dredeskiftet var kommet til et opgør med 
sociale skel opretholdt med civilstanden 
som argument, ses også af Faye Jacob
sens behandling af Medhjælperloven,

der i 1921 endelig gjorde op med tyen
dets manglende selvstændige stilling 
underlagt husbondens autoritet.92

I debatten ses en vis bekymring for, 
hvordan det ville påvirke forholdet i 
husholdet og relationen mellem hus- 
bond/madmor og tyendet, hvis flere i 
husstanden havde stemmeret.93 Social
demokratiet ville med valgretten til ty
ende ikke alene fjerne den privilegerede 
valgrets skel, men alle samfundets skel 
og samtidig gøre det mere attraktivt at 
være tyende. Valgretten til tyende ville 
som den almindelige valgret generelt 
skabe mere harmoni i stedet for bitterhed 
og skel i samfundet.94 Igen blev det gjort 
til et bærende argument, at inkludering 
ville skabe enhed frem for sociale spæn
dinger; inkluderingen ville her oprethol
de det sociale krav om skattebetaling, 
men fravige det civilstandsmæssige, der 
grundede sig i husbondens autoritet i 
forhold til husstandens medlemmer.

Hovedargumentet mod tyendes valg
ret havde tidligere været det pres, som 
man forventede, at tyendet kunne blive 
udsat for fra husbondens side. Da de 
kommunale valg ikke i udgangspunktet 
var hemmelige, frygtede man, at hus
bonden kunne disponere over sit tyendes 
stemmer. Både i forhold til gifte kvinders 
valgret og i forhold til tyendes valgret var 
bekymringen, at det reelt ville betyde 
flere stemmer til husbonden. Det første 
lovforslag, der involverede stemmeret til 
tyende, involverede derfor også et forslag 
om hemmelig afstemning, hvorved et 
af argumenterne imod tyendes valgret 
ville bortfalde.95 Det gjorde det vanske
ligt at opretholde en modstand mod ty
endes valgret, der kunne stå mål med 
det retfærdighedsargument, som deres 
skattebetaling rummede. Den hemme
lige afstemning fremstod ikke alene som
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midlet til at inkludere tyende i valg
handlingen, men i det hele taget som et 
stærkt demokratiserende element.96

Et andet socialt demokratiserende 
aspekt ved valgretten til tyende var det 
forhold, at bedre stillede familier kunne 
undgå at sende deres børn ud og tjene og 
dermed give dem valgret, når de blev 25 
år, mens socialt dårligt stillede familiers 
børn typisk blev tyende.97 Det sociale 
aspekt, som også var relevant i debat
ten om kvindernes valgret og den udvi
delse af vælgerkorpset, det ville betyde, 
resulterede i, at det landstingsudvalg, 
der blev nedsat for at behandle forslaget 
om almindelig valgret fra 1903, brugte 
flere år på at tilvejebringe oplysninger 
om skattegrundlag, og hvad det ville 
betyde af tilvækst i vælgerkorpset, hvis 
man vedtog den foreslåede udvidelse af 
vælgerkorpset.98

Med forslaget i 1897-98 sneg et an
det socialt argument sig ind i form af en 
udfordring af forestillingen om, at det, 
der skulle ydes til samfundet, skulle 
være skat. Socialdemokratiet antydede, 
at andet arbejde kunne være tilstræk
keligt nyttigt for samfundet til, at det 
burde berettige til valgret.99 Argumen
tet blev udfoldet mere direkte året efter, 
hvor det blev koblet til en opfattelse af, 
at det var udemokratisk at gøre valg
retten i kommunen afhængig af skat, for 
endelig at udmønte sig i et konkret krav 
om fjernelse af skattekravet i 1903.100 
Opgøret med kravet om skattebetaling 
kan ses i forlængelse af brugen af kom
petencer i bred forstand som inklude
ringsstrategi.

Der er nok ingen tvivl om, at argumen
tet om demokrati og rettigheder var med 
til at presse Venstre til at støtte forslaget 
om tyendes valgret og dermed til en større 
social udvidelse af valgretten, end de

havde tænkt sig, da de startede kampen 
for at få den privilegerede valgret fjer
net. Ved første behandling af forslaget 
forsvarede indenrigsministeren sig med, 
at tyendet ikke var involveret, fordi må
let med reformen var at realisere Juni
grundlovens betingelser også i det lokale 
demokrati.101 Valgret kunne nydes af 
selvstændige personer, men tyendet var 
netop ikke selvstændige. Civilstand og 
tjenesteforhold var således en dominans
struktur mellem husbondens selvstæn
dighed og tyendets afhængighed, det var 
vanskeligt at tænke forbi. Måske derfor 
accepterede Venstre uden den store mod
stand et socialt stabiliserende element i 
den endelige valglov i form af udvidelse 
af kravet om bopæl fra et til to, reelt næ
sten tre år, som Højre fik indarbejdet i det 
endelige lovforslag. Kravet om mere end 
to års fast bopæl i en kommune, før man 
opnåede valgret, blev begrundet med, at 
man via sit tilhørsforhold til kommunen 
oparbejdede interesse og viden om lokale 
forhold og dermed havde grundlag for 
deltagelse. Det blev koblet sammen med 
et krav om, at man reelt havde betalt skat 
og ikke blot stået opført på skattelisten 
som i det eksisterende lovgrundlag.102 
Forslaget ramte især Socialdemokrati
ets vælgere, først og fremmest tyende, 
men også fattige arbejdere, der flyttede 
rundt efter arbejde. Det ændrede krav 
til bopæl betød, at den endelige lov om 
almindelig valgret til de kommunale råd 
i 1908 ekskluderede nogle af de grupper 
blandt arbejderne, der hidtil havde haft 
valgret.103 Kompetence virkede således 
også som ekskluderingsstrategi, og over
ordnet var der tale om en bevægelse fra 
brug af ejendom til definering af de rette 
kompetencer som kampplads for inklu
dering og ekskludering i medborgerska
bet.
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Ekskluderingen af eksisterende væl
gergrupper blandt arbejderne viser deres 
sårbare inkludering i medborgerskabet 
og demokratiet -  en socialt afhængig 
sårbarhed. Samtidig havde køn i form af 
borgerskabets kvinder og deres inklude
ring i valgret og medborgerskab over
trumfet arbejderklassens mænd som det 
bedste demokratiske argument. "Det er 
en Urimelighed, en Uting, at Folk, der 
sidder under saadanne Forhold [dvs. en
ker med store ejendomme] og have langt 
mere Interesse i Styrelsen af Kommunens 
Anliggender, end mangen En [dvs. arbej
derklassens mænd], der har Valgret og 
maaske i øvrigt er rent uden Interesse 
for alle Kommunens Anliggender, naar 
man undtager den mulige Udsigt til en 
Gang at komme paa Fattigvæsnet.”104 
Som tilfældet var med køn, så blev ret
færdighedsaspektet i skattebetalingen 
-  og det ligeværdige menneskesyn -  så 
afgørende, at det gjorde det muligt at 
tænke ud over kravet om selvstæn
dighed. Demokratiets store udfordring 
var det sociale aspekt, og mens kvinder, 
der i øvrigt opfyldte betingelserne, kunne 
lukkes ind i 1908, var det vanskeligere 
med de udsatte sociale grupper. På trods 
af den formelle og principielle accept af 
deres medborgerskab var tyendet sta
dig reelt ekskluderet af bopælskravet og 
kravet om skattebetaling -  sammen med 
andre grupper blandt de socialt dårligst 
stillede arbejdere.

Inkluderings- og ekskluderings
strategier i den demokratiske 
kamp
Da loven om de kommunale valg blev 
vedtaget i 1908, havde spørgsmålet om 
inklusion i eller eksklusion fra medbor
gerskab afspejlet kampen om demokra- 
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tiets udformning i mere end et halvt 
århundrede. Mine undersøgelser tyder 
på, at perioden omkring stænderforsam
lingerne og Grundloven var præget af 
en maskulinisering af medborgerskabet. 
Konsekvensen var en ekskludering af 
alle kvinder fra medborgerskab ud fra 
køn alene, men ikke en inkludering af 
alle mænd ud fra køn. Mandens mulighed 
for opnåelse af valgret gjorde denne til 
en maskulin markør. Samtidig ses en 
glidning væk fra det ejendomsbaserede 
medborgerskab, der eventuelt tidligere 
havde betydet en inkludering af kvinder 
ud fra social- og civilstand og dermed 
skabt en mere kønsneutral ekskludering 
på sociale kriterier. Resultatet var en 
dobbelt ekskludering fra medborgerskab 
ud fra køn og ejendom (socialklasse) i pe
rioden mellem stænderforsamlingerne 
og Grundloven, og dermed en eksklusiv 
inkludering af mænd i bestemte sociale 
grupper. Den sociale ekskludering blev 
midlertidig ophævet på det nationalpo
litiske plan mellem 1849-grundloven og 
1866, men bevaredes lokalt i hele perio
den som en ekskludering fra det fulde 
medborgerskab ud fra sociale kriterier i 
form af den privilegerede valgret. Ud fra 
dette perspektiv var kampen for den lige 
og almindelige valgret frem til 1908 et 
spørgsmål om demokratiets grundprin
cipper og om at gøre pligten over for sam
fundet frem for størrelsen af pligten til 
inkluderingsmekanisme, mens fravær af 
pligt over for samfundet (modtagelse af 
fattighjælp) uden undtagelse fungerede 
som ekskluderingsmekanisme.

Trods bevægelsen væk fra ejendoms
begrebet som ekskluderingsmekanisme 
overlevede husbondbegrebets idé om af
hængighed som modsætning til personlig 
selvstændighed og myndighed og skabte 
en indikator for inkludering og eks-
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kludering ud fra civilstand. Denne dif
ferentieringsakse havde også et socialt 
aspekt, idet status som husbond kun 
i de lavere sociale lag forudsatte ægte
skab, mens det i de højere sociale lag var

en økonomisk afhængig placering som 
husholdets leder. Samtidig betød ejen
domsbegrebets omdefinering til kompe
tencer, at der blev skabt en idé om en 
anden form for ydelse og pligt over for

Fig. 5. Elna Munch på Folketingets talerstol 17. juni 1918. Elna Munch, der havde været en a f drivkræfterne 
for kvindernes valgret, blev valgt til Folketinget i 1918 for Det Radikale Venstre. Kvindemuseet i Danmark, 
Arhus.
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samfundet end de økonomiske. Defini
tionen af hvilke kompetencer, der kunne 
skabe inkludering i medborgerskabet, 
blev det nye stridspunkt, der endegyldigt 
gjorde op med den privilegerede valgrets 
sociale differentiering af medborgerska
bet, idet både kvinders erfaring på skole 
og omsorgsområdet og de lavere sociale 
klassers personlige erfaringer med kom
munens ydelser i form af f.eks. skole blev 
vægtet. Kompetence-begrebet skabte 
grundlag for inkludering ud fra køns- og 
klassemæssigt specifikke argumenter og 
etablerede dermed grundlaget for den 
sociale inkludering, som et rettighedsar
gument ikke alene havde skabt.

Kompetencen blev en stærk inklu
deringsfaktor, der muliggjorde tilside
sættelse af kravet om personlig selv
stændighed og myndighed, der lå i 
husbondbegrebet, og dermed skabte det 
grundlag for inkludering af kvinder og 
tyende i medborgerskabets valgrettighe
der. Diskussionen af valgloven fra 1897, 
hvor ideen om valgret til tyende blev in
troduceret, frem til 1908-valgloven viser, 
hvor grundlæggende ophævelsen af eks
kludering på civilstand og deraf følgende 
valgret til gifte kvinder og tyende ville 
bryde med grundlaget for den eksiste
rende lovgivning.105 Ophævelsen af kravet 
om selvstændighed og myndighed var en 
fundamental forandring af betingelserne 
for valgret og medborgerskab og måden, 
hvorpå politiske rettigheder og demokra
tiet var organiseret.106 I modsætning til 
rettighedskravet handlede kompetence
argumentet ikke om den enkelte, men 
om samfundets bedste. Desuden flød de 
to argumenter sammen og understøttede 
hinanden, idet rettighedskravet byggede 
på princippet om, at pligter førte til ret
tigheder, og udvidelsen af kompetence
begrebet kan ses som en udvidelse af de

mulige pligter, der førte til rettigheder. 
Dvs. at ikke kun skattebetaling, men 
også andre pligter over for samfundet 
af ikke-økonomisk art gav rettigheder i 
form af valgret.

Ekskluderingen på køn ændrede karak
ter undervejs mellem den definitive 
ekskludering af kvinder ud fra køns
kriteriet, der fandt sted ved Stænderfor
samlingerne og Juni-grundloven og in
kluderingen ud fra kønnede kompetencer 
i 1908-valgloven. Junigrundlovens eks
kludering af alle kvinder var modsva
ret af en principiel inkludering af alle 
mænd ud fra et dikotomisk kønsbegreb. 
Men inkluderingen var kun principiel 
og overordnet, for reelt skabte eksklu
deringen af hele kvindekønnet samtidig 
specifikke ekskluderinger af mænd ud 
fra social- og civilstand. Dermed opstod 
en usynlig ekskludering af de mænd, der 
ikke havde valgret. Den tavse eksklu
dering af mænd uden valgret har siden 
præget forskningen, der hovedsageligt 
har bevaret Grundlovens dikotomi mel
lem mænd, der var inkluderet som med
borgere, og kvinder, der var ekskluderet 
som medborgere i kraft af deres mang
lende valgret. Stænderforsamlingernes 
aktive ekskludering ud fra køn var kob
let til en inkludering via myndighed og 
selvstændighed, der også ekskluderede 
store grupper af den mandlige befolk
ning, bl.a. tyende. Koblingen mellem 
ekskludering på køn og inkludering via 
myndighed og selvstændighed gjorde det 
muligt i sidste del af perioden at opret
holde en social og civil ekskludering legi
timeret ved ekskludering på køn.

De ejendomsbesiddende enker udgjor
de frem til demokratiseringen af det dan
ske samfund en samfundsgruppe med 
stor selvstændighed. Ekskluderingen
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af dem fra det politiske medborgerskab 
understregede kønsnormer, hvor deres 
kvindelige selvstændighed udgjorde 
en undtagelse og en afvigelse fra nor
men. Det er uklart om den nye italesæt- 
telse af deres principielle rettigheder 
fra midten af 1880erne var udtryk for 
begyndende nye kønsnormer, der også 
blev repræsenteret ved den selverhver
vende ugifte kvinde og de rettigheder, 
ugifte kvinder gradvist var blevet til
delt i den forudgående periode. Det er 
også uklart ud fra min undersøgelse, 
hvordan borgerskabets kvindebevæ
gelse spillede ind i en konstruktion af 
eventuelt nye kønsnormer med vægt på 
kvinders rettigheder og kompetencer. En 
større forståelse for, hvordan etablering 
af kønsnormer og borgerskabets kvinder 
virkede i forhold til debatten om valgret, 
medborgerskab og politiske kompeten
cer, vil kræve en undersøgelse af rigs
dagseksterne forhold.

Det er imidlertid ikke kun den eks
kluderede kvinde, der udgør en inte
ressant kønsnorm. Muligheden af at se 
den rigtige, maskuline mand som en 
valgberettiget mand, gør den eksklu
derede mand mindst lige så interessant. 
Eksklusionen på køn blev oprethold for 
at sikre en social og civil ekskludering, 
der også legitimerede en ekskludering 
af den ikke stemmeberettigede mand 
ved sin opretholdelse af kravet om 
selvstændighed og myndighed som en 
forudsætning for medborgerskab. Den 
ikke-valgberettigede mand blev i sidste 
ende inkluderet via de strategier, der 
først og fremmest inkluderede kvinder, 
dvs. rettighedskrav og kompetenceargu
menter. Spørgsmålet er, om valgretten 
som en maskulinitetsmarkør gjorde det 
vanskeligere for kvinder at kræve valg
ret, samtidig med at ekskluderingen i

højere grad handlede om en social eks
kludering af bestemte grupper af mænd 
end af kvinder som køn? I givet fald blev 
kvinder ekskluderet på køn for at legi
timere en ekskludering ud fra et socialt 
maskulinitetshierarki. At ekskluderin
gen ikke længere handlede om køn om
kring århundredeskiftet, underbygges 
af, at vælgerkorpset i forbindelse med 
1903-forslaget blev foreslået begrænset 
med kundskab, skat og alder for at opnå 
den rette ansvarlighed hos vælgeren, 
men ikke med køn.107

I et intersekstionalitetsperspektiv 
var den ikke-valgretsberettigede mand, 
manden uden personlig og økonomisk 
myndighed, ekskluderet både i en køns
diskurs, der fokuserede på den eksklu
derede kvinde og i en kønsneutral social 
diskurs. I en kønsdiskurs er han blevet 
betragtet som en del af det inkluderede 
køn, og i en social diskurs er han blevet 
betragtet som ekskluderet ud fra kravet 
om myndighed, som visse grupper af 
kvinder honorerede uden at have valg
ret af den grund. Han var med andre 
ord underlagt en dobbelt ekskludering i 
stil med den, Crenshaw lokaliserede hos 
voldsramte, farvede kvinder. En dobbelt 
ekskludering, der gør, at de ikke valgrets
berettigede mænd ikke er repræsenteret 
i historieskrivningen. Forskningen har 
fokuseret på det uretfærdige i eksklude
ringen af kvinder (fruentimmere) fra 
valgret ud fra køn, mens resten af de 
syv ekskluderede grupper: folkehold, 
fattige, fremmede, fallenter, fjolser og 
forbrydere, ikke har fået meget opmærk
somhed, selvom de ikke kan siges at 
være mindre ekskluderede. Billedet af 
den skjulte ekskludering af mænd ne
derst i det sociale maskulinitetshierarki 
underbygges af 1908-valglovens skjulte 
sociale ekskludering af eksisterende
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vælgergrupper ud fra krav om bopæl og 
skattebetaling til fordel for inkludering 
af køn og civilstand ud fra kompetence- 
og rettighedsargumenter.

Konklusion
Stænderforsamlingernes begreb om 
medborgerskab byggede på en overord
net social differentieringsstrategi med 
køn og myndighed som underordnede 
kriterier, mens Junigrundloven gjorde 
personlige kvalifikationer, herunder køn, 
til den overordnede differentieringsakse 
med social- og civilstand som under
ordnede ekskluderingsmekanismer. Det 
er bemærkelsesværdigt, at civilstand i 
form af husbondmyndighed kun var en 
underordnet inkluderingsstrategi, der 
ophævede den sociale ekskludering. Ved 
grundlovsændringen i 1915 blev køn op
hævet som differentieringsprincip sam
men med civilstand, mens socialstand 
stadig i et vist omfang fungerede som 
ekskluderende sammen med en række 
personlige kvalifikationer, som ikke er 
undersøgt i denne sammenhæng.

I lokalstyret blev enevældens over
ordnede sociale differentieringsakse be
varet efter Grundloven. Den blev ud- 
fordret i debatten om lige og almindelig 
valgret til de kommunale råd via emner 
om retfærdighed, hvilken ret der skal 
følge af hvilken pligt, om demokratiets 
indretning og samfundets funktion. De
batten om den lige og almindelige valg
ret til de kommunale råd var en del af 
en større politisk diskussion af demokra
tiets grundlag og indretning. Den kvin
delige valgret indgik i forhandlingen om 
demokratiets grundsætning og blev i høj 
grad den indrømmelse, partierne kunne 
mødes om for til gengæld at få hver deres 
mærkesag gennemført. Således fik Ven

stre til slut den lige og almindelige valg
ret, Højre fik den privilegerede valgret 
bevaret til amtsrådene sammen med en 
række konservative garantier, der ele
gant udelukkede de sociale grupper, der 
var inkluderet som medborgere med de 
nye regler, men som man i praksis ikke 
ønskede at give valgrettens indflydelse. 
Og Socialdemokratiet fik valgret til gifte 
kvinder og tyende, selvom de stemte 
imod loven

Den kvindelige valgret blev en del 
af et argument om en social udvidelse 
af vælgerkorpset med sin potentielle 
valgret til ugifte, selverhvervende kvin
der, ligesom debatten om gifte kvinders 
valgret overordnet set satte spørgsmå
let om gifte kvinders myndighed og 
forholdet mellem ægtefæller på dagsor
denen. Ønsket om en social udvidelse af 
vælgerkorpset udviklede sig gradvist fra 
et ønske om at inkludere alle valgrets
berettigede fuldt ud, dvs. et opgør med 
den privilegerede valgret, til et ønske 
om at inkludere nye grupper i valgretten 
og medborgerskabet ud fra deres ydelse 
til samfundet. Diskussionen af retfær
dighedsprincipper havde fyldt meget i 
begge disse forhold. Afgørende var, hvis 
retfærdighed man argumenterede for; de 
privilegerede vælgere argumenterede for 
en særbehandling som en nødvendighed 
for at skabe retfærdighed for deres in
teresser, mens den retfærdighed, der 
sejrede med den lige og almindelige 
valgret, byggede på en nødvendig særbe
handling af kvinder og tyende for, at der 
kunne skabes retfærdighed og lighed ud 
fra de eksisterende krav til det politiske 
medborgerskab.

