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Lie Low eller Go Right Ahead?
SOE, Flemming B. Muus og Augustoprøret 1943
Af Knud J. V. Jespersen
Den hemmelige engelske sahotageorganisation Special Operations Executive bedre kendt under forkortelsen SOE - spillede under krigen en vigtig rolle for den
danske modstandskamp. Væsentlige dele af organisationens arkiver hemmelighol
des stadig; men i maj 1994 blev hovedparten af den skandinaviske afdelings arkiv
stof imidlertid frigivet. Professor, dr.phil. Knud J.V. Jespersen har siden i ledige
stunder bearbejdet det nye stof. Denne artikel er et resultat af disse studier.

Flemming B. Muus og Augustoprøret
I 1950 gav den tidligere engelske faldskærmschef i Danmark, Flemming
B. Muus, for første gang offentligt udtryk for sin opfattelse af begivenhe
derne den 29. august 1943 og det forløb, som førte frem til forhandlings
politikkens endelige sammenbrud i form af regeringens tilbagetræden og
tyskernes magtovertagelse. Det skete i erindringsbogen Ingen tænder et
lys, hvori han beskrev forløbet i den skelsættende august måned på føl
gende måde:
»Trods megen kritik - en del mennesker mente, at sabotagen gik for
vidt - fortsattes sprængningerne. Den 3. august 1943 var sagen stillet på
spidsen i en sådan grad, at jeg afsendte nedenstående telegram:
If we continue sabotage at present rate Huns, repeat Huns will have,
repeat have to take drastic measures within three to four weeks, stop.
Shall we slow down or force the issue, stop. Sign. Jam.
Danskerne var vågnet. Der var daglige demonstrationsstrejker overalt i
landet. Provokationer fra tysk side forårsagede øjeblikkeligt en reaktion
fra danskerne. Som det så ofte går, var det den sunde stærke arbejderklas
se, der førte an. Uden disse strejker, den vilje og kraft, der så tydeligt kom
til orde fra arbejdernes side, ville der ikke have været nogen virkelig bag
grund for den kampånd, der blev mere og mere demonstrativ. Det var jo
mest de yngre mænd, der sluttede sig til sabotørernes rækker, men strej
kerne udsprang spontant i befolkningen - og blev akcepteret af de for
standige ældre elementer indenfor arbejdernes ledelse. Trods larmen fra
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demonstrationerne og sabotagerne, der gav genlyd over hele landet, var
det som om befolkningen i disse sene august-dage holdt vejret og ventede
på noget der skulle komme - nu måtte det briste eller bære ....
Svaret fra London indløb: »Go Right Ahead.« Dermed udløstes den
stærkeste bølge af sabotage, der hidtil var gået hen over landet. Om for
middagen den 24. august kom Lok-Lindblad hen til mig og fortalte, at
Jens Lillelund lige havde fået udleveret tredive pund sprængstoffer til Fo
rum, der skulle ødelægges samme eftermiddag. Natten mellem den 25. og
26. august sprængte Ole Geislers folk jernbanenettet i Jylland på ikke
mindre end 189 steder. Det gjorde tyskerne aldeles rasende. Reaktionerne
satte ind overalt i samme øjeblik, dette vældige »overgreb« blev bekendt i
tyske kredse - det førte direkte til tyskernes forlangende om, at regerin
gen skulle indføre dødsstraf for sabotage - førte direkte til regeringskri
sen .... førte til natten mellem 28. og 29. august, hvor Danmark vandt sejr
over den indolence, der i det store og hele havde præget landet i halvfjer
de år.«1
I denne veltalende beskrivelse knytter Muus en direkte årsagsforbin
delse mellem den voksende sabotageaktivitet - som han lod forstå blev
kontrolleret af ham og det SOE, som han repræsenterede - og begivenhe
derne 28.-29. august. Forløbet og det endelige udfald blev fremstillet som
direkte funktion af beslutninger truffet i London og udmøntet i »go right
ahead«-ordren som svar på Muus’ telegrafiske forespørgsel af 3. august.
Den uundgåelige konklusion var med andre ord, at SOE - og dermed
Muus - spillede den helt afgørende rolle og må tilkendes hovedæren for
udfaldet: forhandlingspolitikkens sammenbrud.
Denne ikke ganske selvudslettende opfattelse af forløbet mødte skarp
afvisning i Jørgen Hæstrups disputats fra 1954, hvis hovedanliggende var
en kortlægning og vurdering af SOE’s rolle i den danske modstandskamp
frem til den 29. august 1943.2 Hæstrup karakteriserede kort Muus’ frem
stilling som »direkte urigtig og ... en af denne bogs alvorligste pletter.« I
samme forbindelse pegede han på, at det af Muus gengivne telegram
modsat andre telegramudvekslinger fra denne periode ikke var bevaret i
arkiverne, ligesom han fremhævede, at den tyske beslutning om undtagel
sestilstand mv. allerede var truffet før de sabotagehandlinger, der af Muus
fremholdtes som udslagsgivende. I stedet udpegede Hæstrup den voksen-

1. Her citeret efter Stjernebogsudgaven fra 1965, s. 108f.
2. Jørgen Hæstrup, Kontakt med England, København 1954. Her er benyttet billigudgaven,
som kom på forlaget Trajan i 1967, s. 334f.
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de strejkeaktivitet i de store provinsbyer som afgørende for de drastiske
tyske krav, der førte til regeringens afgang.
Hæstrups anliggende var imidlertid på ingen måde at afvise den vok
sende sabotages betydning for bruddet den 29. august. Den betragtede
han tværtimod som afgørende såvel for skabelsen af en dansk modstands
ånd i bredere forstand som for det tyske reaktionsmønster, hvis udfor
drende uforsonlighed i sidste ende fremkaldte bruddet. Hans harme rette
de sig udelukkende mod Muus’ summariske nedvurdering af den danske
modstandsvilje i de første besættelsesår, og det var i denne forbindelse,
han luftede sin skepsis med hensyn til ægtheden af den af Muus påståede
telegramudveksling, hvorved han satte et konkret spørgsmålstegn ved
Muus’ troværdighed.3
Mange år senere gentog Flemming Muus nærmest ordret sin oven
nævnte beskrivelse i erindringsbogen Gjort Gerning ...41 et par fodnoter
erklærede han sig dog enig i Hæstrups dom over hans underkendelse af
den danske modstandsvilje. Til gengæld fastholdt han sin påstand om te
legramudvekslingen, idet han henviste til, at den stadigvæk fandtes i
SOE’s ikke-tilgængelige arkiver. Han bemærkede, at Hæstrup sidenhen
havde fået dens eksistens bekræftet gennem SOE-chefen, generalmajor
Sir Colin Gubbins, og den danske sektions leder, commander Ralph Hollingworth. - Over for nærværende forfatter har dr. Hæstrup mundtligt be
kræftet, at han på et tidspunkt omkring 1962 udspurgte de to nævnte om
episoden, og at de begge mente at kunne huske telegramudvekslingen.
Dens eksistens i den af Muus anførte form synes således bekræftet af to
centrale vidner inden for SOE.
Imidlertid er det muligvis at trække for store veksler på den menne
skelige hukommelse over et tidsspand på henved 20 år, hvis man til
lægger disse sene udsagn afgørende vægt. Og det kan næppe heller afvi
ses, at svarene til Hæstrup måske kunne være dikteret af hemmeligholdelseshensyn. Under alle omstændigheder var - og er - der stadig et be
tydeligt spillerum for tvivl, og Muus’ påstand om telegrammerne har

3. I den annoterede udgave af Kontakt med England fra 1954, hvor sagen omtales s. 272f.,
anfører Hæstrup ganske vist i en fodnote, at ingeniør Lorens Duus Hansen i sin skriftlige
efterkrigsberelning (dateret 14. august 1948) nævneren telegrafisk forespørgsel fra Muus
til London. Hæstrup kommenterer dog ikke denne iagttagelse og drager ingen konsekven
ser deraf; jf. også Hans Kirchhoff, Augustoprøret 1943. Samarbejdspolitikkens fald. For
udsætninger og forløb. En studie i kollaboration og modstand, København 1979, bd. 1, s.
278 med note 4.
4. Flemming B. Muus, Gjort Gerning ..., København 1979, bd. 1, s. 218f.
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heller ikke rigtigt vundet tiltro blandt besættelsestidshistorikerne, som
med ganske få undtagelser helt har undladt at inddrage den eller blot for
holde sig til den.5

Muus og historikerne
Nærmest på en accept kom vel den tidligere medarbejder i SOE’s danske
sektion Reginald Spink, som var en stor beundrer af Muus og hans ind
sats. I sin lille erindringsbog fra 1983, baseret på den beretning, som han
afgav kort efter krigsafslutningen, berørte han forholdet ganske kort: »Da
ordren fra Baker Street til Muus i sommeren 1943 lød på, at farten i mod
standsarbejdet skulle sættes op, kom Prinserne under stærkt pres fra ty
skerne.«6 Dette ukonkrete udsagn drejer sig imidlertid om Prinsernes,
dvs. efterretningsofficerernes, vilkår og taler kun om sommeren 1943 i al
mindelighed. Det kan derfor næppe siges at bestyrke Muus’ specifikke
udsagn, uanset at dette samtidige vidnes opfattelse af sabotagens og
SOE’s betydning i almindelighed ikke ligger fjernt fra Muus’.
Nyere besættelsestidsforskning har i stedet som forklaring på sammen
bruddet især hæftet sig ved de andre faktorer, som Hæstrup havde berørt,
men ikke i detaljer forfulgt, nemlig for det første rivaliseringen mellem
den tyske øverstkommanderende i Danmark, general Hermann von Hanneken, og den tyske rigsbefuldmægtigede, Dr. Werner Best. Den første
ønskede af militære grunde den danske hær opløst og en hård kurs i sa
botagebekæmpelsen, den anden støttede samarbejdspolitikken. 7 For det
andet den voldsomme strejkeaktivitet i den danske provins. Sidstnævnte
faktor har især Aage Trommer og Hans Kirchhoff tillagt afgørende betyd
ning for sammenbruddet. Begge har forkastet Hæstrups forestilling om
strejkerne som spontane antityske manifestationer og er i stedet gået et

5. Et eksempel er Danmarks Radios grundbog om Besættelsestidens historie af Hans Kirch
hoff, Henrik S. Nissen og Henning Poulsen, København 1964. Her kan vi s. 170 læse om
»go right ahead«-ordren. Det samme kan vi i Jørgen Kielers store værk Nordens lænke
hunde. Den første Holger Danske-gruppe, bd. 1-2, København 1993, hvor det (bd. 2, s.
9f.) med henvisning til Muus’ ovennævnte erindringsværker og Hæstrups disputats om
episoden bemærkes, at »det må vist siges at være almindeligt accepteret, at Muus fra Lon
don modtog følgende svar: Go right ahead.«
6. Reginald Spink, 40 år efter, Odense 1983, s. 102.
7. Se f.eks. Anders Bjørnvad, Hjemmehæren. Det illegale arbejde på Sjælland og LollandFalster 1940-45, Odense 1988, s. 98; men forholdet diskuteres i det meste af den nyere lit
teratur.
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skridt videre ved at tillægge kommunisterne og deres illegaliserede parti
organisation en hovedrolle i den voksende strejkebølge i de første tre uger
af august.8 Sin vane tro udtrykte Trommer synspunktet skarpt og præcist,
da han afsluttede sit kapitel om Augustoprøret med følgende bemærk
ning: »Må man således pille hul på en række gængse forestillinger om hin
berømte måned, kan man måske til gengæld karakterisere den som kom
munisternes og den danske provins’ stolte stund.«9 Hvilket var en vurde
ring, som adskilte sig væsentligt fra Jørgen Hæstrups afslutningskom
mentar i dennes kapitel om august 1943: »Her skal kun slås fast, at dagens
ære og dagens ansvar var modstandsbevægelsens.«101 sidstnævnte var der
trods alt levnet plads til en rolle for Muus og SOE. Det var der næppe i
Trommers formulering.
End ikke i de få vurderinger af forløbet, der foreligger fra engelske hi
storikere, ydes der Muus’ fremstilling nogen støtte. Jeremy Bennett hæf
tede sig særligt ved den intensiverede kampagne for øget sabotage i
BBC’s danske udsendelser fra foråret 1943 som motiverende faktor, mens
SOE’s og Muus’ rolle kun indirekte og i almindelige vendinger strejfedes.11 Selv ikke Charles Cruickshank, der med eksklusiv adgang til de
dengang hermetisk lukkede SOE-arkiver skrev den officielle engelske
fremstilling om SOE’s indsats i Skandinavien, kunne bekræfte Muus’
påstand om den afgørende telegramudveksling. Med vendingen: »Earlier
Muus had told London that, if the current rate of sabotage continued, the
Germans would be forced to take over the country within three weeks«,
refererede han ganske vist til det telegram, som Muus hævdede at have

8. Synspunktet er kortest og mest overskueligt sammenfattet i henholdsvis Aage Trommer,
Myte og sandhed i besættelseshistorien, København 1974, s. 40-55 og Hans Kirchhoff,
Kamp eller tilpasning. Politikerne og modstanden 1940-45, København 1987, s. 105-116.
Hovedværket om Augustoprøret er fortsat Hans Kirchhoffs disputats Augustoprøret 1943,
hvori telegramudvekslingen drøftes indgående i bd. 1, s. 278f. I en omfattende note an
føres det bl.a., at Muus i et brev af 21. marts 1973 til Kirchhoff havde medgivet, at gengi
velsen af telegramudvekslingen beroede på en rekonstruktion efter hukommelsen, dog be
kræftet af Hollingworth inden erindringsbogens offentliggørelse i 1950. Kirchhoff sam
menfatter senere i værket sin opfattelse af SOE’s rolle således: »Men alt i alt må det have
været begrænset hvad SOE eller Muus kunne dirigere, og det er nærmest paradoksalt at der
hvor mulighederne var størst og storoffensiven satte ind, nemlig i Midtjylland og Køben
havn, blev effekten på strejkebevægelsen mindst!« (bd. 2, s. 236).
9. Trommer, s. 55.
10. Hæstrup, s. 340.
11. Jeremy Bennett, British Broadcasting and the Danish Resistance Movement 1940-1945,
Cambridge 1966, s. 1 lOff.
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sendt til London den 3. august. Bemærkelsesværdigt nok nævnte han
imidlertid intet om Londons svar, men noterede tværtimod i umiddelbar
fortsættelse deraf følgende: »as it happened, factors outside SOE’s control
changed the whole picture.«12 Med det sidste hentydede han til rivalise
ringen mellem von Hanneken og Best samt den voksende strejkeaktivitet,
og han lagde sig dermed på linie med den danske besættelsestidsforsk
nings opfattelse, samtidig med at han indirekte dementerede Muus’ frem
stilling af forløbet. Dette udsagn fra den eneste, som indtil da havde haft
mulighed for at fordybe sig i den danske SOE-sektions arkiv, var således
i realiteten en tilslutning til Hæstrups hårde kritik af Muus’ fremstilling
som »direkte urigtig og ... en af denne bogs alvorligste pletter« - og der
med tillige en indirekte undsigelse af Muus.
Denne kortfattede gennemgang af forskningen må føre til den konklu
sion, at Muus til denne dag står nærmest alene med sin bastante opfattelse
af sin egen og SOE’s centrale rolle i augustbegivenhederne. Kun ganske
enkelte har siden Hæstrups knusende dom i 1954 fundet anledning til at
forholde sig til den påståede telegramudveksling og rigtigheden af »go
right ahead«-ordren. Det samlede resultat er derfor, at den centralt place
rede aktør Flemming Muus på dette vitale punkt fremstår med alvorlige
skrammer i sin troværdighed, ligesom SOE’s ageren i Augustoprøret
henstår uafklaret.
Så længe SOE-arkiverne - bortset fra Charles Cruickshanks noget kur
soriske gennemgang som led i den officielle historieskrivning - var util
gængelige, var der i realiteten ikke meget at stille op - ud over at konstatere
diskrepansen og eventuelt anstille nogle almene betragtninger over Flem
ming Muus’ generelle moralske habitus. - Sådanne er i øvrigt efter hans
domfældelse for bedrageri efter krigen sjældent faldet ud til hans fordel. Med den nylige åbning af de skandinaviske SOE-sektioners arkiver burde
det imidlertid være muligt at komme problemets løsning et skridt nærmere
og eventuelt ligefrem nå til en egentlig afklaring af, hvorvidt Muus havde
ret i sin udlægning, eller om han muligvis pyntede på kendsgerningerne.
Det er dette forsøg, der her skal gøres. Selv om det kunne synes en for
holdsvis ubetydelig sag at anvende en hel artikel på, bør det dog betæn
kes, at en klarlægning af telegramudvekslingen mellem Muus og London
i de kritiske augustdage har et videre formål end blot at teste Flemming
Muus’ troværdighed. Den indebærer også afdækning af forhold som

12. Charles Cruickshank, SOE in Scandinavia. The Official History, Oxford 1986, s. 136.
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SOE’s grad af indflydelse i Danmark, Londons evne til at styre Muus i de
kritiske faser og den danske sektions position i forhold til den samlede
SOE-organisation. En undersøgelse af telegramudvekslingen på det nu
foreliggende, bedre grundlag kan med andre ord tænkes at være en nøgle,
som muligvis kan åbne for øget almen indsigt i SOE’s situation i måne
derne omkring det afgørende vendepunkt i den danske modstandskamps
historie. I dette perspektiv kan en nærmere undersøgelse af dette detail
problem meget vel vise sig frugtbar.
Det er værd at understrege, at denne undersøgelse ikke forsøger at tage
stilling til det omdiskuterede spørgsmål om sabotagens andel i det udvik
lingsforløb, som førte frem til den 29. august 1943. Den drejer sig heller
ikke om at vurdere SOE’s betydning for udviklingen af den danske mod
standskamp i bredere forstand. Det forudsætter en langt bredere anlagt
undersøgelse, som vil fremkomme i anden sammenhæng. Her skal i den
ne forbindelse kun henvises til den sammenfattende vurdering, som che
fen for SOE’s skandinaviske afdeling, oberst J.S. Wilson fremførte i slut
ningen af 1945 som kommentar til den netop da færdiggjorte slutrapport
om den danske sektions indsats. Han anførte i den forbindelse, at han
fuldt ud kunne tilslutte sig rapportens konklusion om organisationens af
gørende betydning for opbygning og stimulering af en modstandsånd i
Danmark. Der var, anførte han, især i perioden 1940-42 en ganske alvor
lig risiko for, at den milde tyske besættelsespolitik skulle vise sig så vel
lykket, at Danmark ville ende som en tysk vasalstat, og han føjede til, at
uden SOE’s pionérindsats ville danskerne sikkert også have accepteret de
tyske forholdsregler i efteråret 1943 »tamely«. Konkluderende fastslog
han, at »the founding from outside of a spirit of resistance within Den
mark was the Danish Section’s greatest triumph.«13
Denne vurdering - som i øvrigt på det generelle plan ligger nogenlunde
på linie med Muus’ - skal ikke her efterprøves. Her er hensigten alene
kritisk-metodisk at forsøge at efterprøve Muus’ påstand om telegramud
vekslingen på grundlag af det nu frigivne arkivalske materiale fra den
danske SOE-sektion. Med dette udgangspunkt kan der muligvis tillige ka
stes lidt klarere lys over organisationens rolle i det skelsættende oprør i
august 1943.