Også ideen om, hvad der skulle ydes, 
udviklede sig i perioden fra kravet om 
ejendom til en accept af skattebetaling 
som ydelse og dannelse som ejendom,
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til en idé om at kompetencer i social 
og kønnet bred forstand var en ydelse 
til samfundet, der gav valgret. Kom- 
petancebegrebet har således været un
der udvikling i perioden og er blevet ind
holdsudfyldt på forskellig vis. Personlige 
kompetencer var ikke længere begræn
set til husbondautoritetens myndighed 
og det bedre borgerskabs dannelse, men 
inkluderede kompetencer opbygget ud 
fra personlig erfaring grundet i køn, so
cial- og civilstand. De opgaver af social 
og human karakter, der lå lokalt, gjorde 
kompetenceargumentet mere påtræn
gende i forhold til den kommunale valg
lov sammenlignet med den politiske. 
Strategierne for valgrettens og medbor
gerskabets inkludering var afhængig af, 
hvilket samfund man ønskede. For mod
standerne af den kvindelige valgret var 
de områder, der blev udpeget til særligt 
kvindelige, ikke en del af samfundets op
gaver. For fortalerne for den kvindelige 
valgret blev netop de særlige kvindelige 
områder af samfundslivet og de kom
munale opgaver, som skole og fattigfor
sorg, et argument for at inkludere kvin
derne i det politiske liv. Dvs. at der var 
en sammenhæng mellem samfundssyn 
og inkluderingsprincipper, og der ses 
en tendens til, at kvalifikationer på alle 
samfundsniveauer blev en del af den in-
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1890, 1891, 1893, 1894, 1895, 1897, 1898 og 
1900.
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38 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
24. nov. 1903, sp. 1632.

39 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
I. marts 1890, sp. 3096; Rigsdagstidende, 
Landstingets forhandlinger, 12. jan. 1904, sp. 
471.

40 Rigsdagstidende, Landstingets forhandlinger,
12. jan 1904, sp. 471.

41 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 
12. jan. 1904, sp. 437.

42 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
23. feb. 1888, sp. 3373.

43 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
23. feb. 1888, sp. 3383.

44 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
25. jan. 1888, sp. 2172.

45 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
II. feb. 1893, sp. 3629; Rigsdagstidende, 
Folketingets forhandlinger, 9. nov. 1893, sp. 
640 ff.

46 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
14. feb. 1890, sp. 2504; Rigsdagstidende, 
Folketingets forhandlinger, 1. marts 1890, sp. 
3102; Rigsdagstidende, Folketingets forhand
linger, 8. nov. 1897, sp. 971.

47 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
I. marts 1890, sp. 3095.

48 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
9. nov. 1886, sp. 561; Rigsdagstidende, 
Folketingets forhandlinger, 1. marts 1890, sp. 
3095f.

49 Rigsdagstidende 1898-99, tillæg B (betænk
ninger), sp. 1601; Rigsdagstidende, Folke
tingets forhandlinger, 2. feb. 1901, sp. 2953; 
Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
26. nov. 1898, sp. 1187.

50 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
II. jan. 1894, sp. 1675.

51 Rigsdagstidende, Landstingets forhandlinger,
12. jan. 1904, sp. 445.

52 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
8. april 1908, sp. 6905.

53 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 
19. okt. 1897, sp. 424; Rigsdagstidende, 
Folketingets forhandlinger, 8. nov. 1897, sp. 
975 og 980.

54 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 
25. feb. 1899, sp. 3692ff.

55 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 
11. feb. 1893, sp. 3618ff.; Rigsdagstidende, 
Folketingets forhandlinger, 24. nov. 1903, sp. 
1531; Rigsdagstidende, Landstingets forhand
linger, 12. jan. 1904, sp. 432; Rigsdagstidende, 
Folketingets forhandlinger, 8. nov. 1897, sp. 
983.

56 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,

8. nov. 1897, sp. 980; Rigsdagstidende, 
Folketingets forhandlinger, 25. feb. 1899, sp. 
3696ff.

57 Rigsdagstidende, Landstingets forhandlinger,
28. nov. 1893, sp. 367.

58 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
8. nov. 1897, sp. 968.

59 Debatten om menighedsrådene er omfat
tende, men jeg har af afgrænsningshensyn 
valgt ikke at inddrage den, da de væsentligste 
argumenter i forhold til inkludering og eks
kludering fra det politiske medborgerskab var 
repræsenteret i debatterne om den alminde
lige kommunale valgret.

60 Rigsdagstidende, Landstingets forhandlinger
10. feb. 1888, sp. 677ff.; Rigsdagstidende 
Landstingets forhandlinger 12. jan. 1904, sp. 
452.

61 Rigsdagstidende, Landstingets forhandlinger,
10. feb. 1888, sp. 677ff.

62 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
4. feb. 1888, sp. 2546ff.

63 ”som hidtil deres Kjøn alene har udelukket fra 
Udøvelsen af den omhandlede Ret”, Forslag 
til Lov om Forandringer i § 1, 11, 12, 14-17, 22 
og 29 i Lov af 23de December 1865 om Valg af 
Borgerrepræsentanter i Staden Kjøbenhavn 
samt tillæg til samme Lov. Rigsdagstidende 
1886, tillæg A, sp. 1959ff.

64 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
24. nov. 1903, sp. 1522.

65 Rigsdagstidende, Landstingets forhandlinger,
10. feb. 1888, sp. 683.

66 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
4. feb. 1888, sp. 2548; Rigsdagstidende, Lands
tingets forhandlinger, 10. feb. 1888, sp. 677.

67 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
4. feb. 1888, sp. 2552.

68 Rigsdagstidende, Landstingets forhandlinger, 
28. nov. 1893, sp. 362ff.

69 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
9. nov. 1886, sp. 541f.

70 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
9. nov. 1893, sp. 640.

71 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
25. nov. 1903, sp. 1607.

72 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
9. nov. 1886, sp. 574; Rigsdagstidende Folke
tingets forhandlinger, 24. nov. 1903, sp. 
1554ff.

73 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
5. dec. 1903, sp. 1924.

74 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
24. nov. 1903, sp. 1555.

75 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
11. marts 1890, sp. 3394.
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76 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 
9. nov. 1886, sp. 562 og 564f.

77 Rigsdagstidende, Landstingets forhandlinger,
13. okt. 1905, sp. 59f. Se Korsgaard for en 
samlet fremstilling af sammenhængen mel
lem dannelse og politisk deltagelse.

78 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 
9. nov. 1886, sp. 561; Rigsdagstidende, Lands
tingets forhandlinger, 10. feb. 1888, sp. 680; 
Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
25. nov. 1903, sp. 1608. Samme diskussion 
havde udspillet sig tidligere i forhold til 
mænds deltagelse i politik, bl.a. var stænder
forsamlingerne set som en god politisk skole. 
Kvindesagsforeningerne var også meget op
mærksomme på dette aspekt og forsøgte at 
opdrage og danne deres medlemmer til poli
tisk deltagelse.

79 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 
25. nov. 1903, sp. 1578.

80 Kvinderne blev stort set ikke diskuteret ved 
forslagets første behandling i Folketinget 
1903, Rigsdagstidende, Folketingets forhand
linger, 24.-26. nov. 1903, sp. 1511-1663.

81 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 
1. marts 1890, sp. 3094ff.

82 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 
4. feb. 1888; sp. 2546ff.; Rigsdagstidende, 
Landstingets forhandlinger, 10. feb. 1888, sp. 
677ff.

83 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 
25. nov. 1903, sp. 1609.

84 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 
9. nov. 1893, sp. 641.

85 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 
9. nov. 1886, sp. 541.

86 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
4. feb. 1888, sp. 2554.

87 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 
19. okt. 1897, sp. 425; Rigsdagstidende, 
Folketingets forhandlinger, 25. feb. 1899, sp. 
3719.

88 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 
8. nov. 1897, sp. 974.

89 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
5. dec. 1903, sp. 1923.

90 Horstbøll, s. 178.

91 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 
8. nov. 1897, sp. 968f.

92 Faye Jacobsen, s. 400.
93 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,

26. marts 1908, sp. 6275.
94 Rigsdagstidende, Landstingets forhandlinger

13. jan. 1904, sp. 495f.
95 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 

24. nov. 1903, sp. 1521.
96 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,

11. nov. 1908, sp. 1114.
97 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,

5. dec. 1903, sp. 1915.
98 Rigsdagstidende, tillæg B (udvalgsbetænk

ninger), 1903-04, sp. 2862 og 1904-05, sp. 
1174-1274.

99 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 
8. nov. 1897, sp. 968.

100 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 
24. nov. 1903, sp. 1520.

101 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger,
26. nov. 1903, sp. 1662.

102 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 
24. marts 1908, sp. 6138f.; Rigsdagstidende, 
Landstingets forhandlinger 15. feb. 1908, sp. 
779.

103 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 
24. marts 1908, sp. 6162f.

104 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 
4. feb. 1888, sp. 2548.

105 Rigsdagstidende, Folketingets forhandlinger, 
8. nov. 1897, sp. 970.

106 Rigsdagstidende, Landstingets forhandlinger,
29. marts 1905, sp. 1024f. Indenrigsminister 
Sigurd Berg grupperer her stridspunkterne 
alt efter, om de er af redaktionel karakter, 
af en karakter, hvor man kan opnå enighed, 
eller om det er kardinale hovedstridspunkter. 
Mens spørgsmålet om privilegeret valgret, 
forholdstalsvalg og mindretallets garantier 
placeres i den sidste gruppe, karakteriseres 
både gifte kvinder og tyendes valgret som 
punkter, der uden de store problemer kan 
opnås enighed omkring.

107 Rigsdagstidende, Landstingets forhandlinger,
15. feb. 1908, sp. 798ff.
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Handelsetik og moralsk økonomi i Danmark og Vesteuropa, ca. 1200- 
1800 — et bidrag til det formoderne forretningslivs kulturhistorie

Peter Henningsen

Fortid og Nutid, december 2008, s. 279-307.

I efteråret 2008 væltede den såkaldte finanskrise ind over Danmark og det øvrige 
Europa. Det stod pludselig klart, at de seneste 10 års uhæmmede økonomiske vækst 
blot var et luftkastel, pumpet kunstigt i vejret af banker og storspekulanter. En fi
nansiel boble, hvor grådige banker og griske profitmagere havde manipuleret i en 
sådan grad med den europæiske økonomi, at boblen til sidst måtte briste. Sådanne 
økonomiske bobler er langt fra ukendte i den europæiske historie. Det samme gælder 
griske profitmagere og skruppelløse storkapitalister, der gennem tiden nok har vidst 
at mele kagen på almenvellets bekostning. Offentlige debatter om storkapitalens pro
fitmaksimerende væsen og om de konsekvenser, som store handelsmænds skalten 
og valten med økonomien har for en stat og dens befolkning, førtes første gang her
hjemme i 1700-årenes anden halvdel. I artiklen gøres der et indledende forsøg på at 
indkredse denne problematik og vise, hvorledes den nye internationale handel kom i 
karambolage med den traditionelle moralsk dikterede økonomi: Hvor økonomisk egen
nyttig kunne den enkelte tillade sig at være -  og samtidigt være et moralsk uangribeligt menneske 
og en nyttig samfundsborger?

Peter Henningsen, f. 1964, dr. phil., arkivar ved Københavns Stadsarkiv. Forfatter til 
bl.a. I  sansernes vold -  Bondekultur og kultursammenstød i enevældens Danmark, bd. 
1-2, 2006, samt redaktør af København 1807 -  Belejring og bombardement, 2007 og 
Miraklernes tid og andre fortællinger om livet i 1700-tallets København, 2008.

Købmandens katekismus
I den kendte dramatiker og samfunds
revser Peter Andreas Heibergs polemiske 
ugeskrift Rigsdalerseddelens Hændelser 
fra 1787 findes et satirisk stykke prosa 
med den mærkværdige titel Kiøbmands 
Katekis musen.1

Ved et nærmere eftersyn ses det, at 
stykket ikke tilfældigt bærer sin titel. 
Dels handler det netop om købmænd, 
og dels er det skrevet i den klassiske 
katekismusform, der var så almindelig 
i religiøse lærebøger for børn i tidlig 
moderne tid. En genre, hvor standardi
serede spørgsmål fra den faderlige 
forfatterautoritet efterfølges af ligeså

standardiserede svar fra den dygtige og 
velforberedte elev. Heiberg gør med an
dre ord grin med en religionspædagogisk 
formidlingsmåde, der var velkendt i sam
tiden, især fra Luthers lille katekismus 
og Erik Pontoppidans religiøse lærebog 
Sandhed til Gudfrygtighed, som benyt
tedes i alle danske skoler i tiden 1737- 
94. Disse religiøse værker havde igen 
lånt deres opbygning fra ældre folkelige 
værker som Lucidarius og antikkens filo
soffer.2 Katekismusformen var velkendt 
-  også uden for den religiøse sfære.

Det er imidlertid ikke den særlige 
katekismusgenre, der gør Heibergs 
købmandsopus til noget særligt, det er
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derimod dens emne. Vi må formode, at 
den -  som Rigsdalerseddelens Hændel
ser i øvrigt — behandler et varmt emne i 
tidens samfundsdebat, og at altså emnet 
købmænd var et almindeligt debatemne 
i København i 1787. Men hvorfor nu sati
riske udfald mod lige netop købmænd 
eller -  som vi ville kalde dem i dag -  for- 
retningsmænd?

Ser vi nærmere på Heibergs person
lige historie, har han ikke selv lagt skjul 
på, at han allerede som ung mand ”følte 
en slags afsky” for handelsverdenen, og 
afskyen blev ikke mindre, da han siden 
blev kontorist hos den stenrige købmand, 
etatsråd Wollert Danckertsen Krohn 
i Bergen. Den unge Heibergs opgave 
bestod i at afskrive Krohns korrespon
dance, og her kom han undervejrs med 
artige sager, der betød, at hans afsky for 
handelsverdenen tiltog, særligt da den 
handel, som blev drevet i det krohnske 
købmandshus, ”var aldeles stridende 
mod de lærdomme, som jeg, i anled
ning af min konfirmation, havde øst af 
Pontoppidans Forklaring”. Da Heiberg 
senere i et brev (som desværre for ham 
blev opsnappet) til sin bror beklagede 
sig over Krohns slette handelsetik, førte 
det til, at han blev smidt på gaden. Ved 
den lejlighed forskertsede han desuden 
sine ellers lovende prospekter for at 
blive trolovet med datteren af huset, en 
”særdeles tækkelig” pige på 16 år.3

Om det er animositeten mod købmænd 
generelt, og mod agent Krohn i særde
leshed, der har foranlediget Heiberg til 
at forfatte katekismen, eller om han kan 
have været inspireret af samtidige øko
nomiske skandaler, tør jeg ikke gætte på, 
men begge dele er vel sandsynligt.4 Det 
er imidlertid heller ikke det centrale her, 
ligesom den omstændighed, at Heiberg 
næppe selv har skrevet katekismen, men

kun omformet og genudgivet den, heller 
ikke er afgørende.5 Det afgørende er, at 
katekismen består i én lang nedgøring af 
købmænds moral og handelsetik, ofte i 
barske vendinger.

Den indledes med historien om en 
ung, uskyldig dreng, der sættes i lære 
hos en hovedrig købmand. Her bliver 
han indprentet, at han altid nøje skal 
følge købmands-katekismen, hvis han 
vil være en god handelsmand. Dette gør 
drengen, og resultatet bliver, at lærebo
gens fordærvelige etik til sidst leder ham 
i uføre, skader hans moralske begreber 
og ødelægger hans ellers medfødte ær
lige væsen. Heiberg bedyrer i en note, at 
katekismen er autentisk og fundet i en 
virkelig købmands arkiv. Denne var så 
”orthodoxe”, at han groft underbetalte de 
ansatte, der hjalp ham med at ”formere 
hans rigdom”, med mindre de kunne be
vise, at de havde gjort det ”ved skælm
stykker og ulovlige midler”. Hvem er så 
denne mand? spørger Heiberg retorisk 
og svarer: Det er ligegyldigt, for han og 
hans griskhed bor i os alle. Hvem du end 
er, formanes det, ”lær først at kende dig 
selv, og se om du finder nogen overens
stemmelse med din karakter, førend du 
begynder at gætte på andre”.

Katekismen er som sagt bygget over 
den klassiske katekismuslæst ”på Pon
toppidans måde” med spørgsmål og svar. 
Første part indeholder købmandens ti 
bud efterfulgt af ”handels-gudens” kom
mentarer. Anden part består af købman
dens tre trosartikler, mens tredje part 
rummer købmandens syv daglige bønner, 
afsluttet med et andægtigt amen. Før 
løjerne for alvor tager fart, spørger den 
faderlige autoritet: ”Hvor mange guder 
har en købmand?” Og der svares: ”Ikkun 
en eneste gud, som er penge eller rigdom, 
som sjælen i alle hans handlinger, og
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målet for alle hans tilbedelser”. Sagtmo
digt advares købmændene mod at dyrke 
andre guder og især da falske og forføre
riske som rangtitler, vellyst, pragt og 
overdådighed, som de tydeligvis er slemt 
forfaldne til.

Den gennemgående morale i de føl
gende ti bud er, at købmanden højst af alt 
skal elske sig selv og mammon, og aldrig 
bruge penge på velgørende formål, med 
mindre de kommer ham selv til gode. 
Det påbydes ham at ”lyve, skuffe og be
drage” eftersom ”alle ting, som tjener til 
at befordre vores egen fordel”, ikke alene 
er tilladte, ”men endogså vores pligt at 
udøve”. Købmanden bør aldrig forsømme 
en lejlighed til at tjene penge, uanset 
om andre sulter eller fryser ihjel og, om 
end han ikke må slå ihjel, må han gerne 
dræbe folk langsomt ved at lade debito
rer sætte i gældsfængsel (slutteriet), ”om 
de ikke betale dig til den sidste skærv”, 
og ”ingen mennesker hjælpe uden imod 
sikkerhed og imod tredive procento”.

Hor må købmanden ikke bedrive, men 
herved menes noget ganske andet end 
den almindelige kristelige udlægning, 
idet købmanden skal frygte og elske 
penge så højt, at han ikke bortgifter sine 
børn til mindre formuende, ”men altid 
veje dine forbindelser på guldvægten”. 
Stjæle må han ikke, i hvert fald ikke 
åbenlyst, ”thi da bliver du hængt”. Nej, 
købmanden skal ”på en behændig måde” 
bedrage sin næste, holde sin ansattes løn 
tilbage ”for at tvinge ham til at være din 
slave” og føre opslidende processer mod 
den fattige håndværker, ”om han ikke 
vil lade sine regninger afkorte efter dit 
behag”. En hellig pligt for købmanden 
er det at snigløbe sin næste ved at bag
tale ham ”og skille ham ved hans kredit, 
sætte hans varer i et slet udråb og berøve 
ham sin næring”, for da ”befordrer du jo

dit eget vel, og enhver er sig selv nær
mest”.

I anden part følger derpå købmandens 
tre trosartikler, hvor den første artikel -  
om købmandens skabelse -  indledes med 
de manende ord ”Jeg tror på penge, min 
og alle købmænds almægtige skabere”. 
Herefter bekendes det blankt, at det er 
guld og rigdom, der skaber købmanden. 
Uden disse ville han ”kanske (...) være en 
stor dosmer”. Det er pengene, som sæt
ter ham i stand til at gøre og foretage sig 
alt, hvad han behager, ”enten det er ret 
eller uret, og at jeg med mine penge kan 
redde mig ud af de forlegenheder, hvori 
en fattig mand må blive hængende”.

Den anden trosartikel -  om købman
dens arvesynd — handler primært om 
det ærværdige i at begå toldsvig, drive 
smugleri og ”mere sådant, som er født 
af gerrighed og politiken”. Toldsvig er, 
hedder det, en uadskillelig del af ”alle 
handlendes natur”, og for købmanden er 
den moralsk tilladelig, da naturen byder 
mennesket at befordre sin egen fuldkom
menhed. At sværge falsk ed i sager her
om er endnu en dyd for den fromme køb
mand, især da hvis det befordrer hans 
eget vel og skader næsten. Købmanden 
er kort sagt skyldig ”at ære og elske 
toldsvig, dyrke og bringe kunsten til den 
yderste fuldkommenhed”, således at han 
kan ”leve, regere og udbrede” sit handels
imperium ved hjælp heraf: ”Det er alt 
sammen både vist og sandt i alle måder”. 
I den tredje artikel -  om købmandens 
hjælpemidler -  erklærer købmanden, at 
han tror på ”bedrageri, skælmstykker, 
rænker og underfundighed, list og mere 
sådant, som er uadskilleligt fra den, der 
vil bringe sin formue til nogen høj grad”.

Det bliver for alvor krast i katekis
mens tredje part, hvor købmandens syv 
daglige bønner anføres. I bøn nr. 2 bedes
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der f.eks. om, ”at aldrig den fordømme
lige tanke må indsnige sig i verden, at 
dyd eller forstand kan give rettighed til 
at befale over en rig dosmer, thi da ville 
jeg og mine lige alt for ofte komme til at 
børste min portners sko, og strigle heste 
for min kusk. Hvilket ikke at skulle ske, 
det forbyde guldet i nåde”. Bøn nr. 4, som 
her anføres i sin helhed, rummer køb
mandens hedeste ambition:

”Giv os i dag vort daglige brød. Det 
er: Gud giver vel alle, endog de umæ
lende bønder, det daglige brød, men vi 
bede her, at det må tillades os at tage 
det ud af munden på dem, som krea
turer, der intet godt gør, med mindre 
tarmene skriger i dem af sult, og at vi 
må have forstand nok til at bruge vores 
ejendom til andres skade og vores eget 
gavn. Fremdeles ved det at der nævnes 
daglig brød, forståes alle de ting, som 
til dette liv at opholde gøres behov; så
som er: Gallonerede klæder, engelske 
kareter, heste, lystgårde, maitresser, 
forfængelige og indbilske koner, dumme 
og hoffærdige børn, tjenere, som villigt 
lade sig sparke og give ørefigen, bønder, 
som tålmodig lader sig kue til marven, 
fattige håndværksfolk, som vi kan be
handle som slaver, milde og føjelige re
genter, en øvrighed som vi kan stikke i 
vores lomme når vi behager, krig eller 
fred alt eftersom det er os tjenligst, rang 
og karakterer, få venner, fattige naboer 
og flere sådanne ting”.

I bøn nr. 5 beder købmanden om aldrig 
at blive smidt i gældsfængsel, som kun 
er for ”små bedragere”, men derimod, om 
ondt skal være, at kunne nøjes med at 
gå konkurs og tørre den ubetalte gæld 
af på uskyldige kreditorer, og i bøn nr. 6 
bedes der mindeligt om, at købmanden, 
hvis han skulle blive anklaget for urede
lighed ved en domstol, ”at vi da må dreje

retten som en vejrmølle, efter vores godt- 
befindende, på det vi, som de der blive 
overmænd, må sejr beholde”. I den sidste 
bøn -  Frels os fra det onde -  beder køb
manden om, at hans rigdom og anseelse 
må befri ham fra alt det, ”som vi kalder 
og anse for ondt”, nemlig ”Toldbodens alt 
for strenge opsigt; fra skatter og byrder, 
der trykker den fattige, endskønt han er 
skabt til at bære dem; samt alle de bånd, 
som den dumme retfærdighed kunne få 
i sinde at pålægge vores handlinger på 
det vi, når vi have mættet os til fulde 
med handelens fedme, måtte optages i 
den salige adelsstand, til en belønning 
for vores bestræbelser, og siden i ro
lighed henvandre på en herregård, for at 
fortære marven af et par hundrede ulyk
salige bønder. Amen”.

Katekismen afsluttes med de manen
de ord: ”Tak skal jomfru Justitia få, som 
sparer de store og hænger de små”.

Det almene bedste
Hvis Heibergs bidende sarkasme skulle 
give nogen mening, endsige være mor
som, må vi gå ud fra, at han med satiren 
ramte et ømt punkt hos tidens købmænd 
og bidrog til en almindelig forekom
mende tankefigur om købmænds mangel 
på moral. Katekismen må referere til 
et alment kendt fænomen: at altså køb
mændene var uglesete på grund af deres 
metier, som gik ud på at skabe profit på 
andres bekostning. At Heibergs satire 
ikke var grebet ud af den blå luft, kan vi 
da også finde indicier på en lang række 
steder.

Fra det 18. og begyndelsen af det 
19. århundrede findes der talrige kilder 
bevarede, som dels fortæller om køb
mænds grådighed og profitjagt og dels 
om, hvorledes man opfattede dem som
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Handelsmanden Michael Fabritius (1697-1746) udpeger stolt det dannebrogprydede skib, der bringer vel
stand til fædrelandet og ham selv; brevene henviser til Fabritius ' mange kontakter, og at hans handel baserer 
sig på skriftlige aftaler, der overholdes. Michael Fabritius ville fremstilles som en mand a f ære. Olie på 
lærred. Udført a f Johan Salomon du Wahl, 1742. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Foto: 
Kit Weiss.

283



Peter Henningsen

vindesyge, umoralske personer. En kri
tiker, som ellers var stærkt fortørnet 
over brugen af katekismusstilen (han 
fandt den religionsbespottende), måtte 
f.eks. indrømme, at Heibergs stykke 
ikke desto mindre indeholdt ”en hoben 
sandheder”. Blot var det at ønske, at et 
dannet menneske ville ”skrive en mere 
forfinet afhandling over den materie der 
udgør indholden af købmands-katekis- 
mussen”.6

Købmændene handlede imod stands
samfundets organismetankegang, når 
de søgte vinding på almenvellets bekost
ning, og selvom det var lovligt, var det 
moralsk forkasteligt. Og moral, det var 
alle enige om, havde forrang for simpelt 
profitbegær. Købmændene handlede 
desuden i modstrid med egne lang
sigtede interesser, når de bidrog til at 
forarme den befolkning, som de levede 
af. Den kloge købmand handlede derfor 
ikke kortsigtet og umoralsk: ”Den første 
og fornemmeste lov i al menneskelig 
selskab”, siger juristen Kofoed Ancher, 
”må uforbigængelig være denne: Du 
må ikke forurette eller skade nogen an
den. Forsømmer en købmand at føre sig 
således op, at andre kunne tro om ham, 
at han er redelig og billig i handel, uden 
svig og bedrageri, da må han agtes som 
en fjende af egen fordel. Hvem der hand
ler, han giver lige for lige”.7

Til trods herfor vendte Kofoed Ancher 
sig imod, at der blev lagt restriktioner 
på købmændenes virke, eftersom han
del blev drevet ”alene ved forestilling af 
egennytte”, blot måtte denne ikke udarte 
til egennytte i forhold til almenvellet -  
”dette ene er den almindelige lov for al 
handel og næring, at den ikke må være 
det almindelige bedste imod. Såvidt må 
ingen undersåts frihed gå, at den falder 
ud til en egensindig selvrådighed”.8 An

cher pointerede, at det var kongens 
pligt at skride ind, når handelens profit
begærlige interesser kom i karambolage 
med det almene bedste, for ”købmanden 
søger gemenligen sin egen fordel alene, 
uden at bekymre sig om enten nærings
standen og landets almindelige rigdom 
befordres tillige eller ikke”.9 Købmanden 
”pønsede” udelukkende på egen fordel 
og gevinst, ”og hvad der ikke sigter til 
dette øjemål, det henhører ikke til hans 
kram”.10

Dette var det paradoks, som tiden 
levede med. Handel var nyttig og nød
vendig for enhver stat, og det samme var 
købmandens frihed til at handle, efter
som det var egennytte, der drev værket. 
På den anden side krævedes der en vis 
moralsk habitus af købmanden, som 
selv skulle vide, hvor grænsen gik, altså 
hvornår hans profit stred mod almenvel
lets interesser. Det var næsten mere, 
end man kunne forlange.

Forestillingerne om købmændenes 
uhæmmede profitbegær og manglende 
’borgerdyd’ blev især et brændende 
spørgsmål, når talen faldt på handlen 
med livsnødvendige levnedsmidler som 
korn. Særligt i år med krigsfrygt, mis
vækst og efterfølgende dyrtid på brød
korn så man skævt til købmænd og ud
sendte mellemmænd, som opkøbte det 
sparsomme korn og opmagasinerede 
det, for senere at sælge til ublu priser 
eller for at eksportere det til udlandet, 
hvor man kunne opnå bedre priser. Fra 
1600-tallets Frankrig findes f.eks. en del 
kilder bevaret, der omtaler de jævnlige 
misvækstår i århundredets slutning, og 
hvor det ofte pointeres, at netop kornkøb
mændenes opkøb af bøndernes korn -  og 
opmagasinering heraf med videresalg 
til højeste bud for øje -  er skadeligt for 
det almindelige bedste.11 Lignende be-
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retninger kendes fra andre europæiske 
lande.

Men det var ikke kun dårlige høstår, 
der skabte højere priser på korn og gav 
anledning til misnøje med købmændenes 
virksomhed. Selv i gode høstår kunne 
det være sparsomt med korn på marke
det, eller kornpriserne kunne være høje, 
og det gav næring til spekulationer om, 
at der måtte stå griske købmænd bag. 
Markis d’Argenson fortæller således i 
april 1752, at det må være købmænd, der 
har opkøbt og lagret korn, som er skyld 
i de høje kornpriser: Det foregående års 
høst havde nemlig været på et middel
niveau.12

En lignende situation havde man i 
København i 1740. Vinteren havde været 
den hårdeste siden 1708/09, og selvom 
høsten i 1739 havde været god, gav det 
alligevel problemer: På grund af den 
hårde østenvind var fragtskibene nem
lig blevet forhindret i at anløbe hoved
staden, og byens råd -  ’De 32 mænd’ 
-  frygtede dyrtid. Man havde ellers sat 
sin lid til forårets komme, men mod for
ventning udeblev korntilførslerne. De 32 
mænd var af den opfattelse, at kornet i 
mellemtiden enten var blevet afskibet til 
udlandet eller blevet opkøbt af fremmede 
kommissionærer, hvorved ”Danmark, 
som naturen har destineret til at være 
en kornlade for både Norge og andre, 
snarlig kan komme selv til at mangle”. 
Byens magistrat måtte give rådmæn- 
dene ret. Det var dem bekendt, at både 
danske og udenlandske opkøbere havde 
opkøbt store lagre af dansk korn. Magi
straten foreslog derfor et forbud mod 
kornudførsel. I modsat fald risikerede 
man, at der ville blive mangel på brød
korn og deraf følgende ”utålelig pris” på 
markedet.13

I Vestjylland var den imidlertid også

gal. Stiftamtmand Gabel indberettede 
således til kongen, at griske købmænd 
opkøbte korn og udskibede det, fattigfolk 
til skade, og han foreslog et eksportfor
bud. Der hørtes, fortalte han advarende, 
”allerede lamentation hos almuen, at de 
ikke kan få rug for penge, dels fordi køb
mændene haver opkøbt, hvis de kunne 
falholde for at føre det ud af landet, og 
dels fordi adskillige, som venter dyrtid, 
ikke vil sælge noget af det, de haver, 
førend prisen endnu bliver højere”.14

I 1760’ernes Frankrig gik der rygter 
om, at formuende købmænd, som havde 
opnået monopol på tilførslen af korn 
til Paris, systematisk opkøbte alt korn 
i landet, hvorefter de sendte det til 
opmagasinering i udlandet og senere 
”importerede” det under betegnelsen 
”udenlandsk korn”. Herved opnåede de, 
at der opstod mangel på korn i Fran
krig, således at efterspørgslen steg, og 
priserne skød i vejret, hvorpå de kunne 
sælge det ”importerede” korn til langt 
højere priser, end de ellers kunne have 
opnået. En lignende trafik fandt sted i 
1700-tallets England, hvor hollandske 
købmænd eller deres kommissionærer 
opkøbte korn, eksporterede det til Hol
land for senere at importere det til Eng
land, men nu til en højere pris.15

Det uundgåelige resultatet af så
danne spekulationer (virkelige eller ej) 
blev, at købmændene i deres profitjagt 
”berøvede” deres landsmænd korn til en 
’rimelig’ eller ’retfærdig’ pris. Det førte 
igen til optøjer blandt de sultne horder, 
der med vold forsøgte at standse køb
mændenes udskibninger, eller som plyn
drede byernes kornmagasiner.16 I 1763 
tvang en rasende almue i Stavanger 
f.eks. byens foged til at beslaglægge den 
beholdning af korn, som købmændene 
Anders Mejer og Jørgen Hoff ellers var i
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færd med at udskibe til Bergen. Kornet 
blev nu i stedet solgt til byens egen be
folkning og det til en pris, de selv fandt 
’rimelig’ (i Frankrig betegnedes sådanne 
aktioner som ”Taxation populaire”). Da 
købmændene efterfølgende klagede til 
Danske Kancelli over den uretmæssige 
fremfærd, besluttede kancelliets gen- 
eralprokurør Henrik Stampe, at køb
mændene skulle holdes skadesløse. Men 
kun hvad angik de udgifter, de havde 
haft til selve opkøbet og til transporten. 
Med hensyn til den mistede fortjeneste, 
var han aldeles kold. Kancelliet fulgte 
Stampes anbefaling, og beskeden gik vi
dere til de sikkert noget slukørede køb
mænd, der ellers havde søgt om at måtte 
lægge sag an mod samtlige af ’kornter
roristerne’.17

Det var især kornkøbmændene, som 
var udsat for ikke alene befolkningens, 
men ofte også myndighedernes, foragt, 
for hvem andre end onde og ildesindede 
mennesker kunne finde på at spekulere i 
fattige og trængende medborgeres nød?18 
Forestillingerne om de pengegriske køb
mænd, der i ledtog med ’de store’ holdt 
kornet tilbage for enten at skabe dyrtid 
eller for ligefrem at sulte en bestemt, 
oprørsk befolkningsgruppe til at forhol
de sig rolig, kendes i øvrigt også fra Sve
rige, hvor forestillingen om et sultekom- 
plot foranlediget af ’de store’ var en af 
drivkrafterne bag bondeopstanden i 
1740’ernes Dalarna.19

Som de britiske historikere Adrian 
Randall og Andrew Charlesworth har 
pointeret, så kan der næppe herske tvivl 
om, at den infrastrukturelle udvikling -  
”transportrevolutionen” — der i løbet af 
Senmiddelalderen og Renaissancen gav 
de europæiske købmænd adgang til en 
lang række nye markeder, hvor fødevarer 
kunne afsættes til en god pris, var med

til at skabe en stærk uvilje mod dette 
befolkningssegment. Det stadig større 
antal kornudskibninger, bestemt for vi
deresalg på det internationale marked, 
der i det 18. århundrede fandt sted fra 
britiske havne, var i høj grad afhængige 
af, at der eksisterede et stort antal køb
mænd og mellemmænd (mæglere), der 
kunne ordne transaktionerne, og deres 
antal forøgedes stærkt i takt med den 
stigende eksport. Opkøbere og kornkøb
mænd havde siden Middelalderen -  ja, 
sikkert også før -  været skydeskive for 
folkelig uvilje og modstand, og i takt med 
at deres aktiviteter forøgedes i løbet af 
1700-tallet, blev de et af de primære mål 
for ”pøbelagtige” optøjer og fjendtlighe
der, når kornpriserne pludselig, og uden 
synlig grund, steg eksplosivt.20

Æreløs business
I det middelalderlige og tidlig moderne 
Europa var det en udbredt opfattelse, at 
handel og profit var i modstrid med reli
gion og god moral. De skolastiske moral
filosoffer opfattede handel som, om ikke 
direkte syndigt, så dog som en beskæfti
gelse, der satte handelsmandens sjæl i 
fare for evig fortabelse, da handelsmænd 
uundgåeligt måtte blive fristet af åger
virksomhed, bedrageri og muligheder for 
uretmæssig vinding. Skolastikerne fore
trak over én kam landbrug for handel, 
og var helt på bølgelængde med antikke 
moralfilosoffer som Cicero og Xenofon.21

I oldtiden havde man også været 
yderst skeptisk indstillet over for han
delsmænd. Cicero harcelerede i sit 
berømte værk om pligterne, De Officiis 
(hvorom Voltaire i sin tid sagde, at der 
aldrig ville blive skrevet noget sandere, 
mere vist og nyttigt22), blandt meget 
andet over købmænds mangel på god
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Fig 2. Heinrich Carl Schimmelmann (1724-1782) var egentlig købmand, men avancerede socialt og blev gods
ejer og en central skikkelse i den danske statsstyrelse, der hermed fik tilført et element a f snusfornuftig for
retningssans. Portrættet viser en aristokrat, der bærer elefantordenens blå bånd og på brystet l 'union parfaite 
ordenens tegn. Til venstre Frederik Vs forgyldte buste, på bordet støtter den liberiklædte morian et portræt af 
Schimmelmanns hustru, Caroline Tugendreich Friedeborn. Pastel. Udført af Lorens de Lønberg, ca. 1775. 
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Foto: Kit Weiss.
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handelsmoral. Købmandsskab var et er
hverv, som ikke var passende for fribårne 
og ærlige mennesker. Det var, sagde han, 
”et simpelt erhverv at være mellemhand
ler og købe af leverandøren for straks at 
sælge videre; sådanne folk kan nemlig 
kun klare sig ved at lyve i stor målestok; 
intet er mere umoralsk end usandfær
dighed”. Særlig kritisabel var kramhan
delen, som Cicero fandt ”deklasserende”, 
mens handel i større målestok kunne ac
cepteres så længe, handelsmanden ikke 
søgte ”uretmæssig gevinst”.23

Cicero gjorde i De officis i det hele 
taget et stort nummer ud af, at men
nesker ikke måtte tiltage sig fordele på 
hinandens bekostning, da man herved 
handlede imod det fælles vel, og at gøre 
det stred mod naturen. Med et citat fra 
Cato, hvor denne spørges om, hvordan 
han forholder sig til at låne penge ud på 
rente, og svarer: ”Hvordan med at myrde 
folk?”, viser Cicero med al ønskelig tyde
lighed sit syn på den sag.24 Den driftige 
handelsmand kunne dog, siger han, kon
vertere sin rigdom til ære ved at trække 
sig tilbage til et jordegods på landet, når 
han var blevet ”mæt” af at handle, for 
”af de forskellige former for indtjening 
er dog landbruget det bedste, det rigeste 
på udbytte og det behageligste, ganske 
bortset fra at det er det for en fribåren 
mest værdige”.25

Inden for den katolske kirke støder 
vi (så vidt jeg er bekendt) første gang på 
forestillingen om den syndefulde handel 
i det 5. århundrede, hvor pave Leo den 
Store kundgjorde, at det var vanske
ligt for købere og sælgere ikke at synde. 
Pavens opfattelse blev senere citeret 
mange steder, f.eks. i Gratians Decre- 
tum fra 1140’erne, et skrift, der også var 
kendt i de skandinaviske lande.26 Hos 
Gratian hedder det: ”Hvem der køber

en ting, og som ikke sælger den hel eller 
uforandret, men som bruger den som 
materiale til at skabe noget, han er ikke 
købmand. Men den mand, der køber den 
for at kunne tjene ved at sælge den igen 
uforandret, ligesom han købte den, den 
mand hører til de købere og sælgere, som 
forvises fra Guds tempel”.27

Også Karl den Store synes at have 
været opmærksom på købmænds mindre 
fine metoder. I hvert fald henvendte han 
sig i 796 til Offa af Mercia og fortalte, 
hvorledes begærlige frankiske købmænd 
udgav sig for pilgrimme for at undgå vi
sitation af frankiske toldembedsmænd. 
Det er, siger historikeren Dick Harrison, 
så vidt vi ved den første gang, en euro
pæisk hersker på skrift udtaler sig om 
handel til en herskerkollega.28

I 1500-tallets Castilien herskede der 
en udbredt modvilje mod alle former for 
handel og industriel virksomhed. ”Stor 
ære og autoritet”, skrev f.eks. Gonzåles 
de Cellorigo, ”nydes kun af dem, der 
skyer arbejde”. Det socioøkonomiske 
landskab var splittet mellem det tradi
tionelle, nærmest kastelignende stands
hierarki på den ene, og det moderne langt 
mere udflydende hierarki på den anden 
side -  og forestillingen om kommerciel 
profit var fremmed for standssamfun
dets værdisystem, hvis normer var dybt 
rodfæstede i en hierarkisk standstanke
gang, der principielt ikke lod sig ændre 
af den enkeltes større eller mindre grad 
af velstand.29

Kommerciel vinding og socialt avance
ment stod i kontrast til den tids fremher
skende aristokratiske og religiøse etos, 
hvor handel og profit var uforenelig med 
dyd og ære. Adelen skulle fungere som et 
paternalistisk værn for de trængende og 
nødlidende og kunne derfor ikke give sig 
af med noget så moralsk tvivlsomt som
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handel og spekulation.30 Købmænd var, 
som det hed i en fransk pamflet vendt 
mod adelig handel, i virkeligheden for- 
ræddere mod den sande ære. Det demon
strerede de bl.a. ved skamløs demonstra
tion af deres overflod og rigdom.31

Adelen var ikke ubekendt med socialt 
demonstrativt forbrug, der skulle vise, 
hvor velstående de var, men til forskel 
fra de skamløse købmænd havde de en 
traditionel ret til den slags, mens køb
mændene burde kende deres plads og 
ikke søge at overgå dem med utidig ød
slen. Adelens sociale status berettigede 
dem til et liv i luksus (i praksis forholdt 
det sig selvfølgelig anderledes, da kun det 
højeste aristokrati kunne leve op til idea
lerne), ja det krævedes ligefrem af dem, 
mens købmandens status som borger 
aldrig kunne retfærdiggøre et forbrug, 
der lå på linie med, eller endda oversteg, 
adelens. I flere italienske bystater brov- 
tede købmændene med pralende inskrip
tioner på deres huse: ”Marmoren alene 
har kostet 4000 floriner”, kunne man 
læse på en bygning, bekostet af Piero de 
Medici, og på Filippo Decios gravsten i 
Pisa orienteres man om, at her hviler en 
mægtig herre, der tjente 1500 dukater 
om året. ”Der var”, som den engelske 
historiker Peter Burke har sagt, ”en 
åbenlys stolthed over rigdom, som må 
forekomme europæiske forskere fra det 
20. århundrede nærmest amerikansk i 
sin stil”.32