13. Citat fra oberst J.S. Wilsons lcdsagekommcntar af 17. december 1945 til slutrapporten om
SOE’s arbejde i Danmark (nærmere om denne nedenfor), ifølge oplysning fra the SOE
Adviser i Foreign & Commonwealth Office.
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SOE-traditionen
En gennemgang af den danske SOE-sektions nu delvis frigivne arkiv af
slører, at Flemming Muus deri rent faktisk kan finde betydelig støtte for
sin fortolkning af optakten til begivenhederne den 29. august 1943 - om
end ikke i form af den samtidige telegramudveksling, som behandles nær
mere nedenfor.
Det første egentlige arkivalske spor af Muus’ fortolkning finder vi fak
tisk først under den 11. november 1943. Denne dag satte Muus sit navne
træk under en 11 sider lang intern rapport om sin aktive deltagelse i arbej
det, som han havde udarbejdet på opfordring af Hollingworth ved afslut
ningen af sit månedlange ophold i London, hvor han skulle være sektio
nen behjælpelig med at reorganisere arbejdet i Danmark efter de vold
somme omvæltninger i efteråret.14
Den udførlige og livfuldt skrevne rapport indeholder et særligt afsnit
om begivenhederne omkring den 29. august, hvori Muus anførte følgen
de: »Undoubtedly this day will go down in the History of Denmark as a
great National Day. It was on this day that the Germans were forced by
the Danes to take control - or try to take control - of the country. I dare
say that the main reason for the Germans HAVING to take over was due
to the ever increasing sabotage. As you will remember we were going
rather fast in July and in the beginning of August. By that time I informed
you by WT that if we continued at present rate of sabotage the Germans
would be forced to »take over« within three weeks. On receiving your
»go right ahead« we did so and organised as many as a dozen or more acts
of sabotage daily. We were greatly helped by the Danish workers, who
came out in strikes whenever there was the least reason for so doing. Di
sturbances throughout the country, disturbances which, in many cases
were due to the fact that the Germans insisted on placing German sabota
ge-sentries at all key-factories, also aided towards the climax which,
eventually, was reached on the 29th.«
Der er vist næppe tvivl om, at vi her har hovedforlægget for Flemming
Muus’ senere beskrivelse i Ingen tænder et lys. Både tankegang og ord14. På SOE’s ordre forlod Muus Danmark den 7. oktober og nåede via Sverige London en
uges tid senere. Efter gentagne udsættelser på grund af dårligt flyvevejr vendte han under
dramatiske omstændigheder først tilbage til Danmark den 13. december; se Jørgen
Hæstrup, Hemmelig alliance, bd. 1, København 1959, her billigudgaven fra 1968, s. 103,
samt Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, Faldskærmsfolk. SOE’s arbejde i Danmark
1941-45, København 1986, s. 79f. Muus’ rapport findes i Public Record Office (PRO), HS
2/65.
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valg er nøje sammenfaldende - Muus må have haft en kopi af denne rap
port liggende foran sig, da han efter krigen skrev sin bog.
Det citerede uddrag af rapporten er i øvrigt et slående vidnesbyrd om
faldskærmschefens højt udviklede politiske instinkt. Her var midt i den
danske sektions øjeblikkelige besværligheder et klart udsagn om sabota
gens gunstige virkninger; her var en utvetydig markering af, at London
havde nøje styr på udviklingen: Da man derfra gav grønt lys for en op
trapning »we did so«, og resultatet indtraf næsten nøjagtigt på den måde
og på det tidspunkt, som Muus havde forudsagt. I forhold dertil var strej
kerne blot af sekundær betydning, selv om de naturligvis »greatly hel
ped«, som Muus formulerede det.
Det er ikke uinteressant at notere, at netop passagen om sabotagens af
gørende betydning i rapporten er understreget med rød blyant og tillige
markeret med en lodret streg i margin. Det viser, at netop denne passage
har været genstand for særlig opmærksomhed. Hvem der har ført blyanten
- om det er Hollingworth selv eller en senere læser - kan vi ikke vide;
men vi kan konstatere, at passagen har vakt særskilt opmærksomhed.
Denne forståelse af forløbet kom til at danne grundlag for SOE’s inter
ne »officielle« udlægning sidenhen, hvilket klart illustreres af ordlyden i
en trykt rapport om organisationens samlede indsats i Danmark og Norge,
som ledelsen i begyndelsen af 1945 lod udarbejde til orientering for Kabi
nettet.15 Deri anføres bl.a.:
»Meanwhile sabotage swept all parts of the country. Simultaneously
with the operations being carried out almost daily in Zealand, our Jutland
organiser, Flemming Juncker, was carrying out wide-scale operations in
Jutland. By the end of July 1943 the campaign of industrial sabotage was
so far advanced that Muus telegraphed S.O.E. Headquarters, stating that
continuance of operations at the same tempo might provoke the collapse
of the Danish Government and a declaration of martial law by the Ger
mans. He was instructed »To go full steam ahead.«
This mounting tide of sabotage was largely responsible for the resigna
tion of the Danish Government on the 29th August and the assumption of
control by the Germans ....«
Denne udlægning er med enkelte tilføjelser og stramninger - man be
mærker således, at strejkebølgen ikke nævnes, mens sabotagen til
gengæld stærkt fremhæves som udløsende faktor - nogenlunde enslyden-

15. Udateret korrektureksemplar på 12 store tryksider i PRO, HS 2/11. Af indholdet kan udle
des, at den blev udarbejdet efter 1. januar 1945, men før krigsafslutningen i maj.
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de med Muus’ rapport fra november 1943, hvilket kan tages som udtryk
for, at SOE-ledelsen havde overtaget dennes tolkning som grundlag for
rapportering ud af huset.
Samme beskrivelse og fortolkning af situationen genfindes i en stadig
klausuleret slutredegørelse for den danske SOE-sektions virksomhed og
erfaringer 1940-45, udarbejdet af major Alistair Garrett i forbindelse med
organisationens afvikling.16 Det hed heri:
»It is interesting to note that at the end of the first week of August
Muus sent a telegram to London informing SOEHQ that if the present rate
of sabotage continued the Germans would be forced within three weeks to
take over the Danish administration, and requesting a directive. The situ
ation was discussed on a high level and it was considered that the time
had now come to force the Germans to take just that action which they
could so ill afford. Sabotage was, therefore, speeded up still further.«
Sabotagen var med andre ord den udslagsgivende faktor, og Muus
handlede i så henseende efter direkte instruks fra London, efter at hans fo
respørgsel havde været drøftet på et ikke nærmere angivet »high level«.
Samme udlægning finder vi endelig i den såkaldte McKenzie-rapport,
som ligeledes fortsat er utilgængelig i sin helhed. Det drejer sig om den
endelige slutrapport om SOE’s samlede indsats under krigen, udarbejdet
1948 af den tidligere SIS-medarbejder og sociologiprofessor ved Oxford
universitetet W.J.M. McKenzie som led i en sammenfattende evaluering
af SOE’s indsats.171 denne rapports danske afsnit noteres følgende om au
gustbegivenhederne:
»In the first week of August the Germans demanded that Danish sabo
teurs should in future be tried by German courts under German law and
should serve their sentences in Germany: the Scavenius government re
fused and threatened to resign if pressed. Muus now reported to London
that a continuation of sabotage would rapidly force the Germans to take
over entire control: after discussion in high quarters in London, he was or
dered to go ahead.

16. Rapporten bærer titlen History of the Danish Section. Den forelå færdigudarbejdet kort før
jul 1945, jf. oberst J.S. Wilsons ovennævnte kommentar, som er dateret den 17. deeember
1945. Del nedenfor citerede stykke findes s. 18f. og er oplyst mig af the SOE Adviser i
Foreign & Commonwealth Office.
17. W.J.M. McKenzie, The History of the Special Operations Executive (1948). Om denne
rapport se også Jørgen Hæstrup, Dørene åbnes. En forsknings historie, Odense 1973. s.
42f. Den nedenfor citerede passage skyldes venlig oplysning fra the SOE Adviser i
Foreign & Commonwealth Office.
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The programme was faithfully fulfilled. German pressure on Scavenius
increased, and late in August he placed his resignation in the hands of the
King.«
Efter denne omtale af korrespondancen mellem Muus og London og
oplysningen om drøftelsen »in high quarters« tilføjede McKenzie dog
samvittighedsfuldt den interessante fodnote, at der på disse punkter var
tale om »second-hand information; there seems to be no contemporary
papers directly relevant.« Han byggede med andre ord her på en tradition,
hvis rod i samtidigt materiale han ikke kunne fastslå.
På baggrund af ovenstående er vi imidlertid nu i stand til, i forenklet
skematisk form, at skitsere overleveringsmønstret for så vidt angår dette
punkt (fig. 1). Det fremgår af figuren, at Flemming Muus er traditionens
egentlige og eneste ophavsmand, og at hans udlægning daterer sig til om
kring tre måneder efter begivenhederne.18 Som følge af den indre afhæn
gighed kan ingen af disse kilder bruges til at bekræfte hinanden, og efter
som Muus yderligere i udpræget grad selv var part i sagen, hænger alt på
en vurdering af hans troværdighed. Næste skridt må derfor være at søge
denne efterprøvet på samtidigt materiale, således som McKenzie indirek
te havde udtrykt ønskeligheden af.

Muus og telegrammerne
Det billede, som en analyse af det samtidige materiale i SOE-arkivet teg
ner af hovedkvarterets rolle i og håndtering af augustbegivenhederne
1943, viser sig at være væsentligt anderledes end det, som Flemming
Muus med sin novemberrapport havde stået fadder til.
Lad det straks være fastslået, at man i arkivet leder forgæves efter
Muus’ telegrafiske forespørgsel af 3. august og det angivelige »go right

18. Den interne SOE-tradition fik for første gang halvoffentlig status, da SOE’s forhenværen
de chef Sir Colin Gubbins holdt et foredrag om »Danish Resistance 1940-45« på en kon
ference for europæiske modstandshistorikere på St. Anthony’s College i Oxford i decem
ber 1962. Han beskrev ved den lejlighed situationen i august 1943 på følgende måde:
»S.O.E. was informed by Danish Resistance through its secret channels that the time was
now ripe to intensify the sabotage campaign and thus compel the Germans to take over
complete control of the country and to treat Denmark as a hostile nation. This was the ob
jective which S.O.E. had set as its first target: the necessary decision was taken by S.O.E.
and orders sent to Denmark to intensify the sabotage campaign in an all-out effort.« - Man
hører i denne fremstilling tydeligt ekkoet af beskrivelserne i de interne rapporter fra Muus’
til McKenzie’s. Gubbins’ foredrag fremkom efterfølgende på skrift i et fortroligt særtryk,
som i begrænset omfang blev distribueret blandt tidligere danske modstandsfolk.
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ahead«-svar fra London nogle dage senere. Heller ikke McKenzie havde i
sin tid haft held til at lokalisere telegramudvekslingen; men det er natur
ligvis ikke ensbetydende med, at den aldrig har eksisteret. Den kunne
tænkes at være gået tabt ved de decimeringer, som arkivet i tidens løb har
været udsat for.19 At dette næppe er tilfældet, fremgår imidlertid af den
korrespondance fra de hektiske dage, som faktisk er bevaret. For at sætte
denne ind i den rette sammenhæng er det hensigtsmæssigt til indledning
ganske kort at rekapitulere kronologien i Augustoprøret.20
Egentlig begyndte oprøret allerede i slutningen af juli, da sabotører
sænkede det nybyggede tyske mineskib »Linz« på Odense Stålskibsværft.

19. Ifølge mundtlig oplysning fra the SOE Adviser i Foreign & Commonwealth Office bestod
den danske SOE-sektions arkiv ved krigens slutning af mere end 210 pakker eller files; til
bage i dag er der blot 91. Resten skulle efter sigende være gået tabt i forbindelse med »a
terrible fire«, som hærgede kontorerne i Baker Street i efteråret 1945. Af de overleverede
91 files er 86 i dag frigivet efter en grundig screening. De fem endnu tilbageholdte files in
deholder fortrinsvis SIS-relateret stof.
20. Kortest ridset op i den i note 5 ovenfor nævnte DR-grundbog, s. 168ff.
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Da tyskerne som følge deraf anbragte bevæbnede vagter på selve værftet,
udbrød der strejker, som dog snart atter afblæstes efter tyske indrømmel
ser. Men den 6. august gik det løs i Esbjerg, hvor et tysk udgangsforbud
som svar på nogle sabotageaktioner udløste omfattende strejker og urolig
heder de følgende dage. Derefter skiftede scenen atter til Odense, hvor der
efter nogle dage med indledende gadeuroligheder strejkedes fra den 18. til
den 23. august. Disse strejker bredte sig kortvarigt til de fynske kystbyer,
hvorfra de den 24. august vandrede over bælterne til henholdsvis Korsør
og Fredericia. På nogenlunde samme tid nåede strejkebølgen Aalborg,
hvor der strejkedes fra den 23. til den 29. august med filialstrejker i andre
nordjyske havnebyer. Fra den 26. august kom også Århus og Helsingør
med. Derimod var der under hele forløbet forholdsvis roligt i København,
hvis man ser bort fra den stærkt berømmede sprængning af Forum ved
fuldt dagslys den 24. august. Samme dag blev den tyske rigsbefuldmægtigede Dr. Werner Best kaldt til Berlin for i førerhovedkvarteret at redegøre
for situationen og modtage nye forholdsordrer; den 28. vendte han tilbage
til København medbringende de ultimative krav, som dagen efter førte til
regeringens tilbagetræden. Forhandlingspolitikken var dermed brudt defi
nitivt sammen.
Det er i dette dramatiske forløb, som blev livligt akkompagneret af en
hastigt voksende sabotageaktivitet, den angivelige telegramudveksling
hører hjemme. Men da denne som anført ikke kan findes, er vi nødsaget
til at inddrage andet materiale fra de kritiske dage og uger for ad denne in
direkte vej at forsøge at nå frem til en afklaring af, om Muus’ påstand om
dens eksistens og indhold har sandsynligheden for sig.
Kildekritisk set er der to væsentlige svagheder ved dette materiale. Der
foreligger for det første ingen relevant telegramudveksling i SOE-arkivet
før den 19. august, hvor krisen allerede havde været under udvikling et
par uger; for det andet findes der heller intet spor af korrespondance mel
lem Muus og London. De bevarede telegrammer er alle udvekslet mellem
London og Stockholm, dvs. mellem Hollingworth og hans repræsentant i
den svenske hovedstad Ronald Turnbull. Eftersom formålet er at søge af
klaret, hvilken forholdsordre Muus modtog, er denne kildesituation ikke
ganske tilfredsstillende. Dog må vi som forudsætning tillade os at gå ud
fra, at de informationer og ordrer, som tilflød den danske sektions frem
skudte repræsentant i Stockholm, ikke var i afgørende uoverensstemmel 
se med dem, som Muus modtog. Under denne forudsætning kan vi for
søge at afgøre spørgsmålet på det givne grundlag.
Den 19. august sendte Baker Street et hastetelegram til Turnbull, hvori
indholdet af et netop indløbet signal fra TABLEMAT - dvs. faldskærms-
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organisationens radiomand i Københavnsområdet, Gunner Christiansen blev citeret.21 Ud over at rapportere om resultatet af de seneste våbenned
kastninger meddelte denne, at Odense nu var i åbent oprør, og at der var
almindelig uro i resten af landet. Hertil føjede hovedkvarteret følgende
besked til Turnbull:
»G. JAM [Muus] is being instructed to lie low and stop all activity un
til further notice.
H. We will instruct field to maintain absolute banana silence [radiotavshed] except if urgently required.
I. We will consider what policy change required in light of further in
formation. Telegraph urgently your comments and any information you
can produce.«
Heraf fremgår for det første, at Muus ville modtage en direkte ordre om
at indstille al aktivitet indtil videre, og for det andet, at SOE’s politik var
under overvejelse i lyset af den nye udvikling i Danmark. Den forsigtig
hed, der afspejles i telegrammets tekst, kan ikke siges at pege i retning af
en forudgående »go right ahead«-ordre rettet direkte imod at fremkalde
forhandlingspolitikkens sammenbrud.
Allerede dagen efter sendte London endnu et hastetelegram til Turn
bull, hvori det blev præciseret, at:
»If present unrest reaches serious proportions our present vitally im
portant operational programme will be seriously handicapped. And it will
be necessary to broadcast warnings to civil population to advoid prematu
re provocation. We cannot repeat not do this without clear evidence of ex
tent and nature of demonstrations and possible German reaction.«22
Telegrammets ordlyd røber, at situationen tilsyneladende var godt på
vej til at løbe SOE af hænde. En stærkt bekymret Hollingworth luftede
oven i købet muligheden af at gyde olie på vandene gennem beroligende
radiobudskaber over BBC.
Den følgende dag reagerede Turnbull på telegrammet, hvori han også
var blevet spurgt, hvilken holdning BBC og Christmas Møller efter hans
opfattelse burde indtage til den nuværende krise. Turnbull svarede, at
BBC efter hans mening burde indskrænke sig til at rapportere objektivt og
i øvrigt advare den danske befolkning mod forhastet uorganiseret aktivi
tet. Over for den danske regering tilrådede han at føre en neutral kurs.23

21. PRO, HS 2/64; 19. august 1943.
22. PRO, HS 2/64; 20. august 1943.
23. PRO, HS 2/23; 21. august 1943.
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Den 25. august fandt endnu en telegramudveksling sted, som er egnet
til at kaste lys over sagen. Denne aften kl. 20 afsendte Turnbull følgende
besked til London:24
»PETER [efterretningsofficererne] reports JAM has suggested joint
action to exploit present unrest and strengthen revolt. PETER is opposed
to this proposal now and has told JAM so. PETER is taking steps to bring
calm to situation. I find it hard to understand why JAM should make this
proposal since I thought you had instructed him to go easy ... If you have
not already done so please send him banana message soonest. I think you
and I agree with PETER in this matter.«
Denne besked forelå afkodet på Hollingworths skrivebord tidligt næste
morgen, og samme dag sendte han følgende svar til Turnbull:25
»Probable that JAM had not repeat not received our instructions at the
time he made suggestion. Sending banana today forbidding him or any of
his people to take part in any civil disturbances.«
Samme eftermiddag afsendte Turnbull endnu et hastetelegram, som
formentlig krydsede ovennævnte signal fra Hollingworth. Heri gentog
han indtrængende sit ønske fra dagen før:26
»In view of general situation which must not repeat not be allowed to
boil over suggest you tell JAM to lay off all sabotage for week or two ex
cept certain vital cases which cannot be postponed.«
Denne hæsblæsende telegramudveksling lige omkring krisens kulmi
nation dokumenterer, at i det mindste Turnbull var overbevist om, at
Muus på dette afgørende tidspunkt handlede i modstrid med sine instruk
ser ved at fare frem, som han gjorde. For Turnbull var det helt afgørende,
at situationen ikke kogte over, men forblev under kontrol. Det var tydelig
vis hans opfattelse, at Muus’ aktiviteter virkede stik mod denne hensigt.
Han mente åbenlyst også i denne sag at være på linie med London og
kunne i så henseende støtte sig til telegrammerne af 19. og 20. august,
som gav udtryk for samme grundholdning. Det er imidlertid bemærkel
sesværdigt, at London så sent som den 26. august måtte vedgå, at man
ikke var sikker på, om Muus virkelig havde modtaget den ordre til at »lie
low«, som man den 19. august havde annonceret at ville sende. Det kunne
teoretisk antyde et dobbeltspil fra Londons side, hvor man lod Muus gøre
ét, mens man sagde noget andet til Turnbull.

24. PRO, HS 2/64; 25. august 1943.
25. PRO, HS 2/64; 26. august 1943.
26. PRO, HS 2/64; 26. august 1943.
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Krigsdagbogen
Den tanke er imidlertid temmelig usandsynlig, idet organisationens effek
tivitet var helt afhængig af, at den fremskudte Turnbull hele tiden var
fuldt inde i billedet. En kontrol i den skandinaviske afdelings krigsdagbog
for det relevante tidsrum afslører da også, at det ikke forholdt sig således.
Af denne fortsat utilgængelige dagbog, som løbende førtes ajour med ca.
14 dages mellemrum på grundlag af de relevante sektioners rapporter27
fremgår, at London den 20. august faktisk havde sendt et telegram til
TABLEMAT (Gunner Christiansen) - og dermed til Muus - hvoraf det
fremgik, at: »All droppings would be postponed for the present: the Field
must lie extremely low and postpone all sabotage until further notice.«
I endnu et signal til Gunner Christiansen samme dag uddybede og be
grundede London ifølge krigsdagbogen den korte ordre i det første tele
gram:
»MAT was warned that while the British authorities welcomed signs of
stiffening resistance it must be remembered that a premature revolt would
seriously handicap zero day plans [planerne vedrørende den allierede in
vasion i Vesteuropa] and would spoil the progress in their present vitally
important operations.«
Denne ordlyd svarer temmelig nøje til indholdet af det ovenfor citerede
telegram af samme dato til Turnbull. Det må derfor opfattes som en be
kræftelse af, at London virkelig sendte ordren til Muus om at holde lav
profil indtil videre. Det oplyses videre i krigsdagbogen, at forholdsordren
som følge af telegramudvekslingen mellem London og Stockholm den
26. august blev indskærpet og præciseret:
»On August 26th MAT was informed that the organisation might now
go full out for sabotage on German shipping and troop transport but they
must in no circumstances allow their people to take part in or help civil di
sturbances. They were all wanted for vitally important work later and the
re was plenty of time. They must follow London’s instructions from now
on. London would give him a signal when it was time for them to take an
active part in the revolt. If they acted now they would lose everything.«
Især de sidste bemærkninger afspejler en slet skjult irritation fra Lon
dons side over en alt for selvstændig optræden fra Muus og hans folk. Det

27. War Diaries for den skandinaviske afdeling, juli 1942-februar 1944, s. 487; ifølge venlig
oplysning fra the SOE Adviser i Foreign & Commonwealth Office.
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indskærpes, at de fra nu af må følge Londons instrukser - hvilket altså til
syneladende ikke havde været tilfældet hidtil. Muligvis i et forsøg på at
genvinde den vaklende kontrol med krisestyringen gav London ganske
vist faldskærmsfolkene og deres hjælpere bemyndigelse til at udføre sa
botage mod rent militære tyske mål; men denne tilladelse må nok snarest
ses som Baker Streets lidt desperate forsøg på at lede aktiviteterne bort fra
det virkelig farlige felt, nemlig de civile uroligheder, som kunne føre til
den danske regerings fald og organisationens oprulning på et tidspunkt,
der set fra London var uhensigtsmæssigt.
Den uundgåelige konklusion af denne analyse af det samtidige kilde
materiale må være, at intet i dette tyder på, at Muus på noget tidspunkt
skulle have modtaget et »go right ahead«-telegram med henblik på at
fremprovokere en tysk magtovertagelse. Eksistensen af et sådant nævnes
ej heller i krigsdagbogen, hvor det ellers naturligt burde have optrådt.
Tværtimod peger alt i retning af, at ledelsen i London betragtede begiven
hederne i Danmark med betydelig nervøsitet og - i hvert fald fra den 19.
august - gjorde, hvad der stod i dens magt for at forhindre krisen i at ud
vikle sig til en tysk magtovertagelse. En hel del tyder imidlertid også på,
at ledelsen i London ikke formåede at styre Muus, som ved flere lejlighe
der synes at have handlet i direkte modstrid med Londons ordrer og i ste
det forfulgte et mål - forhandlingspolitikkens sammenbrud - som ikke på
dette tidspunkt stod på den engelske dagsorden.
Reaktionen i SOE på Augustoprøret og dets resultat var da heller ikke
glæde og triumf, men betænkelighed og eftertanke. Det stod klart, da
Turnbull to dage efter regeringens tilbagetræden i en skrivelse til den
skandinaviske afdelings ledelse forsøgte at gøre regnebrættet op.28 I sin
omfattende rapport beskrev han augustkrisen som det kalkulerede resultat
af en nøje planlægning fra den tyske øverstbefalende general von Hannekens side. Han skulle ifølge Turnbull have fremprovokeret krisen for at
sikre sig fuld militær kontrol over Danmark i tilfælde af den allierede in
vasion, som han var overbevist om var umiddelbart forestående. Det var
desuden Turnbulls opfattelse, at de danske politikere nu omsider havde
fået nok og havde besluttet sig for at sige stop. Der er i skrivelsen ingen
som helst antydning af, at krisen og dens udgang skulle være resultat af
engelsk planlægning og styring, hvilket man naturligt ville have ventet at
finde, hvis det virkelig havde været tilfældet. Tværtimod rundede Turn-

28. PRO, HS 2/64; 31. august 1943.
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bull af med følgende resignerede kommentar: »So far it is impossible to
say more, but I do not think we should have any regrets« - en bemærk
ning, som mere end antyder, at krisestyringen i hvert fald ikke lå hos
SOE. Han reflekterede sluttelig lidt over, hvorfor det var gået således:
»It is probable that sabotage mainly inspired by TABLE [faldskærms
organisationen], had reached a high pitch and, looking back, it probably
would have been better to have restricted JAM’s activities even more than
was done. However one cannot be quite sure to what extent one could
have controlled what was later on an entirely spontaneous outburst of po
pular feeling.«
... man aner mere end et stænk af resignation i Turnbulls tonefald, som
antyder, at der var tale om en - ganske vist tilgivelig - fejlkalkulation. Og
dermed understreges atter det usandsynlige i, at London tidligere i august
på Muus’ angivelige spørgsmål, om han med sabotagens hjælp skulle for
søge at fremkalde en tysk magtovertagelse, skulle have reageret med et
»go right ahead.«
Tilbage står nu to spørgsmål, nemlig for det første hvorfor London til
syneladende var så uinteresseret i, at augustkrisen skulle munde ud i en
tysk magtovertagelse, som trods alt ville binde større tyske ressourcer i
Danmark. Og for det andet hvordan det kunne være, at Muus siden hen
uden modsigelse fik lov til at udlægge forløbet på en måde, som efter alt
at dømme var uden bund i virkeligheden - en udlægning, som oven i
købet vandt indpas i SOE’s egen interne historieskrivning - hvilket cen
tralt placerede SOE-ledere må have været fuldt vidende om. Svarene på
disse spørgsmål må søges dels på det overordnede politiske plan, dels i
SOE’s generelle krise i slutningen af 1943.

Julimødet i Foreign Office
Londons politiske linie over for Danmark i sommeren 1943 blev klart for
muleret på et møde i Foreign Office fredag den 9. juli.29 Forhandlingerne
fandt sted under forsæde af Christopher Warner, som var chef for
Northern Department i Foreign Office. Desuden deltog M.L. Clarke lige
ledes fra Foreign Office, tre repræsentanter for SOE, deriblandt Hollingworth, en repræsentant fra SIS samt Roger Allen fra The Joint Planning

29. Mødereferat i PRO, HS 2/43 under den anførte dato.
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Staff (JPS). På dagsordenen stod en drøftelse af, hvorledes modstanden i
Danmark mod den tyske besættelsesmagt kunne forstærkes uden at kom
promittere den igangværende systematiske opbygning af modstandskræf
terne.
Warner fastslog til en begyndelse, at man fra Foreign Office’s side ger
ne så en optrapning af såvel den passive som den aktive folkelige mod
stand, hvilket han fandt muligt »without a situation arising in which it
would be necessary for the Germans to take over the complete control of
the country.« Han rejste dernæst spørgsmålet om den tidsmæssige tilrette
læggelse af en kampagne med dette formål.
Dertil svarede Roger Allen fra JPS, at det set fra et militært planlæg
ningssynspunkt ville være ideelt, om kampagnen kunne tilrettelægges, så
ledes at den nåede et foreløbigt højdepunkt i oktober 1943, hvorefter alle
kræfter skulle sættes ind i en samlet offensiv i foråret 1944. Den militære
baggrund for dette ønske var givetvis den forestående allierede invasion
af Italien og den kommende operation Overlord - landgangen i Frankrig som var planlagt til at skulle finde sted omkring 1. maj 1944.
De tilstedeværende SOE-repræsentanter vendte sig imidlertid kraftigt
mod denne todelte tidsplan med henvisning til, at en foreløbig kulminati
on allerede i oktober ville eksponere modstandsbevægelsen i utide med
nærliggende fare for oprulning af hele undergrundsorganisationen allere
de i efteråret, således at den ikke kunne være til støtte for invasionen i
Frankrig næste forår. Resultatet blev derfor, at der i stedet skulle til
stræbes en gradvis optrapning af modstandsaktiviteterne i Danmark, såle
des at disse nåede et maksimum i foråret 1944, når operation Overlord løb
af stabelen. Det blev yderligere besluttet, at den britiske propaganda via
BBC og gennem andre kanaler over for den danske befolkning skulle
præcisere, »that, so far, they have done nothing to justify anything other
than a very backseat, if indeed a seat at all, at the Peace Conference table,
and only by action during the remainder of the war, indicating clearly
their unity with the Allied Nations, would they deserve, or achieve, such a
seat.«
Spørgsmålet om SOE’s kontrol med sabotageaktiviteten blev dernæst
berørt. Hollingworth anslog i den forbindelse, at han havde fuld kontrol
med 75 procent af sabotagerne, mens de resterende 25 procent kunne hen
føres til kommunistiske grupper eller personer, som SOE indirekte kon
trollerede. Warner erklærede sig imponeret af SOE’s nøje kontrol med ak
tiviteterne i Danmark.
Samtlige mødedeltagere var på det rene med, at en egentlig allieret in
vasion i Danmark ikke lå i planlægningen og ikke ville komme på tale.
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Derfor rejste Warner til slut det spørgsmål, om den danske modstandsbe
vægelse skulle underrettes derom for at hindre en massiv dansk opstand i
at udvikle sig under falske forudsætninger. Man enedes imidlertid hurtigt
om fortsat at holde muligheden for en invasion åben udadtil for at fasthol
de flest mulig tyske tropper i invasionsforsvaret af Danmark. I propagan
daen skulle linien derfor være at holde muligheden åben uden derfor at
vække falske forhåbninger i den danske modstandsbevægelse.
Briterne balancerede med andre ord på en knivsæg i deres politik over
for Danmark i sommeren 1943. På den ene side pressede Foreign Office
og SOE på for at få optrappet modstanden mod tyskerne for dermed at af
laste russerne på østfronten og svække den tyske krigsmaskine generelt.
På den anden side var det afgørende, at denne optrapning ikke løb ud af
kontrol i form af en massiv folkerejsning, hvilket kunne føre til tysk optrevling af de danske modstandsorganisationer i utide, dvs. inden de hav
de ydet deres indsats i forbindelse med operation Overlord. Den egentlige
forudsætning for, at en sådan balanceakt kunne lykkes, var nøje engelsk
kontrol med modstandsaktiviteterne i Danmark. De skulle nemlig udmå
les, således at de generede tyskerne mest muligt uden derfor at tvinge dem
til total magtovertagelse med påfølgende oprulning af modstandsbe
vægelse og efterretningsorganisation. I denne situation fik Hollingworths
udsagn om SOE’s næsten fuldstændige kontrol med modstandsaktivite
terne særlig betydning: Evnede organisationen alligevel ikke at styre be
givenhederne, risikerede man nemlig ved en ukontrolleret kædereaktion
at sætte alt - efterretningsorganisation, modstandsgrupper og faldskærms
organisation - over styr uden at få noget til gengæld. SOE’s evne til kon
trol var afgørende for gennemførelsen af den vedtagne balancepolitik.
Under Augustoprøret en måneds tid senere blev det klart, at ledelsen i
London alligevel ikke - sådan som Hollingworth ellers havde stillet i ud
sigt - var i stand til at styre de kræfter, som sabotagen, rivaliseringen mel
lem von Hanneken og Best og kommunistisk agitation havde sluppet løs i
Danmark. I disse uger hang SOE’s fortsatte arbejde i Danmark i en ube
hageligt tynd tråd, og man forstår på den baggrund udmærket Londons
gentagne indtrængende appeller til Muus om at forholde sig i absolut ro.

SOE-direktivet for 1943
Også i et videre allieret planlægningsperspektiv var augustbegivenheder
ne i Danmark mindre hensigtsmæssige. På Casablanca-mødet i januar
1943 havde Roosevelt og Churchill efter anbefaling fra militærledelserne
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besluttet i første række at satse på Middelhavsstrategien, dvs. i første om
gang landgang på Sicilien og siden hen erobring af Italien sydfra.30 Denne
beslutning indebar for det første, at en storstilet allieret invasion i Nordvesteuropa var udelukket i 1943. På Washington-mødet i maj enedes man
i stedet om at satse på 1. maj 1944 som invasionsdato. For det andet med
førte den, at Middelhavsregionen i 1943 blev et højprioritetsområde også
hvad angår SOE-operationer til støtte for de regulære krigshandlinger.
Omvendt nedprioriteredes resten af Europa, herunder Nordeuropa, kraf
tigt. Af samme grund havde den allierede planlægningsledelse allerede i
slutningen af 1942 understreget, at den ikke så noget formål »of setting
alight the patriot organisations in Western Europe on a big scale, in the
absence of an Allied invasion.«31 I Vesteuropa skulle man med andre ord
blot holde gryden i kog gennem 1943, men samtidig sørge for, at den ikke
kogte over før D-dag i 1944.
Denne overordnede strategi afspejles klart i det samlede direktiv for
SOE’s virksomhed i 1943, som the Chiefs of Staff udstedte den 20. marts
1943.32 Den deri indeholdte prioriteringsliste angav, at SOE resten af året
skulle koncentrere flest mulige kræfter om aktiv indsats i Italien og på
Balkan, mens organisationen alle andre steder skulle indskrænke sig til
fortsat opbygning af modstandsnettene og fortrinsvis økonomisk sabotage
i muligt omfang. Det blev samtidig stærkt understreget, at denne sabota
geaktivitet på intet tidspunkt måtte genere den løbende efterretningsvirk
somhed i Nord-, Vest- og Centraleuropa. De behov, som SIS måtte have i
disse områder, skulle stedse have prioritet over SOE’s subversive planer.
Samtidig blev hovedparten af den i forvejen stærkt begrænsede lufttrans
portkapacitet, som var til rådighed for SOE, reserveret for Middelhavsre
gionen. Det var derfor åbenlyst, at organisationen nærmest var sat på
vågeblus i hele det nordlige Europa i 1943. De få tilbageværende kræfter
skulle bruges på stilfærdig opbygning af modstandspotentialet med hen
blik på D-dag, mens egentlig sabotage kun skulle udføres i et omfang,
som ikke kompromitterede dette mål.

30. Om dette og det følgende se David Stafford, Britain and European Resistance, 1940-1945,
London 1980, s. 103ff.
31. Stafford, s. 104.
32. Aftrykt i fuld ordlyd hos Stafford, s. 248-257 efter et eksemplar i Cabinet Office’s arkiv
med signaturen CAB 80/68.
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Det danske dilemma
Således var altså den strategiske baggrund for den forsigtige linie, der
blev lagt på mødet i Foreign Office den 9. juli. Direktivet tilsagde tilbage
holdenhed og forsigtighed for ikke at fremkalde en rejsning i utide. På
den anden side havde SOE imidlertid siden midten af februar haft held til
at landsætte mere end et dusin faldskærmsfolk i Danmark - det hidtil
største antal - og især efter Muus’ ankomst den 11. marts og hans overta
gelse af ledelsen var der for alvor kommet gang i sabotagen. Der var i det
danske SOE-hovedkvarter en voksende følelse af, at man efter de fore
gående års ørkenvandring omsider stod over for et gennembrud - en for
nemmelse, som også fik stærk næring af Muus’ begejstret-optimistiske
rapporter tilbage til London.33 Omsider kunne Hollingworth fremvise de
resultater, som omgivelserne hidtil forgæves havde efterspurgt. Det gav
både intern prestige og mod på fremtiden; så talte det mindre, at både
Hollingworth og Turnbull flere gange i sommerens løb måtte kalde Muus
til orden og minde ham om, at han blot var SOE’s forlængede arm og ikke
en selvstændig politisk aktør, hvilket Muus tilsyneladende havde svært
ved at holde sig efterretteligt.
Med al denne uvante medvind var det naturligvis sin sag at skulle de
kretere en nedtrapning af aktiviteterne. En aktivitetspause kunne nemt få
både optimismen og den nye spirit of resistance til at fordufte, og desuden
var man i London stærkt opmærksomme på, at ledige eller underbeskæf
tigede agenter frembød en alvorlig sikkerhedsrisiko, såfremt de i frustrati
on og kedsomhed f.eks. forfaldt til drikkeri og i fuldskab kom til at tale
over sig. Endnu havde man forårets arrestation af agenten TENNIS og
den traumatiske, men nødvendige likvidering af agenten TRICK i pinlig
frisk erindring.34
Disse hensyn sammenholdt med Foreign Office’s ønske om klarere antityske markeringer i Danmark var formentlig bestemmende for 9. juli
mødets beslutning om at fortsætte sabotagelinien under kontrollerede for
mer - en beslutning, som blev truffet i tillid til Hollingworths evne til at
styre udviklingen, så den holdt sig inden for SOE-direktivets rammer.
Men da det i august kom til stykket, viste det sig ikke desto mindre, at
Hollingworth havde fejlvurderet situationen og sin egen evne til at kon
trollere udviklingen. Hans gentagne og stadig mere desperate appeller til

33. En del af rapporterne findes i PRO, HS 2/64.
34. Om disse to ubehagelige episoder se Peter Birkelund og Henrik Dethlefsen, s. 5()f. og 57ff.
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Muus om at »lie low« havde praktisk taget ingen virkning. Muus kørte til
syneladende uanfægtet sit eget løb, og den 29. august kogte gryden da
over trods alle anstrengelser fra London for at forhindre det.
Set fra London og i lyset af SOE’s martsdirektiv var Augustoprøret
med andre ord udtryk for en fejlkalkulation. Og det er på den baggrund let
forståeligt, at Turnbull i det britiske Stockholm-gesandtskabs efterfølgen
de officielle rapport til udenrigsminister Eden gjorde sig de største an
strengelser for at beskrive Augustoprøret som resultat af helt andre fakto
rer end sabotagen. Han fremhævede i stedet rivaliseringen mellem Best
og von Hanneken samt de danske politikeres voksende ønske om at sige
stop som udslagsgivende.35 Der var jo ingen grund til ligefrem at udstille
SOE-ledelsens manglende kontrol med sin chefrepræsentant i Danmark
og Hollingworths manglende evne til at indfri de forventninger, som hans
udtalelser på 9. juli-mødet havde givet anledning til.