I Brügge, Nordeuropas største han
delscentrum i Senmiddelalderen (inden 
Antwerpen og Amsterdam på skift over
tog positionen) excellerede de forskellige 
nationers købmandslaug i overdådigt 
udstyrede gildeshuse med skulpturer og 
heraldiske malerier, der ikke kun havde 
til formål at demonstrere gildernes rig
dom, men også deres kulturelle iden

titet.33 Og handelsmændenes trang til 
at demonstrere rigdom voksede i takt 
med deres velstand og politiske ind
flydelse. I 1700-tallets Paris levede de 
rigeste handelsmænd således dør om 
dør med det højeste aristokrati og stod 
ikke tilbage for dem i pragtudfoldelse. 
En skotsk adelsmand, der i 1763 besøgte 
byen, bemærkede f.eks., at ”de store 
handelsmænds huse er de bedste i Paris 
(....) Flertallet af disse gentlemen har 
en indkomst på 100.000 pund, mens en 
adelsmand med 4.000 pund regnes for 
velhavende”.34

I områder som Catalonien, Valen
cia og Portugal på den iberiske halvø 
foragtede adelen handelen intenst, og 
det samme var tilfældet i Rusland og 
Frankrig, hvor det ligefrem var forbudt 
adelen ved lov at involvere sig i handel. 
De franske adelige, som ikke desto min
dre gav sig af med handel, var sædvan
ligvis nyadlede uden adelige traditioner, 
og de holdt normalt lav profil.35 Rent 
faktisk risikerede franske og spanske 
adelige, som enten udførte fysisk arbej
de eller drev købmandsskab, at miste 
deres adelstitler, ligesom de kunne 
miste de skattefritagelser, som fulgte 
med adelsskabet. Essensen af adelsskab 
var kongelig militærtjeneste og socialt 
lederskab. Ingen kunne udføre disse til
lidshverv tilfredsstillende, hvis de sam
tidigt havde økonomiske interesser, som 
var i modstrid hermed: Det var kort sagt 
etisk problematisk at udnytte de men
nesker økonomisk, som man var sat til 
at beskytte.36

Forbud mod adelig business eksiste
rede også i Preussen, hvor kongerne til 
gengæld for forbuddet havde lagt re
striktioner på købmænds og andre ikke- 
adeliges køb af jordegods.37 I Danmark 
eksisterede der et de facto forbud mod
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adelig handel fra Christian l.s handels
forordning i 1475 til Christian 2.s. hånd
fæstning i 1513, hvor det lykkedes adelen 
at få lov til at drive alle former for han
delsvirksomhed. Indtil da havde adelen 
kun måttet handle med deres egen avl, 
og kun til den grænse, der gik ved ”deres 
bords og gårds behov”.38

Selv i de italienske bystater, som 
ellers var kendt for deres driftige han
delsvirksomhed og var ledet af store 
købmandspatriciere, havde de rigeste 
familier med tiden udviklet sig til en 
slags adelig elite, der adopterede ari
stokratiets traditionelle værdier.39 I 
1500-tallets Venezia trak de velstående 
patriciere sig i stigende grad tilbage fra 
handelen og opkøbte jord på fastlandet. I 
begyndelsen var der muligvis tale om en 
givtig investering, men med tiden med
førte ejendommen afjord, at patriciernes 
holdninger og værdier ændredes i ret
ning af mere traditionelt aristokratiske 
normer, og i 1600-tallet var Venezias 
patriciere blevet forvandlet til rentiers, 
ja ikke nok med det, det var faktisk gået 
så vidt, at de nu så med foragt på patrici
erne i Firenze, der betragtedes som ukul- 
tiverede købmænd.40 Det samme skete 
til en vis grad i Nederlandene, hvor 
storkøbmændene afviklede deres forret
ningsvirksomhed, når de indtrådte i det 
eftertragtede patriciat.41

Købmændene var med andre ord 
selv stærkt influerede af de aristokra
tiske æresidealer, hvilket vel ikke er 
så mærkeligt, så længe der ikke var ret 
mange andre forbilleder at trække på. 
Det skulle da lige være den akademiske 
verdens, men den har næppe virket til
trækkende på en formuende købmand. 
Købmændenes honnette ambition betød, 
at de, når de var blevet rige og velstående 
nok -  mætte af handlen, som Cicero

sagde -  trak sig ud af forretningslivet og 
i stedet investerede deres penge i mere 
passive værdier som jordegods, købte 
rang- og adelstitler for at opnå forhøjet 
social status og ellers forsøgte at efter
ligne adelens livsstil.42 Med den fran
ske historiker Yves Barels formulering 
optrådte købmændene som et ”feudalt 
bourgeoisie”.43

Det er i øvrigt et fænomen, der kan 
iagttages over hele Mellemøsten og Euro
pa lige fra de gamle grækeres og romeres 
tid til det 19. århundrede,44 og det kendes 
også fra Skandinavien, hvor det 17. og 
18. århundredes rige handelsmænd i stor 
stil købte fornemme titler og erhvervede 
sig jordegods.45 Til gengæld gik trafikken 
ikke den modsatte vej. Som historikeren 
Sigurd Jensen har bemærket, så blev 
adskillige af det 18. århundredes danske 
købmænd -  store som små -  godsejere, 
hvorimod godsejerne kun sjældent -  
om overhovedet -  endte som købmænd. 
Det var ”den privilegerede stilling [som] 
drog”.461 sit kendte skrift om den danske 
handels tilstand fra 1735 beklager Otto 
Thott sig direkte over denne tingenes 
tilstand, idet købmandshusenes for
muer stedse konverteredes til jordegods 
og dermed blev unddraget handlen. Der 
findes kun få rige købmænd, der selv er 
rige købmænds børn, siger Thott, for ikke 
så snart har købmændene ”vunden 20 à 
30.000 rigsdaler, og vel mindre, førend 
de ophøre at handle, og da søger karak
terer [rang] for sig og bestillinger [em
beder i staten] for deres børn. Af denne 
årsag er få rige købmænd, som dog med 
meste fordel kunne handle”.47

I Sverige kan vi iagttage den samme 
’trafik’ fra købmand til godsejer. Den 
svenske historiker Sten Carlsson har 
således fremhævet, at opkøb af jorde
gods var helt almindeligt blandt sven-
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ske købmænd, især i den anden halvdel 
af 1700-tallet, og Leos Müller kan i sin 
afhandling om de to stockholmske han
delsdynastier Momma-Reenstierna og 
Carlos & Claes Grill bekræfte billedet. 
Claes Grill blev f.eks. ved købet af godset 
Österby til en af de største jordbesiddere 
i Uppland.48 Flere svenske købmænd 
foretog lignende økonomiske dispositio
ner i stedet for at investere deres kapital 
i forretningsvirksomhed.49

En anden almindelig forekommende 
disposition bestod i, at svenske køb
mænd giftede sig ind i aristokratiske 
familier, der var mere eller mindre fal
lerede. Herved opnåede den adelige frue 
at kunne føre et hus, der var hendes so
ciale position værdig, mens købmanden 
til gengæld skaffede sig en flig af den 
adelige ære. Købmændene var kort sagt 
opsatte på hurtigst muligt at opnå den 
samme sociale status som adelen.50

”Købmændene som til dels er karak
teriserede vil ligne adelen, de andre som 
ikke have karakter må dog som køb
mænd ligne hine, og disse efterfølges 
igen af den almindelige borgerstand”, 
som den københavnske stadsmægler 
Johan Buntzen lakonisk konstaterede i 
1773.51

I Norge finder vi også talrige eksem
pler på, at embedsmænd og købmænd 
(eller embedskøbmænd, for embedsmæn- 
dene ernærede sig ofte sideløbende som 
købmænd) enten opkøbte krongods, så
ledes som det var tilfældet under de 
store norske krongodssalg i 1660’erne, 
eller indrettede landsteder og tillagde 
sig en livsstil, der lignede adelens. For 
storborgerskabet i Trondheim var det 
f.eks. helt almindeligt at have en lyst
gård på landet, hvor man kunne udfolde 
et aristokratisk præget fritidsliv. Nogle 
af disse gårde blev endda ombygget til

standsmæssige herresæder.52
Den stenrige Christiania-købmand 

Bernt Anker købte i 1790 storgården 
Frognergård, der tidligere havde været 
krongods, og her levede han ”som en en
gelsk lord”, førte et luksuøst og selskabe
ligt liv og braskede i det hele taget med 
sin rigdom. I et brev fortæller Anker selv, 
at han og generalauditør Wessel hver 
lørdag skiftevis trakterer henved 70 per
soner ved selskabelige sammenkomster. 
Sammenkomster, der, ifølge samtidige 
beskrivelser fra udenlandske deltagere, 
var en opvisning i en elegance og bele
venhed, man ikke ventede at finde i en 
norsk provins. Gæsterne bestod som re
gel af medlemmer af Christianias rigeste 
købmandsfamilier.53

Ved krongodssalget i Bergen stiftamt 
på Vestlandet solgtes ikke mindre end 
70 pct. af krongodset til bergensiske em
bedsmænd og købmænd, og historikeren 
Erling Reksten pointerer, at der uden 
tvivl fandtes en række rent økonomiske 
incitamenter til opkøbene, men er på 
den anden side også af den opfattelse, 
at social prestige var en meget væsent
lig drivkraft.54 Ved salget af krongodset 
i Bratsberg len på Østlandet var billedet 
det samme: Krongodset blev alt overve
jende solgt til den regionale elite af em
bedskøbmænd i Skien.

I Bratsberg overtog embedskøbmæn
dene i stor stil bondegods i og med, at 
bønderne satte sig i gæld hos Skien- 
købmændene, som, når bønderne ikke 
kunne indfri deres gæld, i stedet overtog 
gårdene. Øystein Rian mere end antyder, 
at købmændene brugte ufine metoder 
for at opnå ejerskab til bøndergårdene: 
Bønderne var således sårbare over for 
”tvivlsomme metoder” i købmændenes 
regnskabsførelse: ”Regnskabsmanipula
tioner” øgede bøndernes gæld, og ”endelig
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var heller ikke pantsætningsproceduren 
betryggende for debitorer. Resultatet 
blev, at meget bondegods gled panteve- 
jen over fra bonde til købmand”.55

Selvom ikke alle disse norske embeds
købmænd var fokuseret på den sociale 
prestige, som opkøbene medførte -  en 
del solgte nemlig godset fra igen for i 
stedet at fokusere på savværksdrift og 
tømmereksport -  ændrer det ikke ved, 
at social prestige var et væsentlig motiv 
hos mange: ”De økonomiske motiver og 
de sociale går selvsagt meget godt sam
men”, siger Erling Reksten, men ”skulle 
vi forsøge at vægte dem, er jeg mere og 
mere kommet (frem) til, at de sociale 
motiver må have vejet tungere end jeg 
oprindeligt mente. Måske har de vejet 
tungest -  i hvert fald med tiden”.56

Selv i England, der ellers er kendt for 
sin entreprenante handelsvirksomhed 
og sine mange kolonier, var uviljen mod 
handel almindelig udbredt. Laura Ste
venson og John McVeagh har således 
undersøgt, hvorledes uviljen mod køb
mænd kom til udtryk i 15- og 1600-tal- 
lets engelske litteratur og teater, og det 
ses klart, at også her herskede der en 
udbredt modvilje mod handelsfolk, der 
— i hvert fald i litteraturen og dramatik
ken -  blev portrætterede som ågerkarle 
og moralsk anløbne personager.57 Inte
ressant nok finder McVeagh ingen træk 
af uvilje mod købmænd i Middelalderens 
tekster. Det er noget, der først dukker 
op i slutningen af 1400-tallet og begyn
delsen af 1500-tallet, hvor der sker en 
gradvis ændring i opfattelsen af han- 
delsmænd.

Emner som handel, grådighed og åger 
var faktisk slet ikke et tema i Middelal
derens litteratur, og købmanden portræt
teredes blot som en borger blandt andre. 
Holdningsskiftet tilskriver McVeagh

den ændring i verdenshandelen, der 
indtraf, da den nye verden blev opda
get, og store summer som en følge heraf 
akkumuleredes i de store europæiske 
handelshuse. For Englands vedkom
mende betød privatiseringen af landets 
store klostre efter 1536 og ophævelsen 
af forbuddet mod åger i 1571 også, at et 
kommercielt samfund voksede frem. Det 
samme gjorde uviljen mod grådige han- 
delsmænd. I 1500-tallets litteratur be
tragtes købmanden ikke længere som et 
agtværdigt individ, og der sættes heftige 
litterære angreb ind mod åger, profit
begær og snyderi. Det første store værk, 
hvor dette syn på købmænd træder frem, 
er Thomas Mores Utopia fra 1516.58

Den engelske historiker Richard 
Grassby fortæller i tråd hermed, at også 
hovedparten af de engelske økonomiske 
skribenter demonstrerede uvilje mod en 
levevej, hvis erklærede formål var profit. 
Begrebet ’business’ blev i mange kredse 
opfattet som synonymt med korruption, 
opportunisme og bedrag. Det var en 
uvilje, som havde sin rod i agrarsam
fundenes traditionelle fjendtlighed mod 
mellemmænd, og som blev yderligere 
forstærket af frygt, uvidenhed og for
domme.59

Der var imidlertid ikke så entydig 
en konsensus om det umoralske ved 
handel, at man kan sige, at de nævnte 
synspunkter var hegemoniske. Langt de 
fleste skribenter måtte nemlig, om end 
nødtvungent, erkende, at handel bragte 
velstand til landet: Blot mente man, at 
købmændene berigede sig mere end godt 
var, ligesom de svælgede i luksus på 
en for deres stand overdreven vulgær 
måde.60 Og overdreven hang til luksus 
var farligt for et land, for var det ikke 
netop overdreven hang til luksus, der 
havde ført til Romerigets fald?61 Forret-
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ning aftvang respekt, men ikke beun
dring.62

Adelig business
Det paradoksale er, at adelen, dens mod
vilje mod handel til trods, altid havde 
været involveret i handelsvirksomhed af 
forskellig art. Især de yngre sønner, som 
ikke stod til at arve familieformuen eller 
godset, tyede ofte til enten handelsvirk
somhed eller til en karriere i militæret. 
I den antikke verdens kommercielle im
perier havde forretningseliter udviklet 
sig i mange bystater, og i Middelalderen 
drev besiddelsesløse riddere ofte han
del, hvis de da ikke foretrak et lystigt 
liv med plyndringer og overfald -  især 
af omrejsende handelsmænd! Tempel
ridderordenen var involveret i omfat
tende bankforretninger, og den tyske 
ridderorden fungerede nærmest som et 
avanceret handelshus. I kommercielle 
centre som Flandern, Venezia, Genova, 
Firenze, Lucca og Siena optrådte adelige 
og borgerlige sammen på den financielle 
arena.63

I Sevilla tog de adelige ivrigt del i 
handlen med den nye verden, som kaste
de store økonomiske gevinster af sig, de 
indgiftede sig i store spanske købmands
familier, og i Castillien og Catalonien 
havde det finansielle borgerskab tætte 
kontakter til de højadelige hidalgos. I 
1500-tallets Litauen var adelen fritaget 
for told og deltog aktivt i udenrigshand
len. I Bøhmen og Ungarn fortrak talrige 
adelige jordbesiddere til byerne, hvor de 
urbaniseredes, og hele 70 pct. af handlen 
i den polske by Gdansk var i det 17. år
hundrede i hænderne på lavadelige. I de 
nordtyske småstater og bystater fandtes 
der også adelige, som var dybt involveret 
i handel, omend antallet her var mindre

end i det sydlige Europa.64
Den europæiske adel levede altså 

langt fra alene af indkomster fra jorde
gods. Mange bortforpagtede deres godser 
til borgerlige og benyttede indtægterne 
til investeringer i udenrigshandel. Og 
selv driften af jordegods involverede de 
facto handelsvirksomhed, når godsernes 
overskudsproduktion skulle afsættes på 
markedet. Godsejerne var dermed direk
te involveret i tidens kornhandel, lige
som de ofte var involveret i minedrift, 
byggeri og anden industriel virksomhed 
(f.eks. oprettelse af manufakturer og fa
brikker). Franske og italienske adels
familier involverede sig i vinhandel, 
russiske adelsmænd investerede i klæ
dehandel, og i Sverige var talrige adelige 
aktive i driften af kobberminer og kob
berhandel.65

Ja, selv handlende konger kendte 
man til fra historien. Som den engel
ske adelsmand Sir Walther Raleigh 
fremhævede, så kunne man i Frankrig 
finde to konger, der stammede fra ita
lienske købmandsslægter (Huset Medici 
i Firenze), fordi det i ældre tider ikke 
havde været ualmindeligt, at konger 
var store handelsmænd. Kong Salomon 
selv var købmand, og ”Hele Europas rid
derskab og adel handler med sit hø og 
sin sæd og sit kvæg, med sine vine og 
andre af jordens rigdomme (...) Kongen 
af Spanien er nu den største købmand 
af alle. Kongen af Portugal var det”.66 
Ikke desto mindre distancerede adelen 
sig alligevel principielt og kulturelt fra 
handelsvirksomhed, og betragtede det 
udadtil som en uværdig beskæftigelse 
for en adelsmand.

Den afgørende forskel bestod i, om 
man levede af handel, eller om man blot 
investerede i handel, ligesom man, som 
den norske historiker Kåre Lunden har
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gjort, måske kan skelne mellem en han
del, hvis mål var opnåelse af profit, og en 
handel, hvis mål var opnåelse af forhø
jet social status.67 En godsejer blev ikke 
til købmand af at handle med godsets 
korn, når det blot ikke var hans primære 
indtægtskilde, og han blev ikke til han
delsmand, blot fordi han investerede sine 
penge i økonomisk givtige foretagender.68 
Det var faktisk normalt for en aristokrat 
at investere sine penge i handel, men det 
var ikke normalt, at han selv fungerede 
som handelsmand. Selvom det kan lyde 
dobbeltmoralsk, nærede den europæiske 
adel altså uvilje mod handel og han- 
delsmænd samtidigt med, at man selv 
investerede i handel på livet løs. Det er 
et træk, som antikhistorikerne også har 
påvist i oldtidens Grækenland og Rom.69 
Det kan let tænkes, at også de handlende 
adelsmænd selv betragtede det på denne 
måde og altså skelnede mellem profitmo
tiveret og statusmotiveret handelsvirk
somhed.

For nu at tage det svenske eksempel 
kan det påvises, at adelen, dens invol
vering i minedrift til trods, ikke var ven
ligt stemt mod den merkantile sektor og 
kun med ulyst gav sig ind på området. I 
1636 diskuteredes det således, hvordan 
man skulle få adelsmænd til at deltage 
økonomisk i landets minedrift, in casu 
ved investeringer i Kobberkompagniet. 
Adelsmanden Clas Fleming gav ved den 
lejlighed udtryk for en frygt for, at nogen 
skulle tro, han gjorde det for profittens 
skyld. Faktisk ville han gerne investe
re større summer i kompagniet, hvis det 
ikke netop var, fordi han frygtede, at hans 
noble intentioner skulle blive udlagt som 
griskhed. At investere i et foretagende 
for at opnå personlig vinding var nemlig 
så suspekt, at det hurtigt kunne medføre 
ilde omtale og ondsindede rygter.

En anden adelig, Axel Oxenstierna, 
fremhævede, at investeringer for profit
tens skyld alene var imod det adelige 
kodeks. Den sande adelsmand investe
rede udelukkende i kompagniet for at 
fremme sagen og dermed det almene 
bedste. En rigtig adelsmand arbejdede 
ikke for egen vinding -  ligesom borgerne 
-  men for det fælles vel. Når man inve
sterede i handel og industri fandtes der, 
sagde Oxenstierna, to hovedmotiver. 
Det ene var at fremme fædrelandets vel 
(prodesse Patria), og det andet var den 
personlige profit. Adelen skulle selvfølge
lig investere i Kobberkompagniet af den 
første grund. Investeringen var en social 
pligt.

Derfor kan den svenske adels delta
gelse i de store kompagniprojekter ikke 
udelukkende tages som udtryk for en 
egentlig adelig handelskapitalisme. Det 
handlede også om at gå foran som et godt 
eksempel for andre. Der var ikke kun tale 
om økonomiske investeringer, men også 
om sociale og politiske, noget der for
ventedes af en rigtig adelsmand. I 1640 
taltes der blandt den svenske adel lige
frem om at ”förbjuda kronans tjänere att 
öva någon köpenskap” -  og kronens tje
nere udgjordes i stor stil af adelsmænd.70 
Lad så være, at denne opofrende ædel
modighed sagtens kan have fungeret 
som et bekvemt skalkeskjul for begær
lige adelsmænd, der ikke åbent ville ind
rømme, at de var ligeså profitglade som 
de borgerlige forretningsmænd.

I løbet af 16- og 1700-tallet ændrede 
regeringernes og adelens holdninger til 
handel sig gradvist, og det forbud mod 
adelens deltagelse i handelsvirksomhed, 
som havde eksisteret i Spanien og Fran
krig, blev delvis ophævet, ja nu opfor
drede man ligefrem adelen til at kaste 
sig over merkantil virksomhed. I 1682
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afgjorde den spanske regering f.eks., 
at ejerskab af fabrikker og lignende 
industrivirksomhed ikke længere var 
uforenelig med adelig status, og i 1770 
udvidedes tilladelsen til alle former 
for handel og økonomisk aktivitet.71 I 
Frankrig havde man under Ludvig 14.s 
regering forgæves forsøgt at opmuntre 
adelen til at deltage i kommercielle ini
tiativer, men traditionens magt var for 
stor, og de adelige fortsatte uanfægtet 
af opfordringerne med at placere deres 
økonomiske overskud i opkøb af jord og 
embeder. Så sent som under revolutions
tiden eksisterede modviljen mod adelige 
handelsmænd stadig. I hvert fald findes 
der fra 1789 eksempler på, at adelige har 
anmodet regeringen om ikke at miste 
deres adelige status, såfremt de invol
verede sig i handelsvirkomhed.72

Men der kunne også være andre 
grunde end blot og bar aristokratisk 
konservatisme til at nære modstand 
mod handlen. For nogle franske adelige 
gjaldt det således om at værne deres 
sociale privilegier og status i en verden 
under voldsom forandring. En verden, 
hvor penge i stadig stigende grad betød 
høj status, og hvor mindre indflydelses
rige adelige med bekymring så en hær af 
noveau riches -  bestående af alt fra an
dre adelsmænd til borgerlige købmænd 
og finansspekulanter — fortrænge dem 
fra deres hævdvundne position i det 
sociale hierarki, og via store optjente 
kapitaler på handel købe sig fornemme 
titler og arvelige embeder til deres børn. 
Der var tale om adelige, der, som den 
adelige tradition jo bød, havde placeret 
deres kapital i jordegods, og som derfor 
så med fortrydelse på, at den franske 
stat beskyttede og opmuntrede landets 
manufakturer og større engros-handel 
med særlige skattebegunstigelser og

monopoler. ”Kapitalisterne” blev kort 
sagt tilgodeset på den traditionsloyale 
adels bekostning.

Historikeren John Shovlin har argu
menteret for, at det netop var på grund 
af denne desavouerede landadels uvilje 
mod den nye handelskapitalisme og de 
normer, der fulgte i kølvandet på den, 
at der i den anden halvdel af 1700-tallet 
udviklede sig en særlig patriotisk poli- 
tisk-økonomisk diskurs i Frankrig, hvor 
det fremhævedes, at handlen og økono
mien først og fremmest skulle gavne al
menvellet, ikke den enkelte, ligesom der 
klagedes over griske og upatriotiske køb
mænd.73 Den århundredgamle modstand 
mod købmænd og handel holdt med an
dre ord stadig ved -  om end nu med lidt 
andre begrundelser end tidligere.

Det er en politisk-økonomisk diskurs, 
vi også kan genfinde i Danmark-Norge i 
årene mellem ca. 1760 og 1820, for det 
forholdt sig nemlig således, som gentle
manhistorikeren Peter Frederik Suhm 
formulerede det i 1763, at “Handelens 
esprit er fordel, gevinst. Adelens der
imod ære”.74 Det skulle endnu vare en 
rum tid, før handelsvirksomhed i stor stil 
blev accepteret som en legitim og ærvær
dig beskæftigelse, som selv adelige uden 
blusel kunne kaste sig over.

Kirken og købmanden
Uviljen mod handel og spørgsmålet om 
profitbegærlige købmænd var ikke kun 
et centralt spørgsmål i forbindelse med 
adelens æresbegreber. Også kirken og 
gejstligheden var optaget af spørgsmå
let, da griskhed og vindesyge var imod 
de himmelske forskrifter. Gode kristne 
måtte ikke snyde hinanden (eller andre) 
i handel og vandel, men skulle elske næ
sten som sig selv. Snyderi og profitbegær
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var noget, man overlod til jøderne, hvis 
religion ikke forbød dem at tage åger
renter af ikke-jøder. Den senere vand
inspektør i København, Johan Frederik 
Gæde, der i 1780’erne forfattede en lære
bog for handelslærlinge, brød sig ikke 
om jødernes handelsvirksomhed, og han 
viede et helt kapitel i sit digre værk til 
en gennemgang af ”mosaitternes”, umo
ralske grundsætninger.

I afsnittet ”Om lån og åger” hedder 
det f.eks med reference til Moselovens 
5. bog, 23. kapitel, 19.-20. vers: ”Du skal 
ikke tage åger af din broder hverken af 
penge, mad eller nogen ting, som kan 
ågres med. Af en fremmed må du tage 
åger, men af din broder må du ikke tage 
åger”.75 Gæde afslører her en af grun
dene til den uvilje mod jøder, som var så 
fremherskende i det tidlig moderne (og 
moderne) Europa. Da jøderne stod uden 
for det kristne fællesskab, kunne de uden 
at skade deres salighed profitere på han
del med de kristne, mens de kristne ikke 
kunne gøre det samme, hvis de ville be
vare deres gode ry og rygte i det kristne 
fællesskab.

Uviljen mod jødiske spekulanter 
var som bekendt ikke af ny dato. Siden 
kirken i Middelalderen havde tilladt 
jøderne at låne penge ud mod renter -  
hvilket var forbudt de kristne -  var der 
blevet set skævt til de jøder, der tjente 
styrtende på denne givtige, men ukri
stelige, forretning. Jøderne var i kirkens 
øjne allerede så depraverede, at lidt 
rentetagning hverken gjorde fra eller 
til. Som skolastikeren Thomas Aquinas 
fremhævede, så var jøderne ”allerede så 
håbløst fordømte, at ingen forbrydelse 
kunne forværre deres situation”.76 Gode 
kristne skulle derimod leve beskedent og 
gavmildt dele almisser ud til trængende 
fattige (det samme var jøderne i øvrigt

forpligtet til via deres religion, men det 
overså man bekvemt). Barmhjertighed 
og næstekærlighed var nøglen til para
diset, griskhed og profitmageri til helve
des evige pinsler.

For 15-1600-tallets ortodokse luthe
ranere og 1700-tallets følsomme pie
tister var købmandsskab og handels
virksomhed, især pengeudlån, om ikke 
direkte syndefuldt, så dog på den anden 
side “ikke uden synd”, for “købmænd og 
kræmmere er af én natur. Den ene hand
ler med grove varer, den anden med fine. 
Det, som gør deres handel stor er og af en 
lig natur, synd og uret”. Ordene er hen
tet fra den danske biskop Henrik Gern
ers skrift De wiisis politica practico-sa- 
cra fra 1662.77

Uviljen mod de vindesyge købmænd 
blev i Danmark og Norge dog især ud
bredt via Erik Pontoppidans Sandhed til 
Gudfrygtighed (sædvanligvis benævnt 
Pontoppidans Forklaring), der var 
pligtlæsning i skolerne fra 1737 til 1791- 
94, og som under det 7. bud (Du skal ikke 
stjæle) omtalte købmænd på en lidet flat
terende måde. Det hed her, at købmænd 
var tyve, som forurettede næsten, der 
ikke fik “fuld værd for sit, enten af va
rerne, vægten, målet eller pengene”. Om 
end det ikke siges direkte, er der ingen 
tvivl om meningen: ”Hvem stjæler med 
list?” lyder spørgsmålet, og svaret føl
ger prompte: ”Det gør alle de, som enten 
tage eller tilbageholde næstens gods på 
en fin og hemmelig måde, hvilken kan 
være mange slags, thi enhver tyv har 
sine underfundige trækker og rænker”. 
Og næste spørgsmål -  ”sig mig nogle af 
de almindeligste tyverænker?” -  følges 
af svaret: ”En hemmelig tyv for verden, 
skønt åbenbar i Guds øjne er (...) den 
købmand, som i køb og salg foruretter 
sin næste således, at han ej får fuld værd
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for sit, enten af varerne, vægten, målet 
eller pengene er ringere, end næsten ved 
at sige, hvilket ej er at elske sin næste 
som sig selv”.78 Moralen er tydelig: den 
købmand, som snyder en anden i han
del, er en tyv, også selvom ”tyveriet” er 
maskeret nok så snedigt.

Pontoppidan opstiller i sin katekis
mus i det hele taget en række handels
etiske regler, som gør berigelse på næ
stens bekostning (og hvilken berigelse 
sker i grunden ikke på næstens bekost
ning) og dermed profitabelt købmands- 
skab og forretningsvirksomhed umulig. 
I hans kommentarer til det syvende bud 
uddyber han f.eks., hvori handelsver
denens store synder består: urimeligt 
høje renter, fallitspilleri (”svindlerisk 
bankerot”), bestikkelse og spekulation i 
og udnyttelse af andres skade. I samme 
åndedrag sætter han ind mod ”vovelige 
lykkespil”, unyttige kunster og tiggeri. 
For hvad er den raske og arbejdsføre tig
ger andet end et menneske, der berøver 
samfundet -  og dermed Gud -  sin 
arbejdskraft?

I en prædiken, Pontoppidan som 
biskop holdt i Vor Frue Kirke i Bergen 
i 1749, henvendte han sig direkte til 
menighedens købmænd, som der var 
mange af, og advarede dem imod at 
berige sig ud over deres nødtørftige be
hov -  for herved kom de i karambolage 
med kristendommens bud om mådehold 
og næstekærlighed: ”Købmænd og han- 
delsmænd udgør den væsentlige del af 
denne menighed”, prædikede han, sik
kert med en vis patos, ”hvorfor jeg også 
haver henrettet min forestilling i dag 
på Eders stand og håndtering. Denne 
stand er nu i og for sig selv så nødvendig 
for den nærværende verden som nogen 
anden, desforuden ligeså behagelig og 
saligheden lige så nær”. Menighedens

købmænd har nok nikket andægtigt til 
disse vise og kristelige ord, men så faldt 
hammeren: ”Dog er det en stand”, fort
satte biskoppen, ”der frem for andre er 
fuld af fristelser for alle dem, der indse 
og alvorlig overlægge den trange og lige 
livsens vej”. Ja, farlig var den, for hvor 
nemt var det ikke for købmændene at 
tiltage sig fordele på bekostning af næ
sten i handel?

Indtrængende advarer Pontoppidan: 
”Derfor ransag Eders hidtil førte handel 
og vandel på det allernøjeste for Gud i 
samvittigheden. Ja, gør dette, kære 
tilhørere, uden forskel af stand og om
stændigheder. Prøv Eders samvittighed 
redelig for Guds ansigt, og se som Jo
sephs brødre i Egypten vel til, at der i 
Eders sæk ikke finder sig et bæger som 
ej hører dertil, en penge, som i den onde 
time skal gøre Eder angst og kval, efter
som den kommer fra den Onde og er tig
get af Satan denne verdens gud, som I 
har knælet for, da I har bøjet retten”. Det 
var hårde ord, og den merkantile del af 
menigheden har nok ved den lejlighed 
kigget stift ned i gulvet.79

En stor del af 1700-tallets gejstlige 
hyldede stadig den gamle forestilling 
om, at mennesket skulle blive i den 
stand, hvori det var født. For Martin 
Luther havde det været væsentligt, at 
mennesker skulle tjene Gud i den stand, 
hvor de ved fødslen var placeret, for her 
var det den guddommelige mening, at de 
skulle forblive og virke. Derfor måtte køb
mændenes og handelsmændenes stræ
ben efter større rigdom og social status 
være i modstrid med det guddommelige 
forsyn.80 Mennesket skulle alene stræbe 
efter Guds rige og ikke jage den timelige 
verdens goder. Ydmyghed, trofasthed og 
flid i den gerning, hvortil man af Forsy
net var sat, var det, som krævedes af det
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kristne menneske, mens pengespekula
tioner og profitmageri uden reelt arbejde 
var forkasteligt og syndigt.

Luther broderede her videre på tra
ditionen fra den katolske kirke, som 
Middelalderen igennem havde prædiket, 
at økonomiske interesser var under
ordnet tilværelsens højere formål: den 
evige frelse. Rendyrkede økonomiske 
motiver var suspekte, og når den økono
miske interesse gik længere end til den 
blotte tilfredsstillelse af nødtørften, var 
der ikke længere tale om sund foretag
somhed, men om griskhed og gerrighed. 
Arbejdet skulle udføres til det fælles vel, 
og derfor måtte profitten ikke overstige 
arbejdets rimelige løn.

Handel var et nødvendigt onde, som 
var farligt for udøverens sjæl og frelse. 
Som munken og skolastikeren Heinrich 
von Langenstein skrev i det 14. århun
drede: ”Den som har tilstrækkeligt til at 
tilfredsstille sine behov og som alligevel 
rastløst arbejder for at skabe rigdom, en
ten for at opnå en højere social position 
eller for til sidst at kunne have nok til 
ikke at arbejde, eller for at hans sønner 
må blive mænd af rigdom og betydning 
-  alt sådant er drevet af en fordømmelig 
griskhed, lidenskab eller stolthed”.81

I 1520 og 1524 publicerede Luther An 
den christlichen Adel deutscher Nation 
og Von Kaufshandlung und Wucher. I 
den sidstnævnte titel finder vi essensen 
af hans handelsetik og redegørelser for, 
hvorledes det kristne menneske, der vil 
forene tro og forretningsliv, må agere: 
Som udgangspunkt slår Luther fast, at 
handel både er nyttigt og nødvendigt, 
men kun så længe købmanden ikke for
uretter næsten ved at kræve en højere 
pris for sin vare, end den er værd. Køb
manden skal selvsagt have dækket sine 
omkostninger og have til dagen og vejen,

men alt herudover er utidig profit og 
en synd. Tanken om, at mennesket ved 
foretagsomhed og dygtighed kan øge sin 
profit, ligger ikke blot Luther fjernt, men 
fordømmes ligefrem som umoralsk og 
ukristelig.82

Hvad der bl.a. generede Luther ved 
den moderne købmandshandel, som var 
blomstret op i løbet af Renæssancen, 
var den omsiggribende kreditgivning og 
rente, som jo var selve forudsætningen 
for handel i større stil. Den gode kristne 
kunne ikke tage veksler på fremtiden, 
således som man gjorde ved kreditgiv
ning, for det var at sætte mere lid til sig 
selv end til Guds uransagelige veje: ”Ros 
dig ikke af dagen i morgen, du ved jo ikke, 
hvad dag kan bringe”, siger han med hen
visning til Salomos ordsprog (27,1). Den 
gode kristne skal låne den, som trænger, 
men uden at tage rente, og allerhelst 
skal han købe kontant eller bytte vare 
mod vare. Det er en gammeldags og no
get gumpetung forretningsetik, den store 
reformator ønsker praktiseret. Som den 
engelske historiker R. H. Tawney har 
sagt det, så betragtede Luther det økono
miske liv med en bondes øjne.83 Idealet 
var det pengeløse samfunds byttehandel. 
Moderne pengeøkonomi var blot en slag
mark for profitbegær og griskhed.

Uviljen mod rentetagning — der ge
nerelt kaldtes åger -  havde Luther 
overtaget fra de katolske skolastikere. 
Siden den tidlige middelalder havde 
kanonisk ret defineret åger som enhver 
fortjeneste på at låne penge ud. Med 
tiden blev dogmet imidlertid ret besvær
ligt at have med at gøre for de katolske 
moralfilosoffer. På den ene side måtte de 
forholde sig til, at alle former for rente
tagning var åger og dermed syndigt, og 
på den anden side måtte de finde en måde 
at retfærdiggøre den på. Hvordan skulle
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Fig. 3. Forestillingerne om købmænds anløbne moral fandt ofte næring i aktuelle skandaler. Den store be
dragerisag i Asiatisk Kompagni i foråret 1783 efterlod blandt andet fuldmægtig Jacob Lynge med et blakket 
ry. Han havde sammen med andre a f kompagniets forretningsførende lidt store tab i et privat firma samtidig 
med, at hundredetusinder a f rigsdaler manglede i kompagniets kasse. Lynge er portrætteret mellem sagsak
terne. På gulvet står eksempelvis ”Revisions Commissionens Forretning ved det kongelige actroierede Danske 
Asiatiske Compagnie 1784.”Revisionskommissionen påpegede flere mangler i Lynges og andres forretnings
førelse. Olie på lærred. Udført a f C. A. Lorentzen, 1791. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
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man ellers kunne drive handel i et kapi
talistisk samfund?84 Det var en gordisk 
knude. Som den danske protestantiske 
teolog Niels Hemmingsen formulerede 
det i 1592, kunne man ikke fordømme 
rente generelt uden at skade handelen, 
”men hvis du tillader en vis rente, vil den 
havesyge snart hævde, at en hvilken som 
helst rente er tilladt”. Hvad skulle man 
dog stille op?85

Luther adskilte sig altså ikke fra 
katolske dogmer på dette punkt. Også 
for ham var handlen suspekt, og rente- 
tagning var uden diskussion åger og 
derfor syndigt. Den købmand, der ikke 
ville risikere sin frelse, måtte først og 
fremmest optræde som kristen og først 
derefter som handelsmand: Den retskaf
ne købmand trykkede ikke priserne, 
forhøjede dem ej heller, han indgik ikke 
aftaler med andre købmænd om at hol
de priserne kunstigt oppe, indgik ikke 
luskede aftaler og snød ikke med vægt 
og mål. Det var, mente Luther, myn
dighedernes pligt at skride ind over for 
bedrageriske købmænd, men da han 
samtidigt udmærket vidste, at dette var 
illusorisk -  var fyrster og prinser ikke 
selv i lommen på de store købmænd, som 
forstrakte dem med penge? -  frygtede 
han med god grund, at det blot ville gå 
som i mundheldet: ”De store tyve hænger 
de små”.86

Afslutning
I det foregående er der blevet oprul
let en merkantil diskurs, der, selv om 
den sikkert indtil nu har været ukendt 
for de fleste og måske derfor vil vække 
lyst til modsigelse, ikke desto min
dre repræsenterer en diskurs, der kan 
spores i europæisk historie fra antikken 
til oplysningstiden. En diskurs, som P.

A. Heiberg forholdt sig aktivt til og ind
skrev sig i, da han forfattede/plagierede 
sin købmandskatekismus i slutningen af 
1780’erne.

Der eksisterede også andre diskur
ser, der var knap så handelsfjendtlige 
eller som ligefrem forholdt sig positive 
til handelslivet, men det er uvæsentligt i 
vor sammenhæng, hvor målet har været 
at lokalisere den handelsfjendtlige tradi
tion, som Heiberg bygger sin fortælling 
på. Formålet har altså ikke været at pro
blematisere synspunkterne eller at un
dersøge deres repræsentativitet, ej heller 
at efterprøve om uviljen mod købmænd 
gav sig konkrete udslag i det praktiske 
liv. Det er en redegørelse for traditionen i 
sin egen ret, som har været mit ærinde.

Ifølge denne tradition opfattedes han
del og købmandsvirksomhed som noget 
suspekt, noget som respektable men
nesker ikke kunne give sig af med uden 
at sætte deres gode navn og rygte -  eller 
ligefrem deres salighed -  over styr. Jag
ten på profit for profittens egen skyld var 
lastværdig og æreløs. Ønsket om at berige 
sig selv på bekostning af sine frænder 
(almenvellet) var umoralsk, og således 
havde det været siden Oldtiden og frem 
til Heibergs egen tid, i hvert fald i nogle 
kredses øjne og med skyldigt hensyn til 
de gennem tiden skiftende begrundelser 
for uviljen mod forretningsverdenen.