Englandspiel
Denne sagsfremstilling forklarer i realiteten også, hvorfor SOE sidenhen
valgte at acceptere Muus’ »go right ahead«-myte. Den havde nemlig den
særlige indbyggede kvalitet, at den tilslørede Londons manglende kon
trol. Tværtimod fik den SOE-hovedkvarteret til at fremstå som situatio
nens herre og Muus som dets lydige og loyale redskab.
Denne stærke understregning af kontrol og samstemmighed var endda
af ganske særlig betydning netop i det sene efterår 1943, hvor hele SOEorganisationen var alvorligt truet på selve sin eksistens som følge af den
chokerende afsløring af, at det hollandske SOE-net var fuldstændig infil
treret af det tyske Abwehr og i praksis havde været kørt af dette siden
1942 i det såkaldte Englandspiel.36 Denne store hollandske tragedie satte
et alvorligt spørgsmålstegn ved hele organisationens værdi, og i nogle kri
tiske uger omkring jul 1943 hang dens liv i realiteten i en meget tynd tråd,
mens sikkerhedsproblemerne blev nøje gransket. Først midt i januar 1944
var nedlæggelsesfaren atter drevet over.
Afsløringen af Englandspiel fandt sted, netop mens Muus opholdt sig i
England. Han kunne derfor umiddelbart bistå Hollingworth i bestræbel-

35. Victor Mallet til udenrigsminister Eden den 27. september 1943. Rapporten har betegnel
sen N 5609/85/15 og findes i kopi i PRO, HS 2/23.
36. Om delte se Stafford, s. 137ff.
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seme for at rense den danske sektion for mistanke om tysk infiltration,
hvilket de i fællesskab gjorde så overbevisende, at denne som den første
blev fundet sikker, hvorefter flyvningerne til Danmark efter blot få dages
suspension kunne genoptages.37
Det er temmelig indlysende, at det netop i denne prekære situation vil
le have været særdeles uhensigtsmæssigt, om Hollingworth åbent havde
undsagt Muus’ udlægning af augustbegivenhederne, som ville have af
sløret en ubehagelig brist i Londons kontrol. Uden at det ganske vist er
muligt at finde direkte belæg for det, har man derfor lov til at formode, at
den livstruende situation efter afsløringen af Englandspiel kan være en
væsentlig forklaring på sektionsledelsens accept og overtagelse af Muus’
udlægning.38 Måske kunne man endda driste sig et skridt videre og lige
frem forestille sig, at Muus og Hollingworth i fællesskab konstruerede
»go right ahead«-udlægningen som en i situationen bekvem løsning på et
muligt troværdighedsproblem. Men dermed har vi måske bevæget os for
langt ud på den tynde is, og under alle omstændigheder tier kilderne helt
derom. På det foreliggende grundlag må vi indskrænke os til blot at kon
statere, at der ikke i det samtidige kildemateriale kan findes nogen støtte
for Muus’ påstand om telegramudvekslingen.39

37. Flemming Muus har i Gjort Gerning ..., bd. 2, København 1979, s. 26ff. givel en levende
skildring af den akutte krisestemning, som afsløringen udløste, og af det inkvisitoriske for
hør, som han og Hollingworth i den anledning måtte underkaste sig i War Office.
38. Denne formodning finder indirekte støtte i Hollingworths følgeskrivelse, da han den 17.
november 1943 oversendte Muus’ 11. november-rapport til den øverste chef for SOE’s ak
tiviteter i Europa, brigadegeneral E.E. Mockler-Ferryman. En smule kryptisk anførte Hol
lingworth deri, al Muus »expected that the report would be re-written and corrected by the
section, but I feel that the various mistakes in spelling and phrasing are so amusing that the
report would be robbed of its value and personal touch if it was altered.« - Måske forholdt
del sig således; men den egentlige grund til at fremsende Muus-rapporten i uredigeret
skikkelse kunne lige så vel tænkes at være, at Hollingworth derved bekvemt undgik at
lægge navn til en sagsfremstilling, som han godt vidste var ukorrekt. - Formodningen om,
at rapporten skulle bruges til at beskytte den danske sektion mod mistanke om tysk infil
tration, understøttes yderligere af Hollingworths påfølgende kraftige understregning af
sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med Muus’ udsendelse til Danmark i marts
1943: »It was therefore decided to send Jam out to make a fresh start, and he was only gi
ven two of our original contacts. We felt that if, on arriving in the Field, he immidiately be
came involved with the old organisation, he would run undue risks.« - Denne kommentar
synes ganske velegnet til al dæmpe mistanker om tysk infiltration i Danmark. Følgeskri
velsen mærket SD/MD/1546 findes i PRO, HS 2/65.
39. På baggrund af denne konklusion, som bygger på et betydeligt bedre kildemateriale, end
det Jørgen Hæstrup i sin tid havde adgang til, er der al mulig grund til at anerkende den
fine intuition, som bragte ham til på et langt løsere grundlag at føle uro ved Muus’ udlæg
ning af forløbet.
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Muus, Hollingworth og myten
Reginald Spink, som var Hollingworths nærmeste medarbejder i den dan
ske SOE-sektions opbygningsfase og desuden kendte Flemming Muus
personligt - Spink spillede således en særdeles aktiv rolle ved rekrutterin
gen af Muus til SOE-arbejdet - har i sin erindringsbog en interessant, om
end diskret afdæmpet karakteristik af dem begge.40
Muus beskrives som charmerende og kultiveret, og Spink citerer med
slet skjult beundring en bemærkning, som Muus fremsatte under deres al
lerførste samtale i 1942 på Harrington Court Hotel i Kensington: »Jeg har
meldt mig til aktiv tjeneste. Jeg er parat til at være med, hvor De har brug
for mig. De kan sende mig til Tyskland, eller De kan kaste mig ned i Dan
mark.« Spinks anerkendende kommentar lød: »Det var et sprog, vi ikke
var vant til at høre .... her var en mand, der fra starten vidste, hvad han vil
le, og ikke behøvede nogen langsom præpareren.«
Omvendt karakteriseres Hollingworth hengivent overbærende som en
uhøjtidelig naturens jævne og muntre søn, der bl.a. gjorde sig bemærket
ved at strø om sig med dårlige og ikke altid lige stuerene vittigheder. Selv
om Spink anerkender Hollingworths flid, organisationstalent og ukuelige
optimisme, skinner det alligevel tydeligt igennem, at han efter dennes me
ning var en jævn mand affolket med begrænset intellektuel horisont. So
cialt og intellektuelt tilhørte han og Muus efter Spinks beskrivelse to vidt
forskellige verdener.
Sammenholdt med nogenlunde samstemmende vurderinger fra andre,
som har kendt dem begge, er der næppe tvivl om, at Spink med sin karak
teristik har ramt noget centralt i forholdet mellem de to:41 Den verdensmandsagtige, dynamiske og idérige Flemming Muus over for administra
tortypen Ralph Hollingworth, som var en stærk beundrer af Muus’ uom
tvisteligt rige evner og overklassevæsen. Det personlige forhold mellem
de to var ikke et forhold mellem chef og hjælper; det var næppe engang li
geværdigt. I det forhold var det Muus, som var den overlegne og tonean
givende.
Eftersom det forholdt sig således, bliver det yderligere forklarligt, at

40. Reginald Spink, s. 99f. (Muus) og s. 108f. (Hollingworth).
41. Ifølge brev af 28. april 1997 til forfatteren fra Flemming Juncker, hvori Juncker også påpe
ger, at den daværende SOE-chef Sir Charles Hambro var personlig bekendt af Muus’ fa
milie i København. Dertil brev af 1. maj 1997 til forfatteren fra Ole Lippmann. - Begge
udtrykker tilslutning til den her fremførte vurdering af forholdet mellem Muus og Holling
worth.
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Der kendes kun meget få billeder af Flemming B. Muusfrci krigsårene. Dette billede af Muus,
hans hustru Varinka Wichfeld Muus og hans næstkommanderende Ole Geisler må være taget
kort efter befrielsen den 5. maj 1945. Alle tre bærer deres engelske officersuniformer, Muus og
Geisler som henholdsvis major og kaptajn i faldskærmstropperne, Muus ’ hustru som løjtnant i
FANY-korpset, et særligt korps af kvinder, der varetog sekretærjobs i efterretningstjenesten og
lignende opgaver. (Efter Varinka Wichfeld Muus: Fra solskin til tusmørke. Erindringer,
København 1994).
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Muus kunne slippe afsted med - med Hollingworths velsignelse - at for
dreje en vigtig detalje i historien om Augustoprøret på en sådan måde, at
både han og Hollingworth i den lukkede SOE-tradition kom til at fremstå
som klartskuende og målbevidste ledere, der ikke rystede på hånden i det
afgørende øjeblik. Som denne undersøgelse har vist, var virkeligheden
sandsynligvis en anden; men tog man det ikke så nøje med den, var
Muus’ version unægteligt den mest bekvemme i de sidste kaotiske måne
der af 1943 og tillige den mest hensigtsmæssige som eftermæle betragtet.
Endelig må det jo ingenlunde glemmes, at Augustoprøret - skønt
uplanlagt og uvelkomment i London - trods alt ikke udviklede sig til no
gen katastrofe for SOE’s fortsatte arbejde i Danmark. Efter kortvarig for
virring genopstod efterretningsorganisationen i let ændret skikkelse og
var snart atter fuldt leveringsdygtig i værdifuldt efterretningsstof. Og
faldskærmsorganisationen blev ikke revet op, men fortsatte ufortrødent
sin indsats med Muus som dynamisk primus motor. - Det var nu engang
ikke Flemming Muus’ natur at »lie low«, men tværtimod at »go right
ahead«, således som han - efter alt at dømme for egen regning - havde
gjort det under Augustoprøret.

Den østdanske epidemi 1831
Af Jens Chr. Manniche
I sensommeren og deførste efterårsmåneder 1831 hærgede en epidemi landdistrikter
ne i det østlige Danmark med en markantforøget dødelighed tilfølge. Det er denne epi
demi, som er emnetfor den følgende artikel af universitetslektor, cand.mag. Jens Chr
Manniche. Et af de store spørgsmål er, hvad de mange landboer egentlig døde af men
det er det imidlertid vanskeligt at sige noget præcist om. Derimod kan der siges noget
om en række generelle omstændigheder ved og forudsætninger for epidemiens vold
somhed. Også myndighedernes bestræbelser på at håndtere situationen kan afdækkes
udførligt. Den er ikke mindst interessant, fordi der her blev gjort erfaringer, som udnyt
tedes vedsenere epidemibekæmpelse i Danmark, fx under koleraepidemien i 1853.

Indledning
Ser man på en kurve over årlige mortalitets- og fertilitetskvotienter (dvs.
dødsfald og fødsler pr. 1000 indbyggere) i Danmark i de sidste par hun
drede år, er det karakteristisk, at tallene i 1700-tallet svinger en del, såle
des at der i nogle år er et fødselsoverskud, i andre et fødselsunderskud.
Som i andre europæiske lande sker der en afgørende ændring i slutningen
af 1700-tallet, hvorefter der konstant fødes flere, end der dør. Der er som
bekendt flere årsager til denne demografiske overgang, der sætter det eu
ropæiske folketal kraftigt i vejret. En af disse er muligvis (men det er om
diskuteret), at sygdomsbekæmpelsen efterhånden bliver mere effektiv, fx
er koppevaccinationen noget af det første, senere følger forbedret hygiej
ne. På den anden side starter faldet i dødeligheden, før disse indgreb for
alvor slår igennem, så de har i hvert fald ikke sat udviklingen i gang.
Måske er det derfor, som mange har ment, snarere forbedrede levevilkår
og en bedre ernæringstilstand, som herhjemme er sat i forbindelse med
landboreformerne, der har været den afgørende igangsættende faktor.1
1. Otto Andersen: »En dansk malariaepidemi«, Ugeskrift for Læger, 138/50, 1976, s. 32283230; Otto Andersen: »A Malaria Epidemic in Denmark«, Hubert Charbonneau (ed.): The
Great Mortalities. Methodological Studies of Demographic Crises in the Past, Liège 1982,
s. 33-49. Jf. Otto Andersen: »Dødelighedsforholdene i Danmark 1735-1838«, National
økonomisk Tidsskrift, 1973. Andersens undersøgelser er i øvrigt de grundigste moderne
statistiske analyser af epidemiens omfang og konsekvenser for dødelighedsforholdene.
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Fig. 1. Antal nyfødte og døde pr. 1000 indbyggere 1735-1988. (Efter Hans Chr. Johansen:
Danmark i tal, Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 16, København 1991, s. 46).

Det er imidlertid ikke dette problem, der her optager mig. Som det del
vist ses af kurven på fig. 1, er det i Danmark sådan, at der mellem 17872
og 1981 hvert år er fødselsoverskud - med én eneste undtagelse, nemlig
1831. Det år er der så stor en dødelighed, at det overstiger fødselstallet
(som er ret normalt). Den øgede dødelighed skyldes udelukkende en epi
demi, som hærgede i landdistrikterne i det østlige Danmark fra første
halvdel af august til slutningen af oktober. 1831 er ydermere kulminatio
nen på en række år med høj dødelighed, hvor især 1829 markerer sig med
næsten lige så mange dødsfald.
De samtidige officielle tabeller over det årlige antal af døde (bilag 1)
viser tydeligt katastrofens omfang - for en katastrofe var det, idet der,
som det senere skal vises, var tale om nærmest en fordobling af de årlige
dødsfald i de berørte områder, hvoraf hovedparten faldt i epidemi-perio
den. Dødsfaldene viser kun toppen af epidemiens omfang. Samtidige be-

2. Andersen 1976 har 1786, mens Andersen 1982 har 1787 som det seneste år i 1700-tallet
med overskud af døde.
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regninger tyder på, at omkring 6-7% af de syge døde,3 og nogle beretnin
ger hævder, at i nogle sogne lå mere end halvdelen af den voksne befolk
ning til sengs, ja i sogne på Lolland skal henimod 90% af befolkningen
have været syge.4
Ydermere tyder alt på, at epidemien på en eller anden måde påvirkede
frugtbarheden, idet der året efter skete et drastisk fald i børnefødslerne i
det område, der havde været ramt af sygdommen - faktisk er der for lan
det som helhed tale om den laveste fertilitetskvotient siden 1735, det år
der er udgangspunktet for en nogenlunde pålidelig dansk fødsels- og dø
delighedsstatistik.
Selv om man ikke kan sige, at epidemien i 1831 foregik i dølgsmål, var
den på den anden side ikke videre bemærket i den offentlighed, der havde
sit udspring i det københavnske borgerskab. Her var man på denne tid langt
mere optaget af faren for, at koleraen, som hærgede i Østersøområdet (og
som bredte sig til flere europæiske storbyer, bl.a. Paris og London), skulle
trænge ind i landet. For denne offentlighed var det forhold, at den ældre (og
fattigere) del af landbefolkningen på Sydsjælland og Lolland-Falster døde
på stribe, af langt mindre interesse og betydning end udsigten til at blive
ramt af en (urban) epidemi. Men da koleraen godt 20 år senere med fuld
kraft ramte København, var dødeligheden faktisk mindre, end den havde
været i de hårdest ramte sogne under epidemien i 1831.

Epidemiens årsager
I den nyeste samlede Danmarkshistorie kan man læse, at epidemien var
»’koldfeber’, dvs. malaria«.5 Forfatteren udtrykker her blot den opfattel-

3. C.A. Hansen: Epidemiologiske Undersøgelser angaaende Koldfeberen i Danmark. På
Grundlag af Det Kgl. Sundhedskollegiums Medicinalberetninger, København 1886, s.
152, jf. Collegial-Tidende, 1831, s. 819ff, og 1832, s. 209ff og 221 ff. Dette er en gennem
snitsberegning for hele det berørte område, men tallene viser store udsving - i Præstø amt
er dødeligheden af de syge helt op mod 9%. Beregningen bør desuden tages med det væ
sentlige forbehold, at formentlig kun en del af sygdomstilfældene blev registreret af læger
ne (mange søgte ikke læge), og at antallet af døde som følge af epidemien også er omgær
det med usikkerhed. Se i øvrigt nedenfor.
4. Brev fra Tauber, sognepræst i Vollerslev til provst Barfod i Faxe, 27.9. 1831, Landsarkivet
for Sjælland (herefter LAS): Faxe-Bjæverskov-Stevns Provsti, Korrespondance 1829-32;
og se nedenfor ved note 35. Collegial-Tidende, 1832, s. 226.
5. Claus Bjørn: Fra reaktion til grundlov 1800-1850, Gyldendal og Politikens Danmarkshi
storie, bd. 10, København 1990, s. 33.