Animositeten mod handel, rentetag- 
ning og åger (hvilket ifølge kirken kom 
ud på ét) var i den tidlige middelalder 
blevet indoptaget i kirkens lære, og den 
blev videreført i den luthersk-protestan- 
tiske kirke i Norden og Nordtyskland. 
Tankegangen var som skræddersyet til 
det feudale standssamfunds funktionelle 
opdeling og ideologiske tankegods, hvor 
samfundslegemet opfattedes som en or
ganisk helhed, hvor hvert lem (dvs. hver
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stand) tjente til at opretholde de øvrige. 
Det måtte derfor være i enhver stands 
tarv at tjene almenvellets interesser, 
idet man herved tjente sine egne.87

Det siger sig selv, at en person, der 
udelukkende var drevet af lysten til at 
profitere på andres bekostning -  ukriste
lig vindesyge -  principielt måtte opfattes 
som et samfundsskadeligt individ -  og 
det selvom stort set alle var enige om, 
at handelsvirksomhed var gavnligt for 
samfundet, idet handlen tilførte landet 
varer og forbrugsgoder, man ellers ikke 
ville have haft adgang til. En anonym 
skribent formulerede i 1806 opfattelsen 
af købmændenes samfundsnytte på føl
gende, lidet flatterende måde: ”Der gives 
mangfoldige købmænd, som fortjener 
største højagtelse. Men man tænker sig 
engang en rig købmand af den lavere 
slags! Man overvejer engang hvad han 
bidrager til det lands bedste, som har 
skænket ham lykke og formue! Han 
trakterer og spiller kort, læser Adres
seavisen, som er hans eneste lekture, 
og almanakken, som er den eneste bog, 
han hele året igennem anskaffer sig, 
det måtte da være en ny og fuldstændig 
kogebog; er ligegyldig ved om end Kant 
eller Newton, Ewald eller Holberg skulle 
dø af sult. Lad dem arbejde, de karle, 
siger han -  de er så til ingen nytte. De 
tyske aviser interesserer ham kun for så 
vidt som de efterretninger, de medbrin
ger, har indflydelse på hans handel. Har 
han sendt skibe til engelske besiddelser, 
så holder han med engelskmanden; har 
han sendt skibe til franske besiddelser, 
så holder han med Frankrig. Sidder 
han på sit kontor, så betragter han alle 
de folk, som ikke er rige, eller som han 
ikke venter at kunne fortjene noget ved, 
som prakkere, maddiker eller fidibusser. 
— Og sådan en person skulle være nogen

lykke for en stat?”88
Selv denne yderst købmandskritiske 

skribent kunne dog ikke nægte, at han
del, i særdeleshed den store udenrigshan
del, var nyttig og nødvendig, ja ligefrem 
gavnlig, for enhver stat og derfor måtte 
den understøttes og hjælpes. Den kendte 
engelske økonomiske skribent Thomas 
Mun hævdede i 1664 i tråd hermed, at 
det netop var den blomstrende udenrigs
handel, der lå bag det engelske riges 
velstand og fremgang, og han benyttede 
samtidig lejligheden til at prise ”køb
mandens ædle profession”. En sådan 
opfattelse af handlen var Mun langt fra 
ene om.89 Meget tyder faktisk på, at det 
snarere var den indenlandske end den 
udenlandske handel, der var målet for 
moralisternes og anti-liberalisternes an
greb.

De formoderne forestillinger om de 
egennyttige købmænd og det almene 
bedste hænger dermed sammen med 
en økonomisk tankegang, som er tæt 
forbundet med knaphedssamfund og 
subsistensøkonomi og med det politiske 
rationale, der definerede det feudale 
standssamfund. I det traditionstyngede 
tidlig moderne Europa var det en gene
relt fremherskende forestilling, at alle 
materielle goder var underlagt en uni
versel begrænsning, og heraf fulgte, at 
den enes velstand principielt var den an
dens nød, og at en succesrig økonomisk 
spekulants formue i princippet var skabt 
på andres bekostning, dvs. de fattiges.

Tanken om, at det var moralsk ufor
svarligt ikke alene at profitere på andres 
tab, men ligefrem at have det som det 
egentlige mål med sin virksomhed, blev 
delt af mange: For 16- og 1700-tallets 
økonomiske skribenter var ideen om et 
’kommercielt’ samfund en moralsk umu
lighed. Et sådant samfund ville ikke levne
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plads til ’dyden’ -  det vil sige til en uegen
nyttig (patriotisk) indsats for det fælles 
bedste -  og uden dyd kunne intet sam
fund i længden bestå. Der var generelt 
fælles fodslag omkring det økonomiske 
princip om almenvellets førsteprioritet, 
og særinteresser og enkeltinteresser på 
økonomiens område forkastedes, hvis de 
modarbejdede det økonomiske samfund 
som helhed.90 Som englænderen Sir Wil
liam Keith formulerede det i 1738, så 
ville det være unaturligt, hvis en rege
ring tillod eller opmuntrede købmænd 
til at profitere på forretninger, der var 
i modstrid med almenvellets interesser 
-  og det var statens opgave at sikre, at 
noget sådant ikke fandt sted.91

Det var en økonomisk tænkning, der 
var baseret på en etik om alle individers 
ret til et levebrød, om end det kun var på 
et subsistensniveau, og alle økonomiske 
handlinger, såvel almindelige menne
skers egne som magtelitens, måltes på 
baggrund af denne moralske målestok. 
Det var ikke moralsk tilladt at udnytte 
andre i så høj en grad, at de sank un
der subsistensniveau, eller blot “faldt 
tilbage”, og måden, man kunne modvirke 
dette på, bestod i en økonomisk adfærd, 
hvis mål aldrig var optimering af profit. 
Der var således ikke noget at sige til, at 
egennyttige og profitorienterede han- 
delsmænd blev lagt for had af den del af 
samfundet, der stadig abonnerede på de 
traditionelle, moralsk-økonomiske fore
stillinger. Og efter alt at dømme tilhørte 
kritikerne ingen minoritet. Snarere 
tværtimod.

Vi kan vel i virkeligheden tale om to 
forskellige hovedopfattelser af, hvad der 
var økonomisk rationelt: Den moralsk
økonomiske (eller traditionalistiske) 
opfattelse, der baserede sig på en fore
stilling om alle goders begrænsning, og

den profit-økonomiske (eller traditions
brydende), der ikke anerkendte sådanne 
begrænsninger, men i stedet troede 
på vækst og opdyrkning af stadig nye 
markeder. Det var disse to modstridende 
opfattelser, der satte dagsordenen i det 
18. århundrede, og frem til ca. 1800 var 
det den traditionalistiske opfattelse, 
der nød størst opbakning hos høj og lav. 
Herefter tippede balancen til den tradi
tionsbrydende profitøkonomi, men -  og 
det er væsentligt -  vel at mærke kun 
hos samfundseliten. Den jævne mand 
opfattede fortsat uhæmmet profitjagt og 
griskhed som et samfundsskadeligt onde, 
der var i modstrid med al god moral og 
kristen etik (og jeg vil vove at påstå, at 
det stadig forholder sig således den dag 
i dag).

Forud var gået en lang række de
batter mellem intellektuelle af alle af
skygninger, der heftigt debatterede, 
hvorledes man bedst sikrede det almene 
bedste: Var det bedst at overholde de tra
ditionelle normer om moralsk fællesskab 
og fælles ansvarlighed ved at opstille 
økonomiske barrierer og begrænsninger, 
eller var det tværtimod det bedste at 
opløse alle sådanne begrænsninger og 
stille individet frit til at søge sin egen 
lykke? Og hvorledes sikrede staten sig, 
at undersåtterne ikke først og fremmest 
var fokuseret på deres egennytte, men 
i stedet levede op til standssamfundets 
evige credo om ’det fælles bedste’?

Det sidste problem blev det en hoved
opgave for 1700-tallets absolutistiske og 
patriotiske stater at løse: Skabelsen af 
en fælles bevidsthed hos alle undersåt
ter om alles almene bedste. Herom stod 
kampen i Oplysningstiden, og det er på 
denne baggrund, at tidens handelsetiske 
debatter og uviljen mod de griske og vin
desyge købmænd skal ses. Købmændene
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lod sig nemlig ikke tøjle af patriotismens 
floromvundne slagord og dydzirede 
kongerøgelse.

Under alle omstændigheder var det 
et tusindårigt handelsetisk dogme, der 
nu gik sin undergang i møde, og overlod 
scenen til det 19. århundredes liberale 
natvægterstats økonomiske kynisme. 
En kynisme, der først for alvor blev imø
degået, da Karl Marx og Friedrich En
gels i 1848 publicerede deres senere så 
herostratisk berømte kommunistiske 
manifest, som punkt for punkt genopli- 
vede ældre tiders uvilje mod profitma
gerne og relancerede forestillingen om 
det almene bedste. Og -  det bør vel 
tilføjes for fuldstændighedens skyld -  
også var en integreret del af den tidlige 
tyske nationalsocialisme og dens Blut 
und Boden-tænkning, hvor jøderne be
tragtedes som de grådige profitmagere, 
der havde slået skår i det oprindelige 
tyske folks moralske fællesskab.92

Vi kan måske ligefrem formulere den 
tese, at den handelsetiske forestilling

om almenvellets forrang og uviljen mod 
griskhed, som her skitseret, repræsen
terede en traditionalistisk diskurs, der 
i den sidste ende ’tabte’ kampen til den 
moderne, kapitalistiske (læs: liberalis
tiske) diskurs, der, til trods for at den 
dukkede op i England og Nederlande
ne allerede i 1600-tallet, først for alvor 
slog bredt igennem hos magthavere og 
borgerskab i løbet af 1800-tallet, hvor 
det blev den eneste ’rationelle’ måde at 
agere økonomisk på. Jeg fristes endda til 
at sige, at den liberalistiske tænkemåde 
aldrig er slået igennem i det europæiske 
folkedyb -  især ikke i de nordiske lande 
-  og at det netop er derfor, at de social
demokratiske velfærdsprojekter har haft 
så stor gennemslagskraft netop her. For 
det 20. århundredes socialdemokrater 
gjorde vel ikke andet end at omforme år
hundredgamle folkelige forestillinger om 
social retfærdighed og økonomisk forde
ling af goderne til moderne, praktisk ud
førlig politik?

Men det er en anden historie.
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Benito Scocozza: Femten fortællinger fra 
det gamle Danmark. Gads forlag, 2008. 
264 s., ill. 269 kr.

Benito Scocozzas Femten fortællinger fra det gamle 
Danmark er både sympatisk og velmenende. Det 
er en veloplagt fortælling for alle interesserede, og 
man behøver ikke et lektorat for at følge med på 
turen. Det er 14+1 nedslagsfortællinger fra Dan
markshistorien. Den første fra Christians l .’s rejse 
til Rom i 1474 og den sidste -  og mest originale -  er 
et fiktivt og patosfyldt brev fra en smånaiv land
pige til sine jyske forældre om arbejderopstand og 
Slaget på Fælleden 1872. Til slut er der en nyskre
vet gennemgang af kongehusets historie. Nogle af 
fortællingerne har været trykt tidligere, oplyses 
det, men det fremgår ikke hvilke og hvor. Det, der 
har ligget længst i skuffen, er et stykke om Sco
cozzas specialeemne fra 1961, nemlig Christian 4.s 
silkefabrikker.

Har Scocozza etos til denne type fortælling? 
Svaret er ja, synes jeg. Når man er en historiker 
i 70’erne, har man karakter nok til at fortælle ca
sual slentrende historiefortælling. Det er også en 
genre, som indbyder til dristige hypoteser og syn
teser, lækre driblinger og flotte langskud -  men 
dem finder man desværre ikke i bogen. En anden 
ting, man savner, er fokus. ”Alle de personer, der 
optræder i denne bogs fortællinger, har levet med 
en monark som deres overhoved” (s. 249). Dét er 
den fuldstændige forklaring, vi får vedrørende 
udvælgelseskriterierne, som -  mildest talt -  er 
uklare. Sammenstillingen virker som tilfældig 
skuffetømning og kunne nemt være bundet sam
men. Man savner virkelig en stærk metatekst un
dervejs: ”Jeg fortæller dig det her af den her grund. 
Derfor er dette relevant.”

Men det er altid behageligt at blive ført gen
nem historiske landskaber af en kompetent og vi
dende guide mod et rejsemål, som man nok ikke 
selv havde valgt, og derfor ganske uforpligtende 
kan nikke og smile ad og tænke ”næh, hvor interes
sant.” Og Scocozzas rejser er aldrig spild af tid.

Thomas Oldrup

John Peter Collett og Bård Frydenlund 
(red.): Christianias handelspatrisiat. En 
elite i 1700-tallets Norge. Andresen & 
Batenschøn, 2008. 267 s., ill. Pris ikke 
oplyst.

I september 2005 afholdtes et seminar i Collett- 
gården på Norsk Folkemuseum over temaet ”Chri
stianias handelspatrisiat i norsk historie”; formålet 
var at ridse en minderune over de velstående og 
betydningsfulde borgere, som medvirkede til at få 
etableret et norsk universitet. Initiativtager var Fo
rum for universitetshistorie ved Oslo Universitet, og 
det er foredragene fra seminaret, der er trykt i denne 
bog. Beklageligvis har man ikke publiceret den efter
følgende debat. Selv om tonen i indlæggene er gan
ske urban, kan det ikke fejle, at der efter de enkelte 
indlæg må have udspillet sig en livlig diskussion på 
rigtig norsk manér. Da vi i 2011 kan fejre 200-året for 
oprettelsen af Det Kongelige Frederiks Universitet, 
for nu at bruge dets oprindelige navn, tjener bogen 
som et første varsel om den strøm af hyldestartikler, 
som dette jubilæum givet vil fremkalde.

Desuden kan bogen ses som et 350-års minde
skrift over slægten Collet i norsk historie, eftersom 
dens stifter, James Collett, fødtes i London 1655. 
Han voksede formodentlig op et i købmandsmiljø 
og blev som 21-årig sendt som faktor til Christiania 
for at indkøbe norsk trælast og på anden måde bistå 
de skippere, som skulle sejle træ og tømmer hjem 
til England. Trods norsk giftermål var han i mange 
år tilfreds med at være ”den engelske Trafiquerende 
Nations Factor her paa Stedet”, og først da man 
lokkede med en konferensrådstitel, blev han omsi
der norsk-dansk statsborger -  og skatteborger.

Det var i årene efter 1670, at trælasteksporten 
til England tog fart, og i år 1700 kom op mod halvde
len af de skovprodukter, England importerede, fra 
Norge. Nu var det ikke længere englænderne, som 
købte op i Norge, men lige omvendt. Norsk træ og 
tømmer blev herefter sendt i kommission til en 
norsk faktor i England, som solgte produkterne 
mod kommission. Trods visse tilbageslag under 
Store nordiske Krig og de trange år 1730-1750 fort
satte ekspansionen år efter år, godt hjulpet frem af 
konjunkturopgangen efter 1750. Indtjeningen steg 
mærkbart i den florissante periode 1792-1807, men 
det skyldtes nok så meget øgede priser som større
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kvantiteter. På denne baggrund blev 1800-årene 
en modgangstid med en strøm af fallitter, især da 
England gennem en prohibitiv told på norsk trælast 
favoriserede importen fra Canada.

I de to redaktørers indledende redegørelse drøftes 
den placering, eller mangel på samme, i norsk histo
rieskrivning, Christianias handelspatriciat har fået 
i konsekvens af trælasteksporten fra Norge og spe
cielt Christiania. Når det endelig sker, som i Edvard 
Bulls og Valborg Sønstervolds marxistisk tonede 
Kristianias historie fra 1936, er omtalen paradoksalt 
nok nærmest af negativ karakter, konstateres det 
beklagende. Dog har Knut Mykland i sin og Sverre 
Steens Kampen om Norge 1784-1814, 1993, hæv
det, at det var storborgerskabet, som havde nøglen 
til den dansk-norske konges magtstilling i Norge. 
Dette tema videreføres i Øystein Rians artikel om 
”Christiania-elitens politiske betydning i det dansk
norske eneveldet -  med hovedvekt på forholdet til 
imperiehovedstaden København”, og i Stein Tveites 
”Trelasthandelen og Christiania-patrisiatet”.

Hovedproblemet er, dengang som nu, den kolos
sale fortjeneste, nogle få trælastfamilier i Christiania 
kunne indkassere omkring 1800. Hvad skulle over
skuddet bruges til? Som det er temaet for en række 
bidrag til bogen, blev det som en art conspicius con
sumption, et demonstrativt stort og iøjnefaldende 
forbrug omsat til flotte hovedsæder i selve byen og 
til lystgårde og haveanlæg i Christianias omegn, alt 
efter fransk og engelsk mønster. Seminaret blev jo 
afholdt i luksusforbrugets fornemste udtryk, Col- 
lettgården! Pengene blev dog også brugt til nok så 
samfundsnyttige formål. Anton Fredrik Andresen 
viser i sit bidrag ”Luksusliv og samfunnsånd -  John 
Collett og opplysningstidens patriotisme”, hvorledes 
denne med moderne engelsk landbrug som en vigtig 
inspirationskilde radikalt forbedrede sit jordbrug 
på ejendommen Ullevål, og for at ingen skulle være 
i tvivl herom, udgav han selv en beretning herom. 
Desuden søgte han og flere andre trælastfolk, ”drevet 
av begejstring”, som det udtrykkes, på forskellig vis 
at reformere så vigtige områder som folkeskolen og 
fattigvæsenet. Desuden fik han i juni 1807 oprettet 
”Selskabet til Agger sogns vel”, og det skulle tage 
hånd om så vigtige områder som sædeligheden og 
økonomien. Husflid spillede her en hovedrolle, og 
Anette Solberg Andresen viser i sin artikel ”Koner, 
madamer og fruer -  kvinners arbeid i John Colletts 
ånd”, hvorledes man brugte fornemme borgerfruer 
som rollemodel for de lavere socialklasser. I kredsen 
af immaterielle investeringsobjekter må sluttelig 
nævnes den indsamling til fordel for et norsk uni
versitet, som en kreds inden for storborgerskabet 
fik iværksat i årene op mod 1811. Det blev derved 
tidens samlende nationale program, skriver John 
Peter Collett i sin skildring af ”Christianiapatrisia-

tet og nasjonen: Aksjonen for et norsk universitet i 
1790-årene”.

Om en evt. geninvestering af overskuddet fra 
trælastindtjeningen i økonomiske aktiviteter har 
der længe stået strid mellem norske historikere. 
Francis Sejersted er gået så vidt som til at hævde, at 
der simpelthen ikke fandtes andre lønnende investe
ringsobjekter på den tid, henset til Norges fattigdom. 
Dette synspunkt afviser Stein Tveite blankt. Man 
kunne skam investere i international transithandel, 
i bjergværksdrift og ikke mindst i skibsfarten. Den 
førende trælasteksportør Bernt Anker skabte sig en 
flåde på 17 skibe, og når de andre i patriciatets kreds 
ikke gjorde lige så, må man efter Stein Tveites opfat
telse ty til den karakterstik, man plejer at hæfte på 
de norske bønder: De var for traditionsbundne! Med 
sin disputats Engelsk-norsk trelasthandel 1640-1710 
fra 1961 har Tveite skarpere end andre tildelt den 
norske erhvervsudvikling i sig selv en betydning, 
som i mangt og meget gjorde den uafhængig af den 
regulerede samhandelsøkonomi mellem Norge og 
Danmark. I sin artikel sprænger Tveite desuden det 
billede af en lukket Christianøkonomi, som de øvrige 
foredragsholdere synes at have stirret sig blinde på. 
I stedet ruller han et stort canvas ud, der instruktivt 
afbilder den samlede skovbrugs- og trælastøkonomi 
med en påvisning af de mange kartelaftaler, de im
plicerede parter dér har indgået i tidens løb. Desuden 
påpeger han, at de norske bønder ikke som hævdet 
blev flået i skat, tværtimod. Han kunne også have an
ført, at stort set alle norske bønder blev selvejere i lø
bet af 1700-tallet. Afgørende er ikke den økonomisk
politiske forhandlingssituation Danmark-Norge, 
men den internationale konjunkturudvikling og den 
umiddelbare afsmitning på norske aktiviteter, må 
konklusionen efter hans opfattelse være.

Selv om Øystein Rian i den tidligere nævnte ar
tikel villigt indrømmer Stein Tveite en særlig status 
som næringsselvstændighedens varmeste fortaler, 
må han i god overensstemmelse med flertallet af nor
ske historikere hævde, at det danske styre med sin 
eksporttold på trælast og især kornmonopolet 1735- 
88 fremmede en politik, som snarere var i dansk 
end i norsk interesse. Det fremkaldte efter hans 
opfattelse et spændt forhold mellem København og 
Christiania, noget som en norsk eftertid i sin senti
mentale dyrkelse af den guldrandede danske kultur 
har strøet sand over, hævdes det. Selv efter korn- 
monopoets ophævelse var savnet af en norsk bank 
med til at vanskeliggøre den maksimale udnyttelse 
af tidens exceptionelle konjunkturer. Københavns 
interesser som finanshovedstad vejede tungere. På 
dette grundlag mener Øystein Rian dog at kunne 
tilkende Christiania-eliten en vis indflydelse i kon
sekvens af trælastøkonomien, og dermed signaleret 
en ganske vist noget vag opposition mod de køben-
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havnske signaler. Som gode købmænd så de snarere 
deres fordel ved at kollaborere, i stedet for at gå til 
åben modstand. Når det kom til stykket, vejede de 
individuelle interesser tungere til end gruppens.