Den østdanske epidemi 183 J

247

se, der er enerådende i al litteratur. En artikel i Skalk fra 1977 kobler på
samme måde uden videre koldfeber og malaria,6 og en række undersøgel
ser, som demografen Otto Andersen har gjort, taler allerede i overskriften
om »en dansk malariaepidemi«. 7 Og sådan er det i øvrigt i hele den rele
vante litteratur fra de sidste godt hundrede år.
Går man til den trykte litteratur fra 1800-tallet, er de tidligste rede
gørelser for epidemiens karakter en samtidig beretning fra amtmanden
over Sorø amt, trykt i Collegial-Tidende i efteråret 1831, fulgt op af en
mere udførlig redegørelse for epidemien på Sjælland sammesteds i foråret
1832. Også i 1832 aftrykte Bibliothek for Læger hovedparten af indberet
ningerne fra de to embedslæger i de sjællandske landfysikater (Arends i
Holbæk og Leth i Næstved). I alle tilfælde beskrives sygdommen med
den tids terminologi som feber, karakteriseret på forskellig måde - kold
feber eller intermitterende feber (dvs. en feber der kom og gik regelmæs
sigt), henholdsvis remitterende feber (dvs. den steg og faldt) eller biliøs
(galdeagtig, med opkast) og rheumatisk (med muskel- og ledsmerter) fe
ber.
Jeg skal ikke her gå i detaljer med spørgsmålet om sygdomsårsagerne.
Allerede i 1848 havde to læger, A.F. Bremer og E. Fenger, skrevet om
»Koldfeberepidemierne i 1825-34« i Det kgl. medicinske Selskabs Skrif
terf Herefter var det en given sag, at også epidemien i 1831 var koldfeber.
Opfattelsen, at det var malaria, knæsattes i 1880’erne, først og fremmest
af Nysted-lægen C.A. Hansen,9 og hang sammen med, at man i hvert fald
fra o. 1860 var begyndt at sætte lighedstegn mellem koldfeber og mala
ria.10 Dette er i sig selv problematisk, idet en konsekvens bl.a. måtte være,
at det i første del af 1800-tallet så ville være den mest udbredte sygdom i
Danmark. Det er heller ikke helt uproblematisk at beskrive epidemien i
1831 som koldfeber - i hvert fald havde flere af lægerne vanskeligheder

6. Jens Larsen: »Myggestik«, Skalk, 1977, 3, s. 18-26.
7. Se note 1.
8. A.F. Bremer: »Om Koldfeber-Epidemierne i Danmark i Aarene 1825-34«, og E. Fenger:
»Om Koldfeber-Epidemiernes Indvirkning paa Dødeligheds- og Befolknings-Forholdene i
Danmark«, Det kgl. medicinske Selskabs Skrifter, Ny rk., 1. bd., 1848.
9. Først og fremmest i Epidemiologiske Undersøgelser angaaende Koldfeberen i Danmark,
København 1886. Men se også C.A. Hansen: »Den ’lollandske Feber’«, Lolland-Falsters
Historiske Samfunds Aarbog, I, 1913, s. 45ff, hvor det ganske kortfattet og og uden slinger
i valsen hedder, at den »lollandske feber« »er nemlig ikke andet end en ganske ordinær
Koldfeber, febris intermittens, Malaria« (s. 46).
10. Se Ludvig I. Brandes: Haandbog i Læren om de indvortes Sygdomme, 4. Deel, København
1866, 773.
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med at få symptomerne til helt at passe med denne definition, og de an
vendte, som før nævnt, andre karakteristikker af feberen.
Problemet med definitionen er imidlertid, at malaria er en sygdom, der
kun kan diagnosticeres korrekt ved at undersøge de syges blod for de syg
domsfremkaldende parasitter. Det kunne man af gode grunde ikke gøre
med ofrene i 1831 - og i øvrigt var man først i 1890’erne fuldt ud klar
over sygdommens karakter og i stand til at foretage disse undersøgelser.
Desuden kan den ligne mange andre sygdomme, og den er i den kendte
nordeuropæiske variant normalt en forårssygdom og næppe i sig selv dø
delig. Forskellige træk i sygdomsbilledet problematiserer også malaria
teorien, ikke mindst de kraftige påvirkninger af fertiliteten. Så alt i alt kan
meget tale for at mene, at det ikke var malaria i 1831. Hvad det så kan
have været, kan næppe siges med nogen sikkerhed, og jeg skal lade den
diskussion hvile her."
Men der kan være grund til i første omgang at betragte den almindelige
situation i de berørte områder forud for epidemiens begyndelse i august
1831. Som nævnt var der tale om en flerårig periode præget af sygdom,
og i året 1829 havde dødeligheden også været ekstrem høj.

Forhistorien
Fødevaresituationen
I 1829 var sommeren »kold, ubehagelig og regnfuld«,12 og rugen blev
høstet i en dårlig og fugtig tilstand og mange steder også sent. Det var
ikke bare tilfældet på Sjælland og Lolland-Falster, men faktisk i det meste
af landet. Stiftsfysici i Viborg, Aarhus og Odense bemærker det i deres
indberetninger, mens der åbenbart ikke har været grund til at nævne pro
blemer af denne karakter i Ribe og Aalborg.
Stiftsfysikus Lind i Viborg klagede fx over, at rugen enten var spiret på
selve strået eller syntes at være undergået en forandring, der gjorde den
mindre skikket til at indgå i gæringsprocessen i dejen - men kun når det
gjaldt sigtebrød; han registrerede også en større dødelighed dette år, men

11. Problemet er diskuteret nærmere i min artikel »En dansk malariaepidemi?«, Dansk Medi
cinhistorisk Arbog, 1997.
12. Alle henvisninger i det følgende til forskellige lægers udsagn er, hvor ikke andet nævnes,
hentet i Rigsarkivet (herefter RA), Sundheds-Collegiets arkiv, Medicinalberetninger for de
nævnte år. Dette er fra distriktskirurg Guldbrand, Odense, 1829.
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satte den nu snarere i forbindelse med vejret, især en streng vinter, og med
mæslingeepidemier.
Skal man alene dømme efter embedslægernes ord - og dermed deres
evne til at fremstille situationens alvor - har det dog stået værst til på
Sydsjælland. Landfysikus Leths indberetning om medicinalvæsenets til
stand i det søndre sjællandske landfysikat i året 1829 er én lang beskrivel
se af et »trængselsår«, som især har ramt »den fattige bondealmue«. En
usædvanlig lang vinter skadede vintersæden og ikke mindst rugen betyde
ligt, og mange rugmarker måtte enten helt eller delvis ompløjes. Derimod
var vejret gunstigt, indtil høsten lige var begyndt i august. Nu »aabnedes
Himmelens Sluser, Regnen vedblev mere end to Maaneder at nedstrømme næsten dagligen, hvorved Enge og Moser, med det derværende Høe
og Tørv oversvømmedes, Sædens Modenhed forsinkedes, dens Bjergning
gjordes saare vanskelig, meget fordærvedes paa Marken, meget førtes
vaadt i Huus, og Høsten var endnu ej allevegne til endebragt da Markerne
alt var bedækket med lis og Snee.« Resultatet var, at rugen var mislykket
og »i temmelig høi Priis«.
Vinteren begyndte altså usædvanligt tidligt, og da jorden på grund af
den megen regn havde været besværlig at gøre klar til såningen af vinter
sæden, nåede man mange steder ikke at så den, eller også kom den ikke
op inden frosten satte ind. Så Leth frygtede for, at rughøsten næste år vil
le blive ringe - og med god grund, som det skulle vise sig! Kartoffel
høsten var også mislykket, og der var desuden stor mangel på brændsel.
Alt i alt fandt Leth, at »det ikke er usandsynligt, at Veirligets usædvan
lige Kulde og Fugtighed, Vanskeligheden for et stort Antal Mennesker at
erholde nok af Livets Fornødenheder, og den Sjæls- og Legems-Forknyttelse, en saadan Mangel medfører, kunne have Indflydelse paa Sundheds
tilstanden«.
Ikke desto mindre turde han dog ikke skyde skylden for de epidemiske
sygdomme i dette år på det forhold, at »Sæden i de to sidste Aar tildels er
indhøstet fugtig, og Brødet paa mange Steder har været slet«. Men han
mente dog, at mange kunne have taget skade på helbredet ved at spise
slette fødemidler, og delvis også ved at der havde været mangel på føde
midler.
Som flere andre embedslæger (Fyn, Viborg) sørgede Leth både i 1828
og i 1829 for, at et kancellicirkulære helt tilbage fra 19. april 1800 blev
bragt til almindelig kundskab i distriktet. Det indeholdt en række forsig
tighedsregler fra Collegium Medicum (Sundheds-Collegiets forgænger)
over for anvendelsen af fugtigt og urent brødkorn, og senere pålagde også
kancelliet amtmændene at bekendtgøre det. Leth var dog pessimistisk
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med hensyn til nytten af dette - han tvivlede på, »om nogen Bonde tager
Notits heraf«.
Leths beretning indicerer, at situationen har været vanskelig for ikke
mindst den socialt dårligst stillede del af landbefolkningen. Ernæringstil
standen og dermed også sundhedstilstanden kan næppe have været særligt
god. På den anden side bør man selvfølgelig være opmærksom på, at den
dårlige høst tilsyneladende ikke har haft særlige sundhedsmæssige konse
kvenser i Jylland og på Fyn, selv om der i Viborg i 1829 registreredes en
noget større mortalitet.
Var 1829 slem, så blev 1830 ikke bedre. Igen bærer landfysikus Leth i
Næstved i sin årlige medicinalberetning vidnesbyrd om de vanskelige for
hold, som gik ud over almuen, mens de mere velhavende efter hans opfat
telse ikke havde »synderlig Ulejlighed af Veirets Ublidhed«.
Vinteren var præget af mangel på brødkorn og brændsel efter det dårli
ge år i 1829, og den blev lang. Det betød, at de fattige ikke kunne få ar
bejde ved landbruget, og det forøgede yderligere nøden. Der faldt en mas
se sne, og arbejdet med snerydningen var efter lægens mening skadeligt
for mange, især for dem, der i forvejen var svækket af feber. Da den me
gen sne endelig tøede, kom der fugt i mange huse, og den fortog sig kun
langsomt, ja blev snarere forøget af daglig regn. I begyndelsen af april tog
en orkan taget på mange huse, og på grund af fodermangelen var der ikke
midler til at istandsætte stråtagene før høsten. Maj måned blev ualminde
lig kold og efterfulgtes af en usædvanlig fugtig og kold sommer med
næsten daglig regn. Men heldigvis holdt det tørt i oktober, så jorden kun
ne bearbejdes, og vintersæden komme i jorden. Men resten af året fortsat
te så den næsten daglige regn.
Resultatet udeblev ikke: »Ogsaa i det sidste Aar [dvs. 1830] var Høsten
ugunstig, megen Sæd fordærvedes paa Marken, megen vil fordærves i
Husene; Vintersæden er for det meste mislykket, Kartoflerne ligesaa, dis
se saavelsom Rugen ere allerede stegne til en uhyre Pris, og neppe at faae,
overalt spiser Bonden Bygbrød; heller ikke det sidste Aar kunde Tørven
bjerges, Ildebrændsel er derfor meget dyr; hvad Indflydelse denne Man
gel som truer vil have paa Sundhedstilstanden i næste Aar vil Tiden vise.
- Endnu er Sygeligheden blandt Mennesker ikke tiltaget; derimod skal
den være tiltaget blandt Huusdyrene, især blandt Faarene, som Følge af
de vaade Græsgange, og det fugtige Foder«.
Det skrev Leth i sin indberetning, der var dateret den 21. marts 1831,
men da det kom til stykket, var han alligevel ikke overbevist om, at føde
varerne skulle have skylden for sygeligheden i fysikatet: »Endskjøndt
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Høsten de to sidste Aar i det hele har været uheldig, og megen Sæd er ind
høstet fugtig og bedærvet i Laden, og endskjøndt mange Fattige maa
nøjes med sparsom og slet Kost, have dog Fødemidlerne intetsteds været
af saa slet Qvalitet, eller Mangelen derpaa saa stor, at Aarsagen til nogen
af de i Aarets Løb herskende Sygdomme deri kunne søges«.
Det var en opfattelse, som deltes af de fleste andre læger, der funderede
over problemet - bortset fra nogle få som distriktskirurg Voigt i Kalund
borg, der mente, at den fugtige rug kunne være en sandsynlig årsag til »de
hyppigt grasserende Hudsygdomme«, eller en distriktslæge i Vejle, der
satte det store antal syge i forbindelse med slette eller mådelige nærings
midler for almuen på landet som en følge af den fordærvede rughøst.
Den dårlige høst i 1830 - der jo altså var den tredje i træk - gjorde for
holdene endnu vanskeligere i første del af 1831. Fra mange egne af landet
kunne embedslægerne melde om meget høje kornpriser eller meget dårlig
kvalitet eller til og med begge dele.13 Leth påpegede i sin årsberetning, at
almuen til dels havde måttet tage til takke med fødemidler af temmelig
slet beskaffenhed, især brød, og at sågar mere formuende havde været
nødt til at spise bygbrød. De høje priser havde betydet, at »den fattigere
Deel af Almuen (havde) lidt megen Nød og ofte manglet det fornødne for
at mætte sig.« Landalmuen havde været i »en mislig forfatning«, og man
ge havde lidt af »Sult, Kulde og Nøgenhed« - men ikke desto mindre hav
de sundhedstilstanden været bedst i vintermånederne.
Aviserne antyder også i foråret og forsommeren 1831, at der har været
om ikke hungersnød, så dog i det mindste en mærkbar knaphed på føde
varer. Flere gange i løbet af foråret meldes der om mangel på fødemid
ler,14 og et læserbrev i Lolland-Falsters Stiftstidende kritiserede i slutnin
gen af juni en indbydelse til indsamling til en mindesten over biskop Boi
sen, der netop var død; læserbrevsskribenten forbavsedes over dette »midt

13. Se hertil medicinalindberetninger for 1831 fra: dislriktskirurgerne Wittendorff, Thisted;
Weihe, Viborg; Grill, Skanderborg; Ncvc, Ebeltoft; Mutzfeldt, Varde og Nørre herred,
Ringkøbing amt; Christens, Vejle; Mikisch, Horsens; Ramløse, Hanherreder og Hvetbo
herred; Voigt, Kalundborg; Kongsted, Nykøbing S.; stiftslægerne Steenberg, Vallø og Agi
er, Vemmetoft; regimentskirurg Starinsky, Sjællandske landsener Regiment; lægerne
Hempel, Assens; Gliemann, Holbæk; stiftsfysikus Guldbrand, Odense; landfysikus Leth,
Næstved; - hvoraf liere sætter sygdom og dårligt korn i forbindelse med hinanden. Se også
en langt senere erindring af etatsråd L. Jørgensen: »Det vaade Aar 1830«, Lolland-Fal
sters Historiske Samfunds Aarbog, I, 1913, s. 98-101.
14. Lolland og Falsters Stifts Kgl. alene privilegerede Adressecontoirs-Efterretninger (heref
ter Lolland-Falsters Stiftstidende) 25.3.. 5.4. (især), 22.4. 1831.
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i Hungerens og Nødens Tid«, idet han påpegede, at Boisen havde afvist en
indsamling til et mindesmærke netop med henvisning til mangelen på
brødkorn og brændsel som følge af de to foregående års slette høst.15
På denne baggrund kan man nok antage, at en stor del af landbefolk
ningen, og især den dårligst stillede del, har været i dårlig ernæringstil
stand, da epidemien satte ind. Landfysikus Leth har sikkert haft ret, når
han bagefter mente, at de slette og knappe fødemidler »have ved deres
svækkende Indvirkning forøget Tilbøyeligheden til at angribes af de epi
demiske Febre, og at forsaavidt i den en medvirkende Aarsag kan søges
til disse Febres Almindelighed i det forløbne Aar«.
Enkelte andre var ligefrem tilbøjelig til at give kosten skylden for epi
demien. A. Toft, der kom til grevskabet Hardenbergs østre distrikt på Lol
land som udsendt læge, mente således, at »sandsynligvis har den slette
kost som landalmuen har måttet nyde, og især den dårlige rug som næsten
overalt er høstet i de sidste meget våde år«, frembragt sygdommen i for
bindelse med den megen varme i sommer, og den tåge som i to-tre uger
hver aften hvilede over landet.16
Boligforhold m.v.
Sundhedstilstanden var ikke alene påvirket af ernæringsforholdene. Også
boligforholdene har tænkeligt spillet en rolle i situationen. Embedslæger
nes indberetninger fra disse år er fulde af beklagelser over de slette for
hold, som landbefolkningen levede under, og ikke mindst »landalmuen«.
Leth gav i sin årsberetning for 1829 en detaljeret beskrivelse af forholde
ne, men den adskiller sig kun i detaljeringsgrad fra, hvad også andre em
bedslæger indberettede:17 »De fleste Huse og Gaarde paa Landet ere byg
gede saaledes, at Fodstykket af Bygningen hviler umiddelbart paa Jorden,
og ikke paa nogen opført Grund af Steen; Væggene ere klinede af Leer og
kunne let gjennemtrænges af Vand, Gulvet er af Leer, stumben lavere end
Jordens Overflade udenfor Huset; I Stuen kan man neppe staae opret; det
kan ikke undgaaes, at Vand og Fugtighed udvendig fra trænger ind i saadanne Boliger fra Jorden, og hos de fattige, der ej kunne vedligeholde
Tage og Lofter, trænge Regnen ogsaa igjennem fra oven«.
Situationen blev ikke bedre af, at det daglige arbejde på marken i disse
år ofte foregik i dyngvåde klæder, og i engene og moserne gik arbejderne

15. Smst., 28.6. 1831.
16. A. Tofts indberetning til Sundheds-Collegiet, ankommet 5.11. (moderniseret).
17. Jf. fx Arends, Holbæk, 1829.
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bestandig i vand til bæltestedet. Hvad det betød for indeklimaet, fortæller
Leth om i både 1829 og 1830: »Hertil kommer at Bonden næsten hele
Sommeren igjennem lægger i Kakkelovnen, og ofte allene for dermed at
tørre de vaade Klæder; at de fugtige Dunster intetsteds kan udslippe, for
di der ikkun bruges Bilæggere, /:jeg har endnu ej hos nogen Bonde seet en
Vindovn:/, Vinduerne ere gjerne tilspigrede, og Døren holdes naturligvis
lukket. Et og samme Værelse bruges til Opholdsstue for den hele Familie
(undertiden for 2 Familier) om Dagen, til Soveværelse, til Spisestue, Spi
sekammer; ofte tillige til Ophold for Høns, Ænder, Gæs, og Lam«.[1829]
Hvis styrken af immunforsvaret bl.a. er en konsekvens af ernæringstil
stand og sociale forhold, så tyder meget på, at en stor del af landbefolk
ningen har været slet rustet til at modstå en sygdom af epidemisk karakter
som den, der pludselig ramte Vest- og Sydsjælland og Lolland-Falster i
eftersommeren 1831.

Epidemiens udbrud
Selve det nøjagtige tidspunkt for sygdommens udbrud er der lidt diverge
rende meldinger om. Men i hvert fald i begyndelsen af august begyndte
den at gribe om sig, og nogle steder skete det måske lidt før. Inden for en
ganske kort periode på højst 14 dage var store dele af Lolland og Syd-,
Midt- og Vestsjælland berørt, men ikke alle egne lige heftigt at dømme ef
ter dødeligheden i enkelte sogne.18
Den 19. august indberettede landfysikus Leth til Sundheds-Collegiet,
»at de gastriske remitterende Febere, der have hersket epidemisk i de se
nere Aar paa denne Aarstid, atter i Aar, fra August Maaneds Begyndelse,
have viist sig næsten overalt her i Egnen i overordentlig Hyppighed«; og
han skrev også, at »Sygdommen er nu saa almindelig udbredt at i mange
Byer intet Huus er frit for Syge, og i mange Huuse og Gaarde alle Beboe
re sengeliggende, hvorved Mangel paa Arbejdere i Høsten bliver meget
følelig«.
Mange læger satte sygdomsudbruddet i forbindelse med et usædvanligt
vejrfænomen. Således indberettede en ung udsendt hjælpelæge på grev
skabet Bregentved, at man havde fortalt ham, at der »efter nogle hede

18. Også en række læger understreger en ringe dødelighed på trods af megen sygelighed, fx B.
Berg, der var hjælpelæge i otte sogne vest for Ringsted, (indberetning af 12.9.) og flere
læger på Lolland.
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Sommerdage med Østenvind (kom) en trykkende (brungul) Taage, af en
særegen ubehagelig Lugt, der medførte Døsighed, Beængstigelse og en
Nedslagenhed i Sindet for dem, der vare udsatte for denne af Landboerne
saakaldte Brandtaage. Da Indhøstningen af Høet indtraf paa denne Tid og
den dermed forbundne travle Virksomhed nødte en stor mængde Menne
sker til lige fra den aarie Morgenstund til Aftenens Tusmørke at færdes i
den fugtige Atmosfære, blev først enkelte Mennesker, og fornemmeligen
de, der arbejdede paa Marken, angrebne af Epidemien«.19
Selv om ikke alle ville tillægge denne brandtåge de her nævnte konse
kvenser, var der bred enighed om i det mindste den tidsmæssige sammen
hæng mellem tågen og sygdommens udbrud. Ligeså var der mange, der
hæftede sig ved den pludselighed, hvormed især høstarbejderne blev syge
- den unge læge Døliner har muligvis misforstået, at det var på høhøstens
tid, snarere var det ved begyndelsen af rughøsten, som flere læger på Lol
land fremhævede. »Sygdommen anfaldt sine Offere pludselig, saa at de
under deres Arbejde paa Marken faldt til Jorden og maatte lade sig bære
hjem«, fortalte landfysikus Leth, og mange andre kunne berette om det
samme.
Det var i høj grad netop de laveste sociale grupper i landbosamfundet,
der blev ramt. Distriktskirurgen i Stege, Mackeprang, påpegede allerede
den 26. august, at »den andgriber kuns inden den arbeidende Klasse«,
bortset fra få undtagelser, mens andre fremhævede, at det mest var bonde
standen, det gik ud over.20
Der findes en stor mængde beskrivelser af sygdommens symptomer og
karakter fra både embedslæger, praktiserende læger og de mange udsend
te unge hjælpelæger. Disse beskrivelser kan være mere eller mindre detal
jerede, og er vel ikke alle ens. Men der er dog en stor grad af overens
stemmelse i det sygdomsbillede, som de enkelte læger har observeret. Fe
beren defineres forskelligt som både en intermitterende feber (vekselfe
ber) eller en remitterende feber. Ganske mange gør desuden den observa
tion, at den ikke helt ligner de normale koldfebre eller intermitterende fe
bre, selv om der er mange lighedspunkter.

19. Døliners indberetning om epidemien på grevskabet Bregentved, 13.12. 1831.
20. Mackeprang i indberetning af 26.8., og hjælpelægen Sommerfeldt i Køng 9.9. Når enkelte
læger i deres årsberetning enten tilsyneladende slet ikke har bemærket, at der har været no
get særligt på færde, eller i det mindste ikke kan konstatere nogen særlig stor dødelighed
blandt de syge, må det sikkert hænge sammen med, at den fattige del af landbefolkningen
ikke eller kun sjældent søgte læge. Se fx Hoffmann og Rasmussen, begge Sakskøbing, og
Bentzen, Langesø. Dette forhold er endnu tydeligere i 1829, hvor der også var stor døde
lighed.
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Kort opsummeret synes de mest karakteristiske træk ud over feberan
faldene at have været hovedpine, svimmelhed, opkast, diarré, profus sved,
heftig tørst, smerter i lemmer og over ryggen, belagt tunge og ilde smag,
langvarig svækkelse, i mange tilfælde tales der om hallucinationer eller
delirium eller vildelse, og senere i forløbet er vattersot eller ødemer meget
almindelig. Endelig er der også grund til at pege på, at epidemien, som før
nævnt, synes at have påvirket fertiliteten, dels ved en stor hyppighed af
aborter, dels ved en markant nedgang i fødselstallet det næste år, og ikke
mindst 9 måneder efter epidemiperioden.
Lægerne mente, at sygdommen ikke nødvendigvis var farlig. Hvis der
blev ydet hjælp, og den syge ville bruge medicin og følge diætetiske for
skrifter, var sygdommen kun farlig for gamle og svage og de, der har lig
get længe uden lægehjælp, hvor den har vist sig tilbøjelig til at gå over i
tyføs tilstand. Men problemet var, som én skrev, at bønderne var genstri
dige og ofte hellere ville skjule sygdommen end have læge og medika
menter.21
Rekonvalescensen var langsom, patienterne var i almindelighed højst
debile, klagede i længere tid over smerter over lænderne og i hovedet,
især issen og baghovedet, appetitten vendte kun langsomt tilbage, og de
beholdt i lang tid den gulagtige farve i ansigtet.

Om myndighedernes forholdsregler
Årene op til 1831 havde været en periode med tilbagevendende sensommer-efterårsepidemier. 1831 var så at sige blot kulminationen på en læn
gere årrække fyldt med stor sygelighed og dødelighed; 1829 var fx stati
stisk set ikke meget bedre (se bilag 1).
Myndighederne var godt klar over problemerne, også selv om de prak
tiserende læger i mange tilfælde i grunden ikke, eller først bagefter, når de
havde tal på bordet, blev klar over, hvad der var på færde. I 1829 er der så
ledes ikke mange sjællandske eller lolland-falsterske læger, der bemærker
nogen usædvanlig mortalitet, ja nogle konstaterer ligefrem, at dødelighe
den har været ubetydelig, mens til gengæld landfysikus Leth i Næstved

21. Den ene læge efter den anden fremhæver en negativ sammenhæng mellem lægehjælp og
dødelighed. Nogle steder synes sygdommen også i almindelighed at have været mindre fa
tal end i de hårdest ramle områder. Om tilbøjeligheden til at søge lægehjælp, se F.N.
Deichmann, hjælpelæge i Everdrup, Snesere og Bårse. 14.9.; også Sommerfeldt i Køng
9.9.
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melder, at sygdom og død har raset uafladeligt, og mest i august-septem
ber.22
Indberetningen fra distriktskirurg Matzen i Nykøbing F. til SundhedsCollegiet for året 1829 er karakteristisk for, i hvor høj grad den jævne be
folknings sygdomsforhold gik hen over hovedet på mange læger. Her
skrev han: »Naar de igiennem vedkommende Geistlige indsendte Lister
ikke vidnede om en i dette Aar temmelig betydelig Mortalitet, vilde jeg
have været af den Troe at de Dødes Antal havde været saare indskrænket,
men jeg betænkte rigtignok ikke at Lægen ikkun sjælden kommer til
Kundskab om andre Dødsfald, end dem, som, umiddelbart forefalde i
hans Praxis. -«
Matzen fik først gjort sin indberetning færdig efter gentagne rykkere
sidst i september 1831, da epidemien rasede for fuld kraft - og det har
måske gjort ham særlig opmærksom på problemet, men det synes, som
om mange læger har været ude af kontakt med de mest sygdomsramte
dele af befolkningen. Dét havde Matzen nu også en forklaring på: Almu
en søgte som bekendt yderst sjældent læge, især ikke for koldfeber, som
»den menige Mand anseer, om just ikke at være ganske uden for Konstens
Forum, saa dog af den Beskaffenhed, at sympathetiske Midler, Huusraad
og kloge Mænd og Qvinder ere hine mangfoldiger at foretrække; og heri
formener jeg Aarsagen til den megen Dødelighed jeg i dette Aar erfare
skal have hersket i det hele Stift, fornemmeligen at burde søges«.
Denne opfattelse af almuens manglende brug af lægestanden var vidt
udbredt. Den var ikke kun kulturelt bestemt, men nok i endnu højere grad
økonomisk betinget. Så snart lægehjælpen blev gratis (som den blev un
der 1831 -epidemien), var der ikke de samme problemer med at få landbe
folkningen til at drage nytte af lægens hjælp. Om det så skete frivilligt, el
ler fordi myndighederne nærmest påtvang dem denne hjælp ved at lade
lægerne gøre et opsøgende arbejde, kan det måske være sværere at svare
o
pa.

Årene før 1831
Forordningen om smitsomme sygdomme fra 1782 gjorde det muligt for det
offentlige at tilbyde gratis medicin, hvis en epidemi var konstateret (§ 9).
Nogle af embedslægerne havde i årene før 1831 forespurgt amtmænd
og Sundheds-Collegiet, om man ikke kunne betragte høstfebrene som no
get, der faldt ind under bestemmelserne. Således landfysikus Leth, der i

22. Se Leths indberetning til Sundheds-Collegiet for 1829 med bilag.
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1828 og igen i 1829 rejste spørgsmålet. Mens sygdommen, som han da
kaldte »en galdeagtig feber«, rasede i 1829, androg han i september Sundheds-Collegiet om, at den måtte behandles for offentlig regning. Amt
manden mente ikke, at sygdommen var »farlig smitsom« og ville derfor
ikke støtte anmodningen, men Collegiet anbefalede Leths ansøgning over
for Danske Kancelli i de tilfælde, hvor sygdommen viste tilbøjelighed til
at antage »typhøs natur«. Det år kom der imidlertid ikke noget ud af det.
Ganske vist fandt Kancelliet anledning til at indhente rapporter om syg
dommen i Sorø og Holbæk amter, ikke mindst fordi der i pressen havde
været skrevet om den, og man havde også hørt, at der skulle være tale om
farlige smitsomme sygdomme. Man lod endda trykke et referat af det,
man havde fået oplyst, i Collegial-Tidende.
Men de offentlige myndigheder var tydeligvis ikke meget for at skulle
ofre noget på sundhedsvæsenet. Man konstaterede, at sygdommen ikke
var smitsom, og Leths forespørgsel blev i øvrigt syltet. Kancelliet afgav
først et svar lige før jul, hvor man holdt sig til amtmandens indstilling. Og
da var epidemien for længst på retur.23
Modsat Leth fandt stiftsfysikus Jessen i Maribo i 1829 ingen anledning
til at behandle de syge med intermitterende feber for offentlig regning.
Hans begrundelse var en smule kuriøs, da han nærmest mente, at det alli
gevel ikke ville hjælpe noget - »da en (Behandling) ved de sædvanlige
Lægemidler og ved Almuens sædvanlige Levemaade sjelden fører til et
ønskeligt Resultat, men selv med rigelig Anvendelse af Chinin oftest kun
tilveiebringer en Stilstand for nogen Tid, uden at hæve den sygelige Dis
position«.
I Nordvestsjælland havde man i 1828 i Kalundborg og omegn været så
hårdt ramt af »en intermitterende Feber med nerveuse Tilfælde, underti
den i Forbindelse med rheumatiske og catarhhalske Symptomer«, at Kan
celliet fik en beretning om det, som blev trykt i Colie gial-Tidende.24
Landfysikus Arends i Holbæk mente dog ikke, den var smitsom, og der
for kunne epidemiforordningen ikke tages i anvendelse.
Heller ikke næste år mente han, at sygdommen i august-september kun
ne regnes til dem, der faldt ind under bestemmelserne om offentlig hjælp.
Men situationen var dog så alvorlig i Nordvestsjælland, at man gjorde no
get andet. I september fik Arends lægerne i Holbæk, Nykøbing og Ka-

23. Materiale i sagslæg fra Sundheds-Collegiet, dat. 22.9. 1830; Collegicd-Tidende, 1829, s.
84 Iff.
24. Collegicd-Tidende, 1828, s. 805f.
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lundborg til at mødes for at udveksle »Anskuelser og Erfaringer« om den
udbredte sygdom. Mødet var en succes, og det gav samtidig anledning til,
at der faktisk blev truffet nogle offentlige foranstaltninger til sygdomsbe
kæmpelsen. Amtsøvrigheden havde nemlig spurgt, om der ikke kunne
gøres noget, selv om sygdommen ikke faldt ind under epidemiforordnin 
gens bestemmelser om at kunne behandles for offentlig regning. Lægerne
foreslog nu, at eftersom de ikke kunne overkomme at tilse alle de syge, så
skulle sognepræsterne anmodes om dels at fortælle deres sognebørn om
de almindeligt brugte lægemidler mod sygdommen og dels at holde
lægerne underrettede om, hvis sygdommen gik over i et »betænkeligere
Stadium«, sådan at disse patienter straks kunne tages i kur. Dette var i pa
rentes bemærket desuden i god overensstemmelse med epidemiforordnin
gen, hvor sognepræsten havde fået en central rolle i sygdomsbekæmpel
sen, og øvrigheden i fysikatet bifaldt da også forslaget og satte det i værk
med det samme.25
Sygdomsmæssigt blev 1830 ikke så alvorlig som det foregående år.
Dødeligheden var ringere, men dog stadig betydelig, skrev Leth i sin årli
ge indberetning. Da man nåede august havde Kancelliet besluttet at spør
ge Sundheds-Collegiet om sundhedstilstanden på Sjælland, med henvis
ning til den situation, der sidste år havde været beskrevet i Collegial-Tidende.
Hvis situationen ikke var bedre end i 1829, ville Kancelliet endda vide,
»om det ikke var hensigtmæssigt at foranstalte en local Undersøgelse
Sygdommen angaaende, navnlig forsaavidt den kunde være grundet i lo
cale Aarsager, og da hvorledes en saadan Undersøgelse mest hensigts
mæssig og economisk kunde foranstaltes«.
Sundheds-Collegiet indhentede rapporter fra de to sjællandske fysici,
der kunne fortælle, at nok vedblev koldfeberen at herske overalt, men
ikke nær så hyppigt som i fjor. Dens følgevirkninger kunne dog stadig
mærkes, og Leth mente ligefrem, at »Cachexier [dvs. afmagring] og dens
andre Følger ville seent, neppe i denne Generation, forsvinde«. I midten
af august havde der dog ligesom i de foregående år bredt sig en feberepi
demi, som Leth i Sydsjælland kaldte »remitterende biliøs«, mens Arends
i Holbæk kaldte den en kontinuerende gastrisk feber »med Congestioner,
Delirier og rheumatiske Smerter« (det er i sig selv interessant, at sygdom
men, hvis det er da er den samme type, således beskrives temmelig for
skelligt).

25. Arends' indberetning for året 1829.
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Embedslægernes overvejelser om lokale forholds betydning for syg
dommen er interessante, fordi de understreger, i hvor høj grad klima og
geografi spillede en rolle i datidens forsøg på at forstå sygdomsårsager,
men også fordi nogle af disse overvejelser godt kan tolkes til fordel for
hypotesen om malaria. Leth brugte netop ordet, dog ikke om selve syg
dommen, men om dens mulige årsag: »Som Aarsag til de epidemiske reog intermitterende Febre antages en Malaria af afvexlende og forskjellig
Intensitet, i det mindste for en Deel grundet i locale Forhold, nemlig
Sumpuddunstninger. Vist er det, at Sygdommen altid har været alminde
ligst og heftigst ved Strandkanterne med Vige og flakke Grunde, som af
Søen afvexlende overskylles og udtørres, og inde i Landet især paa lave
sumpige Steder. Sygdommen har dog ogsaa stundom paa høitliggende
Steder været meget almindelig, hvori de herskende Vinde maaske kunne
havt nogen Skyld«.
Arends var nu mere i vildrede og overvejede et bredt spektrum af muli
ge årsager: »Denne Febers Oprindelse troes neppe at kunne tilskrives no
gen særdeles local Aarsag, da den baade viser sig paa høje og lave Steder,
i Byer og enkelte Gaarde, ved Søen og inde i Landet. Slet Brød synes hel
ler ikke at have nogen Skyld deri; men den tilskrives det særdeles fugtige
Høstvejr, da Folkene ikke sjelden maatte tilbringe halve Døgn i Vand til
Hofterne og stedse bære vaade Klæder. Sygdommen begyndte netop med
Høsten, og hidtil er næsten udelukkende kun Høstfolk bievne angrebne
deraf. Forøvrigt tilskrives ogsaa Landets lave Beliggenhed, især paa Vest
kanten, og dets Sumpighed i de sidste vaade Sommere en Deel af Skyl
den, samt Bøndernes Maade at opføre deres Huse ligepaa Jorden og paa
de laveste, for Vinden mindst udsatte Steder.«
Nu man havde disse indberetninger, mente Sundheds-Collegiets med
lemmer ikke, at det ville være nødvendigt med en særlig undersøgelse fo
retaget af en ung læge. Så der kom ikke mere ud af sagen, og alt taget i be
tragtning så det jo nu også ud til, at det værste var overstået. I hvert fald
kunne begge embedslægerne, da de i begyndelsen af 1831 skrev deres
indberetning om forholdene i 1830, fremhæve året som et med mindre
sygdom og dødelighed end året før, om end stadig ugunstigt for sund
hedstilstanden (Leth).