At der var tale om en lokal opposition mod det 
danske styre, lader sig ikke skjule. Bård Fydenlund 
rejser da i sin artikel ”Anker-familien og nye elite
dannelser i Christiania på slutten av 1700-tallet” 
spørgsmålet om, hvorfor man fra dansk side ikke 
udraderede den. Svaret ligger efter hans opfattelse 
lige for: Regeringen ville ikke lægge sig unødigt 
ud med den vidtforgrenede indflydelse, patriciatet 
havde erhvervet sig på alle samfundsområder, ikke 
mindst på kulturens område, gennem dets nære 
kontakter med indflydelsesrige kredse rundt om i 
Europa. I realiteten kunne man opnå store resul
tater gennem tætte personkontakter til ledende 
danske embedsmænd både i Norge og i Danmark. 
Medlemmerne af den hovedrige Ankerfamilie havde 
et skarpt blik for systemets indbyggede svagheder 
og muligheder, og forstod fuldgodt at spille herpå. 
Peder Anker videreførte med held denne overlevel
sestaktik, da han efter 1814 så sin fordel i at alliere 
sig med svenske interesser.

Det er en såre interessant bog, der her præsen
teres for den nordiske historikerverden. Den rejser 
flere spørgsmål end den besvarer, og det gør den 
svær at lægge fra sig, når man først har åbnet den. 
Når man som undertegnede gerne vil medvirke til 
at klarlægge hovedlinjerne i det tætte samspil mel
lem Nordjylland og det søndenfjeldske Norge, leder 
man imidlertid forgæves efter at se trælasthandelen 
vurderet i en bredere sammenhæng. Stein Tveite 
strejfer dog problemstillingen når han påpeger, at 
patriciatet modsat andre handelsfolk ikke drev kon
tanthandel med bonden, og at specielt Bernt Anker 
konsekvent holdt sig uden for Danmarkshandelen 
med kornvarer. Muligvis er den dansk-norske sam
handel over Skagerrak for en parentes at regne rent 
nationaløkonomisk vurderet, men når man erindrer 
sig kornmonopolets politiske betydning i en dansk
norsk unionssammenhæng og siden hen i det dansk
norske historikersamkvem, forekommer det at være 
en vigtig opgave for norske og danske forskere at få 
klarlagt, hvor tæt forbundne de norske og danske in
teresser i realiteten var, når man ikke talte national
romantisk, men realpolitisk og erhvervsøkonomisk. 
Givetvis havde Christiania-patriciatet stor indfly
delse, men hvordan vurdere betydningen heraf i for
hold til andre faktorer? Stein Tveite rører her ved 
et interessant problem, når han med Bernt Anker 
som kilde afslutningsvis karakteriserer datidens (og 
nutidens!) Norge som ”et høgkostland”. Mange uden 
for patriciatets kreds må have tjent gode penge i 
dansketiden.

Erik Helmer Pedersen

Søren Hein Rasmussen og Poul Villaume: 
Et land i forvandling. Danmarks histo
rie 1970-2005. Gyldendalske Boghandel, 
Nordisk Forlag A/S og JP/Politikens For
lag A/S, 2007. 792 s., ill. 399 kr.

Grænseforeningens formand Finn Slumstrup ud
talte i et interview i Morgenavisen Jyllandsposten 
27. oktober 2007, at Danmark de sidste 150 år har 
slået to store saltomortaler. For det første formåede 
danskerne at vende nederlaget i 1864 og tabet af 
Sønderjylland til en folkelig sejr, der med de poli
tiske partier Venstre og Socialdemokratiet som de 
udfarende kræfter iværksatte en sand kultur- og 
foreningsrevolution, der skabte den danske natio
nalstat, som vi kender den i dag. Den anden store 
saltomortale bestod, i henhold til Slumstrup, i om
formningen af Danmark fra et klassisk landbrugs- 
og industrisamfund til en moderne vidensbaseret 
velfærdsstat, der er solidt integreret i det interna
tionale samarbejde.

Det er på sin vis fortællingen om denne an
den saltomortale, hvis hovedingredienser er vel
færdsstat, viden og international integration, der 
er omdrejningspunktet for Poul Villaumes og Søren 
Hein Rasmussens Et land i forvandling -  Danmarks 
historie 1970-2005, som her skal anmeldes. De to for
fattere har delt disse 35 års Danmarkshistorie imel
lem sig, så Poul Villaume tager sig af tidsrummet 
1970-1985, mens Søren Hein Rasmussen runder af 
med de 20 år 1985-2005. Et land i forvandling ud
kom faktisk første gang 2004-2005 som henholdsvis 
bind 15 og 16 af den opdaterede version af Politikens 
og Gyldendals 17 bind store Danmarkshistorie. Den 
almene interesse for Danmarks nyere historie er i 
henhold til forlagene forklaringen på denne sam
lede udgivelse. Struktur, indhold og konklusioner i 
Et land i forvandling er altså set før. I henhold til 
forlagene skulle eventuelle trykfejl dog være rettet 
og nye illustrationer tilføjet, ligesom tidstavlerne og 
litteraturvejledningen er blevet opdateret. Endelig 
har Søren Hein Rasmussen skrevet et afsluttende 
25 siders afsnit om 2001-2005, så læseren kan blive 
opdateret på den seneste udvikling.

Bogen er overordentligt smukt illustreret og 
alene gengivelsen af de mange satiretegninger, hvor 
især Bo Bojesens og Roald Als’ omfattende produk
tioner har fået en fremtrædende plads, er et studium 
værd i sig selv. I den mere seriøse afdeling bidrager 
oversigtskort, søjlediagrammer og grafer fint til 
forståelse og overskuelighed. Denne læsevenlige og 
grafisk flotte fremstilling skæmmes dog af det irri
terende faktum, at det er gået lige vel stærkt med 
sammensætningen af de to bind. I forhold til ind-
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holdsfortegnelsen er det således ikke klart, hvornår 
Villaume stopper og Hein Rasmussen tager over. På 
s. 271 og 337 har vi billedtekster uden billeder, og på 
s. 326 henviser Poul Villaume til sidetal i bind 16, der 
af gode grunde ikke kan findes, eftersom bind 15 og 
16 ikke optræder med selvstændige sidetal i Et land 
i forvandling. Værst er det dog, at siderne 637-666 
er blevet trykt to gange i denne anmelders udgave, 
hvilket er ensbetydende med, at siderne 669-700 
glimrer ved deres fravær. Dermed får man selvfølge
lig mulighed for to gange i træk at blive orienteret 
om de nye teknologiers lyksaligheder og problemer, 
som det udfoldede sig 1985-2005. Til gengæld bliver 
man, grundet de manglende sidetal, så ikke stort 
klogere på hverken ”Det grænseoverskridende kul
turliv” eller ”Samliv i forandring^’ i samme periode. 
Her er ikke tale om en enkelt trykfejl eller en fejl
placeret billedtekst, men derimod om hele 31 sider, 
der glimrer ved deres fravær. Det tjener bestemt 
ikke de to forlag til ære, at de har ladet en sådan 
bommert slippe igennem korrekturen.

Disse skønhedsfejl skal de to forfattere dog ikke 
kritiseres for. Der skal nemlig ikke herske tvivl om, 
at Villaume og Hein Rasmussen har skrevet en Dan
markshistorie, der vil være til glæde, gavn og inspi
ration for alle med interesse for Danmarks inden- og 
udenrigspolitiske dagsorden og udvikling i perioden 
1970-2005. Her er masser af nyttige informationer 
og gode historier at hente, hvad enten det nu drejer 
sig om udbyggelsen af det danske motorvejsnet, pro
fessionaliseringen af dansk idræt, Grønlands nej til 
EF, debatten om efterlønnen i 1990’erne eller Mu- 
hammedkrisen.

Det store smertensbarn, som alle statsministre 
fra Hilmar Baunsgaard til Anders Fogh Rasmussen 
har måttet forholde sig til 1970-2005, er dog uden 
tvivl og sammenligning den danske velfærdsstat. 
Netop velfærdsstatens høje serviceniveau, eller 
mangel på samme, har, når det drejer sig om dan
skernes uddannelse, sundhed og sociale forhold, 
været et tilbagevendende emne ved alle folketings
valgene i perioden. Spørgsmålet om de påkrævede 
skattemidler til finansieringen af velfærdsstatens 
ydelser blev ikke mindst drøftet intensivt fra midten 
af 1970’erne. Det danske landbrugs- og industrisam
fund var i takt med den øgede industrialisering og 
motorisering efter 1945 blevet voldsomt afhængig 
af stabile tilførsler af olie fra Mellemøsten, så den 
internationale oliekrise i vinteren 1973-1974 ramte 
hårdt. De 14 bilfrie søndage bliver for en kuriøs 
bagatel at regne, når man læser Poul Villaumes 
redegørelse for, hvilke konsekvenser de manglende 
olieforsyninger fik for danske varers konkurrence
evne og prisniveau i forhold til udlandet. Hertil 
kommer så Folketingets sammensætning efter jord
skredsvalget i 1973. De vælgere, der var kørt fast

i velfærdsstatens skatte- og lovbureaukrati eller 
følte, at ungdomsoprørets seksuelle frisind trods 
alt var gået for vidt, gav ved denne lejlighed både 
Fremskridtspartiet, Kristeligt Folkeparti og Cen
trumdemokraterne plads på Christiansborg. Det 
forrykkede den magtbalance, der i årtier havde 
hersket mellem de fire gamle partier, der på godt og 
ondt havde været arkitekterne bag skabelsen af det 
danske velfærdssamfund, hvilket forårsagede en del 
politisk turbulens i årene fremover. Ikke mindst gik 
de nye partier på en indbringende strandhugst hos 
Socialdemokratiets vælgerkorps, der med parcel
hus, bil og centralvarme havde tabt interessen for 
forgange årtiers paroler om solidaritet og økonomisk 
demokrati.

Mest vidtrækkende var oliekrisens betydning 
dog for den danske økonomi, der fik et knæk, som 
det tog næsten tyve år at komme sig over. Der blev 
efterfølgende taget mange og gavnlige initiativer til 
afhjælpning af denne afhængighed af udenlandske 
energikilder, men skaden var sket. Først med den 
borgerlige regerings forbrugsdæmpende økonomiske 
indgreb i 1980’erne blev underskuddet på betalings
balancen forbedret, hvilket dog ikke var ensbety
dende med, at arbejdsløsheden forsvandt fra den ene 
dag til den anden. Det var faktisk først i 1990’ernes 
begyndelse, at dansk økonomi igen blev vurderet til 
at være blandt de sundeste i Europa.

1970-2005 var også de 35 år, hvor ekstreme poli
tiske, kriminelle og religiøse grupperinger i Danmark 
ikke veg tilbage for at benytte sig af ekstremt volde
lige metoder over for politiske modstandere eller 
politiet, ligesom det også skete, at uskyldige kom 
til at befinde sig i frontlinjen, når ”systemet” skulle 
bekæmpes med brosten og brand i gaden. Hvad 
angår disse til tider borgerkrigslignende tilstande, 
skal man vist tilbage til Besættelsens mørkeste dage 
1940-1945 og Karl-Gustavkrigene 1657-1660 for at 
have oplevet noget lignende. Det bærer vidnesbyrd 
om, at Danmark ikke altid har fået lov til at give den 
som et idyllisk smørhul, hvor politiets vigtigste rolle 
er at følge ællinger over gaden.

Både titlen Et land i forvandling og bogens for
side, der prydes af en tørklædeklædt kvinde af mel
lemøstlig oprindelse, der bevæger sig igennem et 
siddende folkehav af (forholdsvis) blonde danskere, 
bærer vidnesbyrd om, at det var i perioden 1970- 
2005, at befolkningssammensætningen i Danmark 
ændrede sig fra at have været en fortrinsvis homogen 
størrelse, til at blive et væsentlig mere etnisk broget 
kludetæppe. I første omgang kom der gæstearbej
dere fra Jugoslavien, Tyrkiet og Pakistan til Dan
mark med henblik på beskæftigelse i den ekspan
derende og underbemandede danske industrisektor, 
men det var i 1980’erne, at den danske nationalstat 
for alvor kom under pres under indflydelse af øget
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indvandring fra det fattige og krigshærgede Mellem
østen. Dette skyldtes ikke mindst Udlændingeloven 
af 1983, der sikrede enhver udlænding, der søgte 
asyl med Danmark som førsteprioritet, garanti for 
ophold i landet, indtil ansøgningen var behandlet. 
Hvis den pågældende ansøger fik asyl i Danmark, 
havde man desuden ret til at hente slægt og familie 
til Danmark med henblik på familiesammenføring. 
I sig selv er det problematisk nok, at Dansk Flygt
ningehjælp fik så stor indflydelse på denne lov, som 
organisationen gjorde, men det er straks værre, at 
denne meget liberale flygtningelov ikke blev fulgt 
op af en konsekvent og sammenhængende integra
tionspolitik. Det gav grobund for stor arbejdsløshed, 
ghettodannelser, religiøs radikalisering og øget kri
minalitet blandt de muslimske indvandrere. At det 
gik så galt, at man i Danmark i det 21. århundrede 
må forholde sig til tvangsomskæringer og -ægte
skaber, sharialov og religiøst motiverede overfald på 
homoseksuelle og jøder, hænger for en stor dels ved
kommende sammen med den berøringsangst, der 
prægede danske myndigheder og politikere langt op 
i 1990’erne; en berøringsangst, der ikke mindst hang 
sammen med frygten for at blive udpeget som racist 
eller det, der var værre. Racist var for 20-25 år siden 
en så negativt ladet betegnelse, at det i henhold til 
Søren Hein Rasmussen var ensbetydende med, at 
medierne og den offentlige mening stiltiende accep
terede både verbale og fysiske overgreb på personer 
og foreninger, der på mere eller mindre lødig vis 
kritiserede de muslimske indvandrere.

Udenrigspolitisk var det for Danmarks vedkom
mende også slut med at hygge sig i smug og give den 
i rollen som allieret med forbehold. Den store verden 
pressede sig i stigende grad på i takt med Danmarks 
medlemskab af EF i 1972, afslutningen på Den Kolde 
Krig 1989-1991, folkedrabene på Balkan i 1990’erne 
og terrorangrebet 11. september 2001, der gjorde 
Danmark til krigsførende nation i både Irak og Af
ghanistan. Taler vi om det mere fredelige EF, eller 
EU som det har heddet siden 1993, har forfatterne 
den interessante pointe, at danskerne faktisk er godt 
tilfredse med dette europæiske integrationsprojekt, 
så længe det blot drejer sig om det økonomiske sam
arbejde. Begynder EU’s lovgivnings- og centralise
ringsbestræbelser derimod at koncentrere sig om 
egentlig afgivelse af national suverænitet, får piben 
straks en anden lyd, hvilket resultatet af folkeaf
stemningerne om Maastricht-traktaten i 1992 og 
ØMU’en (Den Økonomiske Monetære Union) i 2000 
er gode eksempler på.

Dansk udenrigspolitik drejede sig dog ikke altid 
blot om krumme agurker og om, hvorvidt dronning 
Margrethe fortsat skulle være til stede på femkro
nen. Under Den Kolde Krig var Danmark, grundet 
sin geografiske rolle som porten til Østersøen, samt

de jyske flyvepladsers offensive og defensive mu
ligheder, en vigtig brik i det militærstrategiske spil 
mellem NATO og Warzawapagten. Det blev ikke 
mindst åbenbart i 1980’erne, hvor det nukleare rust
ningskapløb nåede nye højder, og permafrostniveauet 
mellem de kapitalistiske demokratier i vest og de 
kommunistiske diktaturstater i øst sank til et nyt 
lavpunkt. NATOs dobbeltbeslutning om opstilling af 
nukleare raketter med henblik på at tvinge Sovjet 
til forhandlingsbordet resulterede på dansk grund i 
den såkaldte ”fodnotepolitik”, hvor et alternativt sik
kerhedspolitisk flertal bestående af Socialdemokra
tiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og 
Venstre Socialisterne løbende fremsatte alternative 
dagsordener og kritik, der var i direkte strid med 
USA’s og NATO’s officielle forhandlingslinje. Det 
stillede i manges øjne direkte spørgsmålstegn ved 
Danmarks tilhørsforhold og opbakning til NATO, og 
selv næsten 30 år efter kan fodnotepolitikken fort
sat bringe sindene i kog og bruges som ammunition 
i debatten om Danmarks udenrigspolitiske priorite
ringer. I bakspejlet kan det undre, at hverken den 
borgerlige regering eller det alternative flertal gik 
målrettet efter et folketingsvalg på fodnotepolitik
ken, men her spillede hensynet til velfærdsstaten 
igen en vigtig rolle. Hverken Poul Schlüter på den 
ene side eller Det Radikale Venstre på den anden 
side var i 1980’erne interesserede i at ødelægge de 
økonomiske indgreb, der havde til hensigt at rette 
op på Danmarks skrantende økonomi med et re
geringsskifte. Så derved blev det. Velfærdsstatens 
overlevelse vandt på bekostning af Danmarks uden
rigspolitiske prestige, men arrene efter fodnotepoli
tikken er altså knapt helet endnu.

Ovenstående er blot et par enkelte nedslag i de 
utallige emner, begivenheder og personer, som de 
to forfattere kommer omkring 1970-2005, og som 
under læsningen fangede netop denne anmelders 
opmærksomhed. Man er i hvert fald ikke i tvivl om 
relevansen af titlen Et land i forvandling, for en så 
voldsom forvandling, som den det danske samfund 
har gennemgået 1970-2005, tør man vel nok betegne 
som noget nær unik. Om Danmark og danskerne så 
under indtrykket af Muhammedtegninger, global 
opvarmning og international finanskrise vil kunne 
bevare og udbygge profilen som Finn Slumstrups 
moderne og vidensbaserede velfærdsstat, kan kun 
tiden vise. Under alle omstændigheder har Poul 
Villaume og Søren Hein Rasmussen med Et land i 
forvandling vist os de veje, biveje og omveje, som vi 
valgte at gå, og som resulterede i, at det gik som det 
gik fra 1970 til 2005.

Jakob Ørnbjerg
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Meddelelser fra Dansk Historisk Fællesråd

Referat af repræsentantskabs
møde 5. april 2008 i Hornstrup

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Tormod Hessel.
Referent: Harriet Hansen.

2. Godkendelse af forretningsor
den for repræsentantsskabsmødet
Dirigenten konstaterede repræsentants- 
skabsmødets lovlighed og gennemgik mø
dets dagsorden.

3. Formandens beretning
Formanden oplæste følgende beretning: 
Så er det allerede repræsentantskabs
mødetid igen. Det er ikke mere end et 
halvt år siden, vi holdt repræsentant
skabsmøde i Vingsted-Centret med SLA 
som vært -  og nu er vi der så igen, denne 
gang i Hornstrup-Centret med DLF som 
vært. Tak til DLF, fordi vi må få lov at 
trænge os ind i deres årsmøde. Det er 
godt at komme rundt til de forskellige 
landsorganisationers årsmøder og møde 
medlemmerne -  og på den måde har vi jo 
så også tilhørere til forhandlingerne, for 
det er jo ikke nemt i sig selv at trække 
folk til et DHF-repræsentantskabsmøde.

2007 har været et nogenlunde frede
ligt år. Nå ja, en kommunalreform har jo 
naturligvis trukket sine spor også i vores 
verden. Lokale arkiver og lokale museer 
har haft blikket stift rettet mod mulige 
samarbejder, og i den administrative 
kommunale verden har nok en del flere

fået øjnene op for historien -  i hvert 
fald når det gælder om at finde sager i 
flere forskellige gamle kommuner, som 
nu er lagt sammen til en ny. Det har 
givet meget arbejde rundt omkring på 
arkiverne og på rådhusene. Det skal 
blive spændende at se, hvordan denne 
kommunalreform påvirker den histo
riske verden. Den forrige i 1970 betød 
jo øget fokusering på lokalsamfundene, 
massevis af lokalhistoriske foreninger 
og arkiver dukkede frem i bestræbelsen 
på ikke at glemme, at de små samfund 
lå der endnu, og mange havde lyst til at 
vide noget om tiden før de større enheder. 
Sådan kan det jo gå igen, men forhåbent
lig vil der også komme en masse samar
bejde inden for de nye kommuner. Kul
turministeriets kanonade syntes i 2007 
at være indstillet, men her i begyndelsen 
af året kom så en demokrati-kanon.

Historie-online.dk
Dansk Historisk Fællesråds største suc
ces satte endnu en gang rekord i det 
forgangne år. De unikke brugere nåede 
over 700.000 -  den bedste måned var 
december, hvor mere end 73.000 unikke 
brugere var inde for at læse om julens 
traditioner, stemme på årets historiske 
bog, læse nyheder fra museumsver
denen, læse anmeldelser og meget mere. 
Godt 5000 danskere modtager hver uge 
nyhedsbrev fra historie-online, og en 
masse medier -  store såvel som små — 
lånte materiale fra siten.

Historie-online er faktisk uundvær
lig, og vi bestræber os da også på at
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køre den videre, for behovet er stort, 
og medlemmerne har stor glæde af at 
kunne føre deres arrangementer mv. 
frem i offentligheden på den måde. Vi 
kæmper dog hele tiden med økonomien, 
for der skal jo nogle midler til at drive en 
sådan site. I virkeligheden ville vi gerne 
have mulighed for dels at kunne betale 
for de ugentlige opdateringer, samtidig 
med at vi kunne lønne en kreativ per
son for at lave nyudviklinger -  nye sider, 
nye muligheder -  men det er ikke så let 
at få så mange penge ind. I 2007 var vi 
meget glade for, at DLF, SLA og Køb
stadsmuseet Den Gamle By bidrog til 
sitens eksistens. Af hjertet tak for det! 
I øvrigt kan det da lige nævnes, at der i 
år er opnået tidsskriftstøtte til historie- 
online fra Kulturministeriets tidsskrift- 
støtteudvalg, og det falder jo også på et 
tørt sted.

Også tak til Charlotte S.H. Jensen 
for et stort frivilligt arbejde og til Henrik 
Olsen, der efterhånden har overtaget en 
del af opdateringsarbejdet.

o

Arets historiske bog 2007 
En af aktiviteterne på historie-online.dk 
er den årlige uddeling af prisen for Arets 
historiske bog. Ud over æren følger en 
pengepris på 25.000 kr. Sponsorerne, som 
der i den forbindelse skal siges tak til, er 
Magasinet Alt om Historie, Tidsskriftet 
Skalk og Kulturministeriet. Nominer
ingskomiteen valgte fem gode kandida
ter blandt årets høst af historiske bøger 
-  og fra midten af december til midten 
af januar kunne historie-onlines brugere 
så stemme om, hvilken bog, de mente, 
skulle præmieres. 878 stemmer blev 
godkendt i afstemningen -  og med et 
mulehår vandt Peter Øvig Knudsen med 
sin meget omtalte ’Blekingegadebanden’

1-2. Prisen bliver normalt uddelt af kul
turministeren, men det glippede i år pga. 
debat på Christiansborg -  men det tog nu 
ikke stemningen fra seancen, som foregik 
i det flotte auditorium på Medicinsk Mu
seion. Nomineringskomiteen er gået i 
gang med at læse årets bøger, så i 2008 
kommer der også en pris.

Fortid og Nutid
Som sædvanlig kom der fire numre af det 
hæderkronede tidsskrift Fortid og Nutid. 
Tidsskriftet fortsætter med at publicere 
interessante historiske artikler, deba
tartikler og anmeldelser -  nogle af ar
tikelemnerne i 2007 var maniske mødre, 
det var jordemødrene i Dansk Vestindien 
i første halvdel af 1800-årene samt Nord
sjælland før og under bombardementet 
af København i 1807.

Der er sket udskiftning i redaktionen 
i løbet af året. Sniff Andersen Nexø og 
Jes Fabricius Møller har forladt redak
tionen, der nu består af Ulrik Langen, 
Thomas Lyngby og Henrik Gjøde Niel
sen. Ligeledes er redaktionssekretæren 
Bente Vinge Petersen stoppet og er
stattet af Jesper Vesterbæk. Tak til alle 
-  nuværende som afgåede -  for et rigtig 
godt stykke arbejde med at få Fortid og 
Nutid ud. Antallet af abonnenter falder 
desværre stille og roligt -  et fænomen, 
der også kendes fra mange andre hi
storiske tidsskrifter — og måske er tiden 
ved at løbe fra denne form for tidsskrift. 
DHF arbejder på at modernisere Fortid 
og Nutid, så det ender med at blive et 
elektronisk tidsskrift. Men foreløbig er 
Fortid og Nutid her jo endnu i den gam
melkendte udgave.

Et problem, der vil komme til at fyl
de en del i den kommende tid, er kravet 
fra Forskningsrådet om open access for
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nettidsskrifter. Man må så altså ikke 
længere tjene penge på at få historiske 
artikler ud til offentligheden. Om forsk
ningsrådet så vil kompensere for dette 
problem ved at uddele større bevillinger, 
er et åbent spørgsmål, som vil blive de
batteret intenst i dette forår.

DHF har ikke haft udgivelser i 2007 -  
men der bliver jo da fortsat solgt pænt 
af Kortbogen, og i år kommer der så en 
kortbog mere, nemlig et genoptryk med 
kommentarer på både dansk og tysk af 
Gliemanns amtskort over Sønderjyl
land fra 1820’erne. Gliemanns atlas ud
gives i samarbejde med Historisk Sam
fund for Sønderjylland og Arbeitskreis 
für Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
Schleswig-Holsteins.

Styrelsen
Dansk Historisk Fællesråd optager fort
sat nye medlemmer, og vi er tæt på 80 
medlemmer nu. I 2007 blev tre nye al
mindelige medlemmer optaget: Det Kon
gelige Danske Selskab for Fædrelandets 
Historie, Nordisk Detektor Forum og 
Dansk Medicinsk-historisk Selskab -  og 
en landsorganisation, nemlig Organisa
tionen Danske Arkiver. Det betyder så 
også, at DHFs styrelse bliver udvidet, 
idet landsorganisations-medlemskabet 
betyder, at ODA sætter en repræsentant 
i styrelsen.

Styrelsen har i 2004 afholdt fire 
styrelsesmøder i henholdsvis Arhus, 
Næstved, Vejle og København -  og 
repræsentantskabsmødet blev som 
nævnt afholdt i Vingsted-Centret (og 
ikke som det er kommet til at fremgå 
af Fortid og Nutid i Hornstrup-Centret 
-  det er jo først i år!). Diskussionerne i 
styrelsen har været intense og gode, og

helt personligt vil jeg takke styrelseskol
legerne for godt med- og modspil ikke 
blot i denne periode, men helt siden 2002, 
hvor jeg indledte min formandsperiode.

Som det fremgår, vil dette repræsen
tantskabsmøde medføre en ret stor ud
skiftning i styrelsens sammensætning, 
men ikke desto mindre arbejder DHF 
ufortrødent videre, ikke mindst frem 
imod det store 100 års jubilæum til næste 
år. Vi regner her med at kunne fejre 
paraplyorganisationen med manér, men 
her skal ikke afsløres mere, for planerne 
er nemlig ikke klar endnu. Held og lykke 
fremover!

Beretningen blev godkendt.

4. Regnskab
Kassereren fremlagde regnskab 2007. 
Resultatet er præget af, at der ikke er 
modtaget tilskud fra Forskningsrådet i 
2006 og 2007. Ellers er der ikke grund til 
bemærkninger.

Kassereren bemærkede, at der er 
opnået tilsagn om støtte i 2008, 2009 og 
2010 på 40.000 kr.

Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag.
Der er ikke indsendt forslag.

6. Budgetforslag og kontingent
fastlæggelse 2009
Kassereren fremlagde budget for 2009. 
Kontingent foreslået uforandret: 4.000 
kr for de faste repræsentanter i styrel
sen, 350 kr for andre foreninger.

Der er ekstraordinært afsat 75.000 
kr til udgivelse af bog i forbindelse med 
DHFs 100 års jubilæum. For de øvrige 
poster: Bogsalget er altid meget svært
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at forudsige. Vi planlægger jo udgivelse 
af en bog i 2008, og det plejer gerne at 
smitte af på næste års regnskab.

Budgettet og kontingent godkendt.

7. Valg til styrelse samt godken
delse af revisorer 
Valg til styrelsen:
Følgende blev valgt uden modkandida
ter: Søren Bitsch Christensen, Institut 
for Historie, Aarhus Universitet. Per
nille Sonne, Landsarkivet for Sjælland. 
Henriette Kragh Jacobsen, Dansk Folke- 
mindemindesamling.

Der blev ikke valgt en suppleant, men 
styrelsen fik tilladelse til at udpege en 
efter behov.

Revisionsfirmaet Ernst & Young fort
sætter som vore revisorer.

Næstformand Gunnar Jacobsen talte 
for Poul Porskær Pedersen, der nu afgår 
efter at have været formand siden 2001. 
Både historie-online.dk og Arets histo
riske bog er nye tiltag i Pouls tid og vid
ner om hans store arbejde for DHF.

Endelig lød der anerkendelse fra 
salen til DHF og styrelsen.

Efter repræsentantskabsmødet konstitu
erede styrelsen sig på følgende måde: 
Formand: Søren Bitsch Christensen. 
Næstformand: Gunnar Jacobsen. Kasse
rer: Harriet Hansen. Sekretær: Pernille 
Sonne.

På foreningens konti i Nordea og Dan
ske Bank er det fremover formand Søren 
Bitsch Christensen og kasserer Harriet 
Hansen, der er hæveberettigede. Alle an
dre hæveberettigede slettes.

8. Eventuelt
Formanden takkede på styrelsens vegne 
de afgående styrelsesmedlemmer Micha
el Bregnsbo og Erik Nørr for deres ind
sats i DHF siden år 2000.
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Dansk Historisk Fællesrad Budget for 2009

Styrelsen

Indtægter 38.000 kr.

Udgifter
Moder
Adm. (inkl. løn, revision m.m.) 
Jubilæumsaktiviteter

9.000 kr.
22.000 kr.
75.000 kr.

IALT -68.000 kr.

Fortid oe Nutid

Indtægter
Udgifter

Trykning og distribution m.m.
Andet (inkl. løn, revision, m.m.)

225.250 kr.

228.400 kr.
22.000 kr.

IALT -25.150 kr.

Boelaeeret

Indtægter 80.000 kr.

Udgifter 60.000 kr.

IALT 20.000 kr.

Historie-online

Indtægter
Udgifter (inkl. løn og revision)

40.000 kr.
30.000 kr.

IALT 10.000 kr.

Årets historiske boa

Indtægter 25.000 kr.

Udgifter:
Pris til forfatteren
Administration

25.000 kr.
10.000 kr.

IALT -10.000 kr.

Finansiel indtægt 1.000 kr.

At overføre til næste år -72.150 kr.
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Dansk Historisk Fællesråd
Rigsdagsgården 9, 1218 København K

CVR-nr. 22 22 39 17

Årsregnskab
for 2007

Godkendt på fællesrådets ordinære generalforsamling, 
den / 2008

dirigent
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Oplysninger om selskabet

Dansk Historisk Fællesråd 
Rigsdagsgården 9 
1218 København K

Præsentation a f fællesrådet
Dansk Historisk Fællesråd er en paraplyorganisation, der har til formål at støtte og styrke interessen 
for historie ved at fremme samarbejdet mellem de forskellige historiske institutioner, organisationer 
og foreninger, søge at tage politiske initiativer til gavn for medlemmerne, afholde møder og semina
rer, udgive publikationer og være kontaktorgan til tilsvarende internationale organisationer.

Bestyrelse
Poul Porskær Poulsen 
Gunnar Jakobsen 
Leif Juul Pedersen 
Michael Bregnsbo 
Aase Windeballe 
Harriet Hansen 
Erik Nørr
Charlotte S. H. Jensen 
Søren Bitsch Christensen 
Knud Rahbek Frederiksen

Revision
Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
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Ledelsespåtegning

Ledelsen har aflagt årsregnskab for 2007. Årsregnskabet er behandlet og vedtaget dags dato.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for 
forsvarlige, ligesom årsregnskabet efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante 
for at bedømme fællesrådets økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsregnskabet 
giver et retvisende billede af fællesrådets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resulta
tet af fællesrådets aktiviteter for regnskabsåret 2007.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 2. april 2008

Styrelsen:

Poul Porskær Poulsen Gunnar Jakobsen Leif Juul Pedersen
formand

Michael Bregnsbo Aase Windeballe Harriet Hansen

Erik Nørr Charlotte S. H. Jensen Søren Bitsch Christensen

Knud Rahbek Frederiksen
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Den uafhængige revisors påtegning

Til styrelsen i Dansk Historisk Fællesråd

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Historisk Fællesråd for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007, 
omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og specifikationer. Års
regnskabet aflægges efter regnskabsprincipperne anført på side 4.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens
stemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af 
interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsregnskab, der giver et retvisende billede 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om fej linformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og an
vendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige ef
ter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vo
res revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til 
etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at års- 
regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i års- 
regnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væ
sentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risiko
vurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæg
gelse af en årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er 
passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte 
regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurde
ring af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon
klusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fællesrådets aktiver, passiver og finan
sielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af fællesrådets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 
31. december 2007 i overensstemmelse med regnskabsprincipperne anført på side 4.

Århus, den 2. april 2008
Ernst & Young
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Erling Mortensen 
statsautoriseret revisor
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Årsregnskab for 2007

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Indtægter ved salg af handelsvarer indgår i nettoomsætningen på tidspunktet for risikoens overgang. 
Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Omkostninger
Udgifter til regnskabsassistance og revision er fordelt på aktiviteter i forhold til omsætning.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, deklarerede aktieudbyt
ter.

Balancen
Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer måles til anskaffelsessum.
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Årsregnskab for 2007

Resultatopgørelse
1. januar - 31. december

Regnskab
2007

Budget
2007

Regnskab
2006

DHF Styrelsen
Indtægter 40.575 40.000 43.584
Udgifter:
Møder m.v. -8.628 -9.000 -9.632
Administration -19.735 -30.000 -22.651

DHF Styrelsen i alt 12.212 1.000 11.301

Fortid og nutid
Indtægter 116.162 190.000 177.525
Udgifter:
Trykning og distribution -140.892 -150.000 -151.271
Andre omkostninger -70.305 -73.000 -61.496

Fortid og Nutid i alt -95.035 -33.000 -35.242

Boglageret
Indtægter 66.568 25.000 277.691
Udgifter:
Omkostninger bogekspedition -32.922 -26.000 -277.245

Boglageret i alt 33.646 -1.000 446

Historie - online
Indtægter 51.500 30.000 40.000
Udgifter:
Administration -40.499 -25.000 -25.209

Historie - online i alt 11.001 5.000 14.791

Årets historiske bog
Indtægter 26.000 20.000 6.000
Udgifter:
Pris forfatter -25.000 -10.000 -10.000
Administration -11.069 -11.000 -410

Årets historiske bog i alt -10.069 -1.000 -4.410

Resultat af ordinær drift -48.245 -29.000 -13.114
Finansielle indtægter og udgifter 1.432 8.000 -16.220

Samlet resultat at overføre til næste år -46.813 -21.000 -29.334
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Årsregnskab for 2007

Balance
pr. 31. december

2007 2006
kr. kr.

Aktiver
Likvider
Mellemværende med bogekspedition 3.044 4.724
Nordea, driftskonto 64.821 105.674
Nordea, abonnementskonto 138.824 23.504
BG Bank 100.820 199.376
Værdipapirer -
Investeringsbeviser -
71 stk. Nordea Invest Direct, anskaffelsessum 
(kursværdi kr. 6.958) 7.528 7.528
1.469 stk. Nordea Invest aktiv rente, anskaffelsessum 
(kursværdi kr. 153.804) 148.736 148.736

463.773 489.542

Debitorer
Medlemmer 1.050 350
Tilgodehavende Fortid & Nutid 606 0
Tilgodehavende bogsalg 8.354 28.215
Andre tilgodehavender 20.000 0
Momsmellemværende 23.117 21.278
Forsknings- og innovationsstyrelsen 0 25.000

53.127 74.843

Boglager (ikke værdisat) 0 0
Inventar (ikke værdisat)
(DHF ejer telefax og andel i kopimaskine købt i 1996 
samt PC og printer til brug for bogekspeditionen købt i 2000)

Aktiver i alt

0 0

516.900 564.385
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Årsregnskab for 2007

Balance
pr. 31. december

2007 2006
Note kr. kr.

Passiver
Egenkapital
Driftskapital, primo 413.744 443.078
Årets driftsresultat -46.813 -29.334

Egenkapital i alt 366.931 413.744

Hensatte forpligtelser
Fremtidige aktiviteter - primo 30.000 30.000
Nyudgivelser - primo 50.346 50.346

Hensatte forpligtelser i alt 80.346 80.346

Gældsforpligtelser
Skyldige omkostninger 60.299 68.470
Feriepenge 7.180 0
A-skat og AM-bidrag 2.144 1.825

Gældsforpligtelser i alt 69.623 70.295

Passiver i alt 516.900 564.385
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Årsregnskab for 2007

Specifikationer

2007 2006
kr. kr.

Fordeling af bogføring, regnskabsassistance og revision
DHF Styrelsen
Andel bogføring og anden regnskabsmæssig assistance
Andel ekstern revision

2.347
2.021

1.467
1.509

Fortid og Nutid
Andel bogføring og anden regnskabsmæssig assistance 7.294 5.135
Andel ekstern revision 6.274 5.282
Boglageret
Andel bogføring og anden regnskabsmæssig assistance 4.474 9.349
Andel ekstern revision 3.847 9.616
Historie - Online
Andel bogføring og anden regnskabsmæssig assistance 2.980 1.347
Andel ekstern revision 2.564 1.385
Årets historiske bog
Andel bogføring og anden regnskabsmæssig assistance 1.505 202
Andel ekstern revision 1.294 208

34.600 35.500
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English Abstracts of Articles in the Present 
Volume of ”Fortid og Nutid”
Translated by Jørgen Peder Clausager and Johanne Ejbye-Ernst

Nina Koefoed:
D em ocracy and F ellow  C itizenship . Social and G ender S trateg ies in the  
D ebate on Common M unicipal Franchise 1886-1908
April 20th, 2008, was the Centenary of the introduction of the common municipal fran
chise in Denmark. The Centenary provided an opportunity to celebrate a number of an
niversaries, which focused primarily on the fact that women were given the vote in con
sequence of the common franchise. Less well remembered was the fact that also men, 
who were in private service, i.e. as domestic servants or farmhands, were given the 
right to vote for the first time in 1908. Absent in an anniversary context were also the 
restrictions that continued to limit the general franchise. The present article examines 
how the franchise was defined both locally and on the national level from the incipient 
inclusion by the absolute monarchy of the citizen until the revision of the constitution 
in 1915. Based on an analysis of the parliamentary debates on the local franchise it is 
argued that the gender of the voters was not a controversial issue prior to the revision 
of the municipal election act in 1908, but that social affiliation and the way in which 
democracy was handled were far more disputed.

Peter Henningsen:
U nholy greed. Moral Econom y and fair trade eth ics in Denm ark and W estern  
Europe, app. 1200-1800. A note on m edieval and early m odern business culture
In the autumn of 2008, the so-called financial crisis swept across Denmark and the rest 
of Europe. It suddenly became clear that the last ten years of economic growth had been 
nothing more than a shiny mirage, heavily inflated by banks and speculators. The Euro
pean economy turned out to be a financial bubble that had been manipulated so heavily 
by greedy banks and shareholders that it had to burst eventually. Such economic bubbles 
are far from unknown in European history. The same can be said about greedy profit- 
mongers and scrupulous capitalists who, throughout time, have been feathering their 
own nests at the expense of the common good. Public debates about the profit-maximis
ing nature of Capitalism and the consequences that traders manipulating the economy 
could have for a state and its population firstly surfaced in Denmark in the second half 
of the 18th century. This article makes an initial attempt to encircle this problematic and 
show how the new international trade collided with a traditionalist approach to economy 
rooted in ethics: How economically selfishly could the individual behave whilst still up
holding his position as a morally irreproachable human being and useful citizen?
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Vejledning til forfatterne
Fortid og Nutid  udkommer i marts, juni, september og december. Manuskripter kan 
indsendes løbende til redaktionen, hvis adresser findes i kolofonen. En udførlig for
fattervejledning findes på tidsskriftets hjemmeside, www.fortidognutid.dk. Neden
for anføres blot enkelte overordnede retningslinier.

Artikler bør ikke være længere end 20-25 A 4-sider og bedes skrevet i pkt. 12 
med halvanden linies afstand. Debatindlæg bør ikke være på over 12 sider. Alle 
artikler forsynes med en kort manchet, hvori artiklens/debatindlæggets tema og 
hovedresultater præsenteres. Desuden skal artiklen/debatindlægget være forsynet 
med en kort forfatterpræsentation.

Gældende retskrivning skal følges, og anvendelsen af fremmedord begrænses til 
det strengt nødvendige. Særlige udtryk, som ikke kan forudsættes almenkendte, 
bør forklares første gang de optræder.

Citater sættes med citationstegn og i kursiv. Er citaterne hentet fra fremmed
sprogede værker, oversættes de til nudansk, evt. med en henvisning i en fodnote til, 
at det er forfatterens oversættelse.

Artikler bør -  så vidt muligt -  være skrevet i Microsoft Word.
Notehenvisninger foretages ved tal, som sættes højt hævet over linien, og altid 

efter evt. tegnsætning. Noterne sættes som slutnoter i en mindre punktform. Som 
hovedregel bør noter alene indeholde litteratur- og kildehenvisninger. Disse skal 
altid være så fyldige, at den interesserede læser uden besvær vil kunne finde frem 
til den benyttede litteratur og det anvendte kildemateriale.

Forfatteres navne og titlerne på den anvendte litteratur skrives altid fuldt ud 
første gang de nævnes. Herefter kan der foretages forkortelser og henvises til den 
note, hvori den fulde reference optræder. Fortid og Nutid anvender ikke litteratur
oversigter.

Artiklerne forsynes med illustrationer. Det er op til forfatteren at komme med et 
udspil til, hvilke illustrationer der skal benyttes. Ligger man selv inde med billed
materialet, kan der, ved artiklens fremsendelse, medsendes en fotokopi eller en ind
scanning af illustrationerne, med reference til, hvor originalen findes, og hvorledes 
den kan revkvireres eller evt. scannes fra originalmaterialet.

http://www.fortidognutid.dk
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