Kolerafrygten 1831
Den sygdom, som man i 1831 var mest på vagt overfor - i bogstaveligste
forstand, dukkede nu i øvrigt slet ikke op. Europa blev det år for første
gang ramt af den frygtede asiatiske kolera. Den huserede i Rusland, bred
te sig til Østersø-området, og blev derfra bragt videre til England og til
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andre dele af Europa. Det fremkaldte stor nervøsitet hos myndighederne
også her i Danmark.
Med en sand strøm af bekendtgørelser, cirkulærer og forordninger søg
te regeringen på forskellige måder at holde »den farlige og smitsomme
Sygdom, der er bekiendt under Navn af Cholera«,26 ude af landet. I slut
ningen af maj gik man i gang med at overveje, hvad der skulle gøres.
Bestræbelserne udmøntedes i en forordning fra den 19. juni om de for
anstaltninger, der skulle træffes - og hvoraf nogle faktisk allerede var
truffet. Den er på mange måder interessant som udtryk for herskende fo
restillinger om sygdomsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse. Afgøren
de var tanken om, at sygdommen kunne holdes ude, hvis man indførte ef
fektive karantæneforanstaltninger, således at smitten ikke kom ind i lan
det. Alle indbyggere, og ikke mindst øvrighed, læger og præster, burde
desuden være agtpågivende over for mulige sygdomstilfælde og straks
sørge for, at de blev anmeldt, og at der blev gjort noget ved det; dette var
helt i overensstemmelse med 1782-forordningen om smitsomme sygdom
me. Overalt skulle der oprettes sundhedskommissioner, offentligheden
skulle holdes orienteret og specielt skulle de dumme bønder af præsten
lægges »paa Hierte, at det er en Pligt, som de skylde dem selv, deres Fa
milier og Medborgere, at de efterleve de forstandige og velmeente Raad,
som i denne Henseende gives dem, og at de for denne Pligts Tilsidesæt
telse ikke ville have blot at staae Mennesker, men og Gud til Ansvar« (§
11)’
Derudover søgte man at tage højde for, hvad der skulle gøres, hvis ko
leraen virkelig dukkede op, og det var ganske skrappe tvangsforanstalt
ninger, man var klar til at sætte i værk for at afspærre og inddæmme en
epidemi. Hvor alvorligt man betragtede sagen, understregedes yderligere
af, at overtrædelser kunne straffes med døden, sågar ved standret.
Allerede inden denne forordning var kystpolitiet begyndt at holde øje
med, at der ikke landsattes smittede personer, og i begyndelsen af juni var
beboerne i kystegnene blevet opfordret til at hjælpe til, idet man tog ka
rantæne-bestemmelserne, der stammede fra 1805, i anvendelse.27 Men
myndighederne skulle samtidig sørge for, at ingen misbrugte (eller lod an
dre misbruge) deres både til at tage kontakt med skibe, der kom fra Øster-

26. Forordning 19.6. 1831, Schous Forordninger - her findes også de nedenfor nævnte forord
ninger og bekendtgørelser.
27. Forordning af 8.6.
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søen. Det blev sågar forbudt at fiske i mørke, med mindre man havde til
ladelse til det.28
Det var åbenbart ikke helt let at holde sammen på vagtholdene ved ky
sterne. I hvert fald fandt man grund til at indføre strafmuligheder over for
folk, som forlod deres post eller ikke udviste årvågenhed.29 Indberetnin
ger fra læger tyder i øvrigt på, at denne vagttjeneste på stranden i kølige
og til tider fugtige sommernætter ikke har været behagelig, ligesom den
virkede generende for høstarbejdet, da det kom i gang. Ja, nogle mente li
gefrem, at selv om denne foranstaltning var gavnlig mod koleraen, så bar
den på den anden side en ikke uvæsentlig del af skylden for den feber-epi
demi, der brød ud i august, og at den måske havde kostet flere livet, end
koleraen ville have gjort. Man fastholdt dog overvågningen af kysterne
med civile helt hen til november på Sjælland.30
Forholdsregler over for høstepidemien
Da epidemien brød ud i august 1831, gik der nogle uger, inden embeds
lægerne råbte vagt i gevær over for Sundheds-Collegiet. Faktisk begynd
te nogle, endnu før dette skete på lokalt niveau, at gøre noget. Det hang
muligvis sammen med, at kolera-forordningen havde dekreteret oprettel
se af lokale sundhedskommisioner, således at der var et apparat, som end
nu ikke havde fået noget at lave, men som måske gerne ville gøre nytte og
vise sin berettigelse.
Hvorom alting er, så holdt sundhedskommissionen i Borup og Kimmersløv sognedistrikt et møde den 14. august i »Borup Præstegaard for at
træffe fornødne Arrangement i Anledning af at i Sognet er udbrudt en typheus epidemie, hvoraf nu er angrebne omtrent 40 Individer«. Man fik ar
rangereret sig sådan, at distriktslægen skulle komme hver anden dag og
besøge så mange syge, som han kunne overkomme. Sognepræsten skulle
desuden fortsætte med at tilse de syge og sørge for hjælpemidler sammen
med skolelærerne og sognefogederne, og disse sidste skulle desuden dag
lig efterse de syge i fattigdistrikterne.
Samtidig blev der udstedt en politiplakat af politimesteren i Ringsted.
Denne afspejlede koleraforordningens karantæne-bestemmelser om, at
myndighederne straks skulle underrettes om sygdom og død, sådan at
huse, hvor der var syge personer, kunne påhæftes en seddel fra politime-

28. Forordning af 11.6.
29. Kancelliplakat af 22.7.
30. Indberetning fra hjælpelæge A.C. Wiberg, Præstø, 12.9.; landfysikus Leths medicinalbe
retning 1831 ; Dagen 7.12.
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steren, hvorpå der var skrevet »smitsom sygdom«. Disse huse måtte ikke
besøges af andre end myndighedspersoner, ligesom beboerne ikke måtte
komme sammen med andre, således heller ikke i kirke eller skole. Man
kunne på skolen se en liste over de mærkede huse. Og i det hele taget måt
te der i sognene overhovedet ikke holdes »Almues-Sammenkomst ...,
hverken ved Bryllup, Barnedaab, Begravelse eller nogen anden Anled
ning. Skulde Nogen desuagtet fordriste sig til at holde Gilde, vil saavel
Værten som Gjæsterne vorde tiltalte og straffes efter Anordningerne.«
Politimesteren undlod ikke til slut at formane beboerne om at høre ef
ter. De skulle være opmærksommme på, »hvor vigtigt det er for dem selv
og for deres Familier, at de, Enhver især, nøie vaage over Efterlevelsen af
hvad her er befalet, paa det at Sygdommen kan vorde standset og de kun
ne vorde skaanede for den store Ulempe og Bekostning, som strængere
Indskrænkninger og en med Magt iværksat Spærring vilde medføre«.
Det er ikke til at sige, om dette er et enkeltstående tilfælde, eller om
man rundt omkring i andre sogne foretog sig noget tilsvarende. I Sundheds-Collegiets arkiv er det imidlertid det eneste opbevarede eksempel på
et sådant lokalt initiativ. Ellers var det som sagt lægerne, der fik sat større
foranstaltninger i gang.
Den 19. august indberettede Leth et tilfælde af børnekopper og benyt
tede samtidig lejligheden til at fortælle om feberepidemien, som nu var i
fuld gang. Den var ganske vist endnu ikke ondartet, mente han, og blev
den behandlet i tide, var den næsten aldrig dødelig. Men den var dog nu
»saa almindelig udbredt at i mange Byer intet Huus er frit for Syge, og i
mange Huuse og Gaarde alle Beboerne sengeliggende, hvorved Mangel
paa Arbeidere i Høsten er meget følelig.« Sygdommen syntes dog ikke at
»udbrede sig ved contagium« og kunne i hvert fald ikke »henregnes til de
farligt-smitsomme Sygdomme«, og det var derfor unyttigt at ansøge om,
at den måtte blive behandlet for offentlig regning, i hvert fald for Sorø
amts vedkommende.
Leth skiftede dog hurtigt mening. I de næste par dage blev det tydeligt,
at sygdommen var meget udbredt. Fra flere sider blev København anmo
det om, at der måtte sendes forstærkning til de nu overbebyrdede læger,
og det kom der. I begyndelsen af september kunne Sundheds-Collegiet
opgøre, at der var udsendt mere end 20 hjælpelæger til Præstø og Sorø
amter, og også til Roskilde og Holbæk amter blev der sendt hjælp.31

31. Der er adskillige anmodninger om hjælpelæger i Sundheds-Collegiets arkiv. Opgørelsen i
udkast til skrivelse til Leth af 2.9., Saxtorphs hånd (Collegiets dekanus).
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Det var hovedsageligt unge kandidater, der kom ud og dermed fik en
slags ilddåb. Fra langt senere har vi en beretning om, hvordan Collegiets
dekanus, Saxtorph, nærmest tog revl og krat for at klare situationen. Emil
Hornemann, lægestuderende endnu uden embedseksamen, blev i begyn
delsen af september af en bekendt, den tidligere omtalte Døliner, der alle
rede var sendt ud som hjælpelæge til Bregentved Gods, bedt om at kom
me til hjælp. Han gik til Saxtorph, der erklærede, at man nu var nødt til at
tage ueksaminerede, da der ikke længere fandtes kandidater at sende ud,
og Hornemann kom af sted samme aften.32
I slutningen af august begyndte Sundheds-Collegiet at få flere og flere
indberetninger fra lægerne om sygdommens karakter. Arends i Holbæk
meldte om dens udbredelse i Nordvestsjælland den 29. august, samtidig
med at han bad om hjælp - han mente, at »de tilstedeværende Lægers
Helbred ikke længe vil kunne opretholdes under de idelige Anstrengelser
Dag og Nat«. Han fandt ikke, at feberen var smitsom, og den egnede sig
derfor ikke til behandling for offentlig regning, undtagen hvis den overgik
»i en betænkeligere Sygdomsform«. Men han havde dog fået Kancelliets
accept af, at sognepræsterne efter at have talt med lægerne kunne uddele
lægemidler til deres sognebørn, når nu lægerne var for få til at overkom
me så mange syge. Der var altså tale om en foranstaltning svarende til
den, man havde sat i værk i 1829. Samtidig fik han i Statstidende (og der
fra i andre aviser) offentliggjort en meddelelse om sygdommen, som
fremhævede dens ikke-smitsomme karakter.
Også fra Lolland-Falster kom der nu melding om epidemien. Stiftsfy
sikus Jessen indberettede om den den 1. september og kunne desuden for
tælle, at han havde ansøgt om at få den behandlet på offentlig regning
overalt i stiftet, samtidig med at også han bad om hjælpelæger.
Mærkeligt nok var Leth endnu ikke den 4. september, trods sine tidli
gere meldinger til Sundheds-Collegiet, af den mening, at der var tale om
en farlig smitsot, ja han frygtede ligefrem, at nogle amter havde fremstil
let den farligere, end den virkelig var. Nok var den mere udbredt end de
foregående år, men han mente ikke, den var mere ondartet, og den kunne
helbredes, hvis der søgtes hjælp i tide, og patienten ikke i forvejen var
svækket. Men det var afgørende, at almuen kunne få gratis medicin, og
det var endnu kun enkelte steder, den blev behandlet på offentlig regning.
Situationen - og ikke mindst mangelen på læger - var nu så indlysende

32. Emil Hornemann: »Erindringer Ira den sjællandske Epidemi i 1831«. Hygiejniske Medde
lelser, 3. rk„ 2. bd., 1884, s. 175-203, hers. 1771'f.

264

Jens Chr. Manniche

alvorlig, at Kancelliet den 6. september udsendte et cirkulære, hvorefter
amtmændene skulle »overdrage Sognepræsterne og andre oplyste eller
dannede Mænd, fornemmelig Medlemmer af Sundhedskommissionerne,
at komme til Hjelp ved Uddeling af Medikamenter til de Syge«. Og nok
så vigtigt blev sygdommen nu defineret som en epidemi efter epidemifor
ordningen, således at alle angrebne nu skulle tages »under Kuur og Pleie
for offentlig Regning«. Epidemiforordningens bestemmelser i øvrigt
skulle også overholdes med undtagelse af kravet om hurtig begravelse.
Først hvis sygdommen skulle »udarte til at være virkelig smitsom«, skul
le dette komme til anvendelse.
Hermed havde centralmyndighederne taget det arsenal af midler i brug,
som man havde til rådighed. Det var for så vidt begrænset, hvad man kun
ne gøre, men i det mindste havde man fjernet den vigtigste hindring for, at
almuen søgte læge i forbindelse med sygdommen, nemlig økonomien. De
indsendte indberetninger fra »normale« læger og hjælpelæger vidner da
også om, at disse har arbejdet i døgndrift helt frem til oktober måned, da
sygeligheden begynder at formindskes. De få individuelle sygehistorier,
der er overleveret, afspejler også, at folk, der ellers under normale om
stændigheder næppe ville have haft råd til at søge læge, nu faktisk fik mu
lighed for det - og udnyttede den, samtidig med at lægerne med deres op
søgende virksomhed også sørgede for at tage hånd om disse samfunds
grupper.

En vigtig følge af epidemien var, at der pludselig opstod mangel på ar
bejdskraft i landbruget. Høsten var en periode i det traditionelle før-mekaniserede landbrug, der krævede mobilisering af snart sagt alle hænder, og
de mange syge gjorde det flere steder meget vanskeligt at få høstet i 1831.
På centralt hold blev dette klart i slutningen af august, og Rentekammeret
udsendte den 27. august et cirkulære til alle amtmænd om »Midler til at fo
rebygge Høstarbeidets Standsning, paa Grund af den indtrufne Sygdom
hos Almuen«. For at afbøde mangelen skulle amtmændene opfordre be
boerne til at hjælpe »de Gaardmænd eller Huusmænd, som af ovennævnte
Aarsag savne den fornødne Arbeidskraft« med høsten.33 Nogle dage sene
re blev det meddelt, at efterårsmanøvren på Sjælland var aflyst på grund af
sygdommen, og en række markeder blev ligeledes afblæst.34

33. Fogtmanns Reskripter, 1831, s. 335f; Collegial-Tidende, 1831, s. 707f.
34. Om troppeeksercitsen: Collegied-Tidende, 1831, s. 679, jf. Vest-Sieel landske Avis, 6.9.;
marked i Roskilde udsat: smst. 13.9.
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Vi kan få et lille øjebliksbillede af problemerne i et brev, som en sjæl
landsk præst sendte sin provst, da epidemien var ved at tage af. Pastor
Tauber i Vollerslev kunne efter at have ligget syg i 14 dage den 27. sep
tember skrive til provsten i Faxe og fortælle om, hvor slemt det havde
stået til i hans sogne. Af henved 800 konfirmerede sognebørn havde henimod 500 været syge, 55 var døde, de fleste af dem ældre og svagelige og
ingen under 40 år. I han eget hus havde »ingen af Folkene været skaanet
uden en lille Pige og var det mig i den bedste Høsttid fleere Dage ganske
umuelig at faae et eneste Menneske i Marken, og høist vanskelig at faae
Kreaturerne malket og røgtet. Dog hjalp den gode Gud, saa jeg ved det
herlige Veir og gode Venners Hjælp dog fik temmelig vel indhøstet«.35
Også andre steder synes det gode vejr i perioden at have været en stor
hjælp, idet man så ved ikke at få afbræk i arbejdet kunne kompensere for
mangelen på folk.36
Skolegangen blev også berørt. Provsten i Lollands Østre Provsti måtte
i januar året efter meddele Kancelliet, at skolegangen på grund af »den
usædvanlige Sygelighed« havde været »temmelig ustadig og Fremgangen
ikke saa kiendelig som hvis Omstændighederne havde været heldigere«.37
Skoledirektionen i Ringsted og Alsted herreder på Midtsjælland gav i
slutningen af august skolekommissionerne lov til at lade skolegangen op
høre, hvis det, de kaldte »Typhus Epidemien«, var udbredt. Det var åben
bart nødvendigt. Skolekommissionen i Slaglille og Fuldby havde allerede
få dage senere så store problemer, at de henvendte sig til deres provst i
Ringsted. I Slaglille var der kun 59 raske børn af 97, og endnu værre var
det i Fuldby, hvor der kun var 29 ud af 109. Hvad værre var, af de raske
blev nu endnu flere meldt syge, og nogle blev endda syge i skolen. Så da
myndighederne nu havde erklæret sygdommen epidemisk, ville man ger
ne vide, om man ikke skulle lukke skolen, både fordi der ikke kunne fore
tages ordentlig undervisning og af hensyn til smittefaren. Tilsvarende i
Munkebjergby, hvor der undertiden kun indfandt sig 2-3 børn i skolerne;
meget realistisk mente man, at man lige så godt kunne lukke, indtil syg
dommen »var fuldkomment hævet, da den aligevel vil blive om ikke en
Grund, saa dog et Paaskud til at fritages for at indfinde sig i Skolen«!38
35. Tauber til provst Barfod i Faxe, 27.9. 1831, LAS, Faxe-Bjæverskov-Stevns Provsti, Kor
respondance 1829-32.
36. Lolland-Falster Stiftstidende, 16.9. 1831.
37. LAS, Lollands østre Provsti 1829-48, Provsteembedets korrespondance 1831-37, brev af
29.1. 1832.
38. LAS, Ringsted-Alsted Herreders Provsti 1830-1976, A: Provsteembedets indkomne sager
1831, breve af 3.9. 1831, 13.9. 1831 og 14.11. 1831 (vedrørende skolen i Bråby).

266

Jens Chr. Manniche

Naturligvis blev præsterne også hårdt spændt for som sjælesørgere af
de mange dødsfald. Kirkebøgerne i berørte sogne vidner om et uhørt ar
bejdspres med begravelser. Fx var der i det store Kongsted sogn (der i
1834 havde 1309 indbyggere) fra begyndelsen af september både tre og
fire daglige begravelser, og den 18. nåede man helt op på ni. Den netop
nævnte pastor Tauber skrev til sin provst: »Jeg og min gode Nabo Peder
sen har trolig hjulpet hverandre, men i de sidste 14 Dage har vi begge
været syge, og havt ondt for at faae vore døde begravede, da alle Præster i
Herredet paa Hr. Thaning nær har været i lignende Stilling.« Også andre
steder måtte præsterne træde hjælpende til, hvis naboen blev syg.39

Lægernes indsats
Emil Hornemann blev anbragt på Turebyholm under Bregentved Gods,
hvor han trods sin manglende embedseksamen blev sat til at praktisere på
egen hånd. Hans bekendt, reservekirurg i søetaten Døliner, havde hænder
ne fulde, og grevskabets egen læge, Kruse, var blevet syg.
Dette var i begyndelsen af september. Kort efter, den 10., kom han en
sen aften i mulm og mørke på et ret øde sted forbi et ensomt beliggende
hus inde på en mark. Da hørte han pludselig en kvindestemme, som
spurgte, om han var doktoren. Hun fortalte nu grædende, at hendes eneste
søn lå og droges med døden. Han var kun 28 år, men forsørgede både mo
deren og hendes søster, da faderen var død.
Inde i huset traf Hornemann en noget yngre bondekone. Hun var den
omtalte søster, som også boede der. Den syge lå bevidstløs hen med stær
ke kongestioner til hovedet og noget snorkende åndedræt. Hornemann un
dersøgte ham nu og hørte på, hvad mosteren forklarede. Den unge mand
havde for fire dage siden fået feber med stærk hovedpine, brækning og
smerter i lemmerne; han havde også haft diarré, og hans puls var »hurtig
og spændt«. Den unge lægestuderende besluttede så med det samme at
årelade ham og lave en kininmixtur til ham.
Moderen var der ikke noget at stille op med, hun bare græd og jamrede.
Mosteren derimod var flink til at hjælpe og forstod godt, hvad hun fik be
sked på, nemlig at den syge skulle have medicinen, så snart han vågnede,
og inden næste feberanfald kunne ventes. Åreladningen gjorde ham noget

39. Fx Bårse og Mønbo Provsti. A. Journal for Bårse-Mønbo Herreder, 5.6. 1830 - 29.7. 1845
m.v.,29.8. 1831.
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svagere, men feberanfaldet endte om natten med rigelig sved og febervil
delser. Det næste anfald et par dage senere var langt mildere, og efter
hånden fik patienten det bedre. Der gik dog yderligere 14 dage, inden fe
beren standsede. I den sidste fase kom et tilbagefald af det, som lægen ka
rakteriserede som regulær tertianfeber (andendagsfeber). Men den blev
standset med en ny portion kinin. Da Hornemann nogen tid efter så man
den, mødte han ham på vej til møllen med en stor sæk mel på nakken.
I dette tilfælde gik det altså godt, men sådan var det langt fra hver gang.
Hornemann kunne også berette om tilfælde, hvor lægen ikke kunne stille
noget op.40
De fleste af lægerne var dog ret overbeviste om, at de faktisk var i stand
til at helbrede sygdommen. Igen og igen lyder det i indberetningerne, at
den ikke var ondartet, og at helbredelse kunne opnås, hvis blot patienter
ne kom rettidigt under behandling og så i øvrigt overholdt diætforskrifter
og tog den ordinerede medicin (ofte brækmidler kombineret med china
eller kinin, men også igler anvendtes fx!).

Epidemiens konsekvenser
Emil Hornemann blev senere en af landets kendteste læger, en fremtræ
dende miasmatiker og hygiejnefortaler, og han spillede en væsentlig rolle
ved koleraepidemien i 1853. I sine langt senere erindringer (1883) om
sine erfaringer som hjælpelæge udnævnte han, der altså havde været dybt
involveret i kolera-bekæmpelsen, »hin Farsot« i 1831 til »den betydelig
ste og alvorligste epidemi, der i dette Aarhundrede har hjemsøgt vort Fø
deland«.41
Som flere gange nævnt står vi i 1831 over for århundredets højeste dø
delighedsrate. Og der er ikke tvivl om, at det alene er epidemien på Sjælland-Lolland, der er skyld i dette. De samtidige årlige opgørelser i Collegial-Tidende, baseret på præsternes indberetninger om fødsler og døds
fald, angiver størrelsesordenen (se bilag 1), og en sammenligning med de
forudgående og efterfølgende år viser noget om problemets omfang: Der
er stærkt forhøjede dødelighedstal i 1829 og ikke mindst 1831 i de to stif
ter (hvor det i øvrigt er værd at huske, at store dele af nordre sjællandske
fysikat ikke var synderlig berørt af epidemien).

40. Hornemann 1884, s. 190-194.
41. Hornemann 1884. citater fra s. 175 og 196.
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Allerede lægen E. Fenger var i 1848 opmærksom på disse forhold.
Han lavede nogle beregninger på de tal, der var indberettet til SundhedsCollegiet om epidemiens omfang, for at undersøge dens faktiske virk
ninger på dødeligheds- og befolkningsforholdene i Danmark. Han nåede
her frem til, at en forstærket dødelighed i årtiet 1826-35 væsentligst måt
te tilskrives koldfeber-epidemierne, og at den overvejende del af denne
overdødelighed skyldtes epidemierne på Sjælland og Lolland-Falster.
Hvad angik aldersfordelingen, konkluderede Fenger, at epidemien i 1831
»fornemmelig yttrede sin ødelæggende Indflydelse paa de 50 til 60 Aar
gamle mennesker, dernæst paa de Aldere, der staae nærmest ved denne,
og mindre jo fjernere Alderen var fra det 50-60 Aar«, dog sådan at mor
taliteten i aldersgruppen 10-20 var mindre end i de omgivende år. Lige
ledes kunne han vise, at dødeligheden var større blandt mænd end blandt
kvinder.42
Otto Andersen, som har lavet nogle moderne statistiske analyser på
materialet, når frem til, at der i 1831 var en overdødelighed på hele Sjæl
land på ca. 65% og på Lolland-Falster på ca. 18%; i resten af landet var
der kun en svag overdødelighed (mellem 1 og 4%). Han beregner døde
ligheden på hele Sjælland til 41,8%o og for Lolland-Falster til 49,8%o (fig.
2).43
Fra det samtidigt indsamlede materiale kan man komme ned på mere
lokale niveauer. Nogle indberetninger fra amtmændene i Sorø og Præstø
amter viser, at mindst 25-30% af befolkningen i de mest berørte områder
i Sorø amt havde været syge, og at 3-3,5% af befolkningen var død i de
værste epidemimåneder fra midten af august til midt i oktober. I Vallø og
Bregentved birker (der hovedsageligt lå i Præstø amt) var mindst 35% af
befolkningen ramt af sygdommen, og 3,5 % døde i perioden. Stiftsfysikus
Leth udpegede Bjæverskov og Faxe herreder som de hårdest ramte med
omkring 40% syge.
Naturligvis kunne ikke alle dødsfald tilskrives epidemien, men dog for
mentlig hovedparten. Og sandsynligheden talte for, at langt flere end de

42. E. Fenger: »Om Koldfeber-Epidemiernes Indvirkning paa Dødeligheds- og BefolkningsForholdene i Danmark«, Det kongelige medicinske Selskabs Skrifter, Ny rk., 1. bd., 1848,
s. 139-171. Citaterne er fra s. 160 og 162.
43. Andersen 1982, s. 41 og 45 og Andersen 1976, s. 3229f (se note 1). Hans beregninger på
sygdomshyppighed og mortalitet som følge af epidemien baserer sig på C.A. Hansens tal,
som er problematiske - og formentlig for lave. Der er ganske vist tale om officielle lal,
men deres pålidelighed svækkes stærkt af, at de er baseret på lægernes opgørelser, og dis
se tilså ikke alle syge eller døde; døde, der ikke er registreret døde som følge af epidemien,
er registreret som »almindelige« dødsfald.
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Fig. 2. Summarisk fertilitetskvotient (stiplet) og summarisk dødskvotient 1820-1839 for hen
holdsvis Sjællands stift ekskl. København (grafen til venstre) og Lolland-Falsters stift (grafen
til højre). (Efter Otto Andersen: »En dansk malariaepidemi«. Ugeskrift for Læger, 138/50,
1976, s. 3229).

opgjorte havde været syge, idet - som det hed - »Mange, der ikke vilde
afbenytte Lægehielp, ei have ladet deres Sygdom anmelde for Vedkom
mende«.44
Endnu værre stod det til i visse egne af Lolland. Hårdest ramt var efter
embedslægens udsagn de to nabosogne Majbølle og Radsted i Musse her
red på østsiden af Lolland, hvor o. 1800 af de henved 2000 indbyggere
skulle have været syge, og hvor der døde omkring 100 (5%), mens syg
dommen rasede.45
Spredte undersøgelser i kirkebøger fra en række sjællandske og lolland
ske sogne i de værst ramte egne tyder på, at folk begyndte at dø af syg
dommen i sidste halvdel af august. I en række sogne begynder der at ske
næsten daglige dødsfald fra dagene omkring den 20. august.461 Majbølle
og Radsted begynder den store dødelighed i de sidste dage af august.
Der er visse mærkværdigheder i tallene. Således er der fx næsten en

44. Trykt i Collegial-Tidende, 1831, s. 819ff. Dele af Bregentved og Vallø birker lå i hen
holdsvis Sorø og Københavns amter. Citatet er fra s. 828.
45. Disse tal findes hos A.E Bremer: »Om Koldfeber-Epidemierne i Danmark i Aarene 182534«, Det kongelige medicinske Selskabs Skrifter, Ny rk., 1. bd., 1848, s. 125-138, specielt
s. 135. Tallene må være hentet fra Collegial-Tidende, 1831 og 1832, jf. note 3. Antallet af
døde stemmer med en periode fra sygdommens start og frem til ca. 1. december, jf. i øvrigt
nedenfor.
46. Haslev den 15., Faxe den 17., Everdrup den 18., Vollerslev den 19., Braaby den 21. - det
er måske værd at bemærke forskellen på de to nabosogne Haslev og Braaby.
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Tabel 1: Dødsfald i tre lollandske sogne (Radsted, Majbølle og Slemminge) 1829-35
Kilde: Kirkebøgerne fra de pågældende sogne, LAS
NB: Da der er et fødselsunderskud i årene 1829-33 bortset fra 1830 (i alt på 392 for
hele perioden), er folketallet formentlig højere i disse år og dødsraten følgeligt lave
re. Det beregnede folketal tager højde for dette ved at tilføje de årlige fødselsunder
skud til 1834-tallet (2669), akkumuleret år for år; det er forudsat, at til- og fraflyt
ning udligner hinanden.

År
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835

antal døde
171
100
247
196
121
89
104

% af befolkning 1834

6,4
3,8
9,2
7,3
4,5
3,3
3,9

% af beregnet folketal
5,6
3,4
8,3
7,0
4,5

uge imellem, at dødeligheden tager til i nabosognene Haslev og Braaby og Haslev er yderligere bemærkelsesværdig ved, at kun meget få kvinder
synes at dø af sygdommen (af 39 døde i perioden sidste halvdel af august
- september er kun 8 kvinder; til sammenligning er de tilsvarende tal i
Braaby 14 kvinder af 25, i Faxe 34 af 75).
Opgørelser over døde i forskellige kirkebøger viser i øvrigt noget om,
hvor hårdt nogle egne har været ramt af sygdommen. I de tre nabosogne
Radsted, Majbølle og Slemminge døde i løbet af 1831 i alt 247, heraf godt
40% i perioden 15. august - 31. oktober, dvs. den værste epidemiperiode
(tabel 1).
I disse lollandske sogne var årets dødsfald dog i langt højere grad
spredt over året end i en række sydøstsjællandske sogne, hvor omkring
60% af årets dødsfald fandt sted i den nævnte periode (jf. tabel 2). Ud
strækker man (arbitrært) hele epidemiperioden fra midten af august til
midten af december tegner epidemien sig for to tredjedele af årets døds
fald i de sjællandske sogne og i enkelte endnu mere.
Samtidig var året 1831 i det hele taget præget af en langt større døde
lighed end de omgivende år, som det fremgår af tabel 1 og 2.1 begge om
råder er der tale om næsten en fordobling af dødeligheden, og man kan
sammenligne med kolera-epidemierne i 1850’erne, hvor tilsvarende be
regninger har vist, at dødeligheden i kolera-ramte områder endda ikke

Den østdanske epidemi 1831

271

Tabel 2: Dødsfald i 15 sydøstsjællandske sogne (Tybjerg, Gørslev, Vol lers lev, Ter
slev, Freerslev, Haslev, Braaby, Vester Egede, Toksværd, Kongsted, Faxe, Everdrup,
Sne sere, Baarse, Lundby) 1829-35
Kilde: Kirkebøgerne fra de pågældende sogne, LAS
NB: Befolkningen i 1834 var 12955. Da der er et fødselsunderskud i perioden 182932 (i alt på 663 personer), er folketallet formentlig højere i disse år og dødsraten føl
geligt lavere (beregnet til mellem 0,1 og 0,2 procentpoint); sammenlignet med de
lollandske sogne er underskuddet dog både lavere og er allerede 1833 vendt til over
skud.

År
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835

antal døde

% af befolkning 1834

482
432
996
398
333
350
427

3,7
3,3
7,7
3,1
2,6
2,7
3,3

nåede de samme højder (Korsør 1857: godt 10; Amager 1853 ca. 9,1;
Aalborg 1853 ca. 7,4; København 1853 ca. 5,5; Aarhus 1853 ca. 4,9).47
Som sagt skyldtes næppe alle disse dødsfald epidemien, men groft ta
get kan fordoblingen af årsdødeligheden tilskrives denne - lidt mindre på
Lolland, lidt mere på Sjælland; mens den stod på, må henimod hver 25. i
de tre lollandske sogne og henimod hver 15.-20. i de 15 sjællandske være
døde.
Der har med andre ord været tale om en regulær katastrofe, men fordi
den fandt sted på en vis afstand af hovedstaden blandt fattige landboere,
kom epidemien i langt ringere grad i søgelyset end de senere nok så om
talte koleraepidemier.
Undersøgelser af enkelte sogne i Holbæk amt tyder på at dødeligheden
ikke har været så omfattende her som længere sydpå.48 Tilsyneladende
47. Gerda Bonderup: Cholerci-Morbro'er og Danmark. Billeder til det 19. århundredes sam
funds- og kulturhistorie, Århus 1994, s. 259.
48. I Tuse og Undløse sogne i henholdsvis Tuse og Merløse herreder, de ifølge embedslægen
hårdest ramte områder, ligger dødeligheden i 1831 på 5,4% (i forhold til 1834-befolkningen); til gengæld var den noget højere i 1829 i Undløse (5,9%), men nærmest normal i
Tuse (3,2%). Godt 40% (= 2,3% af 1834-befolkningen) døde i epidemiperioden.
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aftog den også jo længere vestpå, man kom. I Havrebjerg sogn, hvor
Søren Pedersen omhyggeligt førte bog over årets tilskikkelser, synes syg
dommen modsat tidligere år ikke at have været udbredt. Søren Pedersen,
som ellers lige fra 1827 klager over den »graserende undartede feber syd
om«, berømmer 1831 som »et af de frugtbareste og skiønneste aar for
Dannemark og det danske folk«, og må med glæde tilstå, at man dette år
ikke hjemsøgtes af »sydom og anden sorigs«.49 Også på Lolland synes der
at være en tendens til dalende dødelighed mod vest. Her synes epidemien
i 1829 tværtimod at have været hårdere; om den var af samme art, er van
skeligt at sige, men dens tyngdepunkt lå hvad dødsfald angik tilsynela
dende i forårsmånederne.50
De samtidige iagttagere udpegede som nævnt ovenfor den fattige del af
almuen, som dem epidemien gik værst ud over. En undersøgelse af nogle
enkelte sogne tyder på rigtigheden heraf. Undersøgelsen må dog tages
med det forbehold, at sognene er få og ikke særligt store, og at der ikke er
taget højde for en eventuelt særlig socialstruktur i sognet. Omkring nogle
af de store godser som fx Bregentved og de østlollandske godser har der
jo nok været en overvægt af husmænd og andre i forhold til gårdmændene, hvorfor en markant overvægt af dødsfald blandt de førstnævnte ikke
nødvendigvis siger noget om, hvorvidt epidemien ramte socialt skævt (det
gælder således både Haslev og Radsted sogne, der indgår i undersøgel
sen). Sondringen mellem husmænd og andre grupper er måske også for
teoretisk, ligesom det kan diskuteres, hvor enker socialt skal placeres; her
er de dog i alle tilfælde placeret efter deres afdøde mands status.
Hvorom alting er, så er der både i syv sjællandske sogne og et lollandsk
tale om, at ca. tre fjerdedele af epidemiens ofre tilhørte landbosamfundets
underklasse (tabel 3).

49. Karen Schousboe (udg.): En fæstebondes liv. Erindringer og optegnelser af gårdfæster og
sognefoged Søren Pedersen, Havrebjerg (1776-1839), Odense 1983, s. 326 (om 1831).
50. I Fuglse er dødeligheden i 1831 6,3 %, mens den i 1829 var helt oppe på 7,5%, her skete
dødsfaldene især i april; i Søllested erden 4,5%, men i 1829 6,0% (alle procenttal i forhold
til 1834-befolkningen). Når etatsråd L. Jørgensen i sine langt senere erindringer husker det
sådan, at der »i Søllested sogn som og i flere andre døde hvert tiende menneske«, er det et
godt eksempel på, hvordan alting bliver forstørret i erindringen, Lolland-Falsters Histori
ske Samfunds Aarbog, I, 1913, s. 100.
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Tabel 3: Social status blandt døde i syv sjællandske sogne (Gørslev, Vollerslev, Ter
slev, Freeslev, Haslev, Vester Egede, Faxe) og et lollandsk (Radsted) under epidemi
en i 1831
Kilde: Kirkebøgerne fra de pågældende sogne, LAS
NB: De døde efter 15.8. 1831, angivet dels i hele tal og dels i %, er fordelt på soci
algrupper. Hvor ikke nærmere er specificeret, er gårdmænd eller husmænd på aftægt
anbragt i disse grupper. Befolkningen i 1834 var i de sjællandske sogne i alt 5939, i
det lollandske sogn 1028.

Social status

Syv sjællandske sogne
%
antal døde

Radsted sogn
antal døde

%

Gårdmand
Husmand/håndværker
Indsidder/på aftægt
Almissenyder/fattiglem
Tyende
Andet

78
156
80
26
17
9

21,3
42,6
21,9
7,1
4,7
2,4

12
14
19
9
3
6

19,0
22,2
30,0
14,3
5,0
9,5

I alt

366

100,0

63

100,0

Epidemien synes at have været hårdere ved mændene end ved kvinder
ne, idet omkring 60% af de døde under epidemien i de undersøgte 15
sjællandske sogne var mænd.51
Helt markant og bemærkelsesværdigt er aldersfordelingen, idet det
især gik ud over de ældre og svagelige i samfundet, som pastor Tauber i
Vollerslev formulerede det. Den statistik, som Danske Kancelli indsamle
de, bekræftede dette, og i kirkebøgerne er billedet meget tydeligt. To tred
jedele af dem, der døde i de undersøgte sogne under epidemien, var over
50 år gamle, mens børnedødeligheden er bemærkelsesværdigt lav - knap
10% var under 5 år og knap 27?% mellem 5 og 19 år, helt modsat samti
dens normale mortalitetsmønster.52 Sammenligner man mænd og kvinder,
er dødeligheden næsten ens i gruppen over 50 år, mens den varierer noget

51.1 hjælpelæge på Bregentved Gods, Døliners indberetning af 13.12. gør han opmærksom på
dette og også på dødeligheden over 50 år - se det følgende. Derimod mente Sommerfeldt i
Køng (9.9.), at oldinge og børn, mænd og kvinder blev angrebet lige hyppigt.
52. Sommerfeldt (foregående note) bemærkede, at han ikke havde set sygdommen hos spæde
og 2 å 3 års børn.
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Tabel 4: Procentmæssig alders- og kønsfordeling af døde i 15 sydøstsjællandske
sogne (Tybjerg, Gørslev, Vollerslev, Terslev, Freerslev, Haslev, Braaby, Vester Ege
de, Toksværd, Kongsted, Faxe, Everdrup, Snesere, Baarse, Lundby) i perioden 15.8.

-31.10. 1831
Kilde: Kirkebøgerne fra de pågældende sogne, LAS

Alder
0-4
5-19
20-49
50-

antal døde i %

8,6
2,2
21,9
67,1

fordelt på køn
M:
M:
M:
M:

6,8; K: 11,2
1,8; K: 2,8
25,3; K: 17,2
65,9; K: 68,8

i de øvrige aldersgrupper (tabel 4). Det var med andre ord en sygdom som
næsten ikke berørte børn og unge, og som kun i begrænset omfang var dø
delig for voksne i deres bedste alder.

Epidemien kom som tidligere nævnt som kulmination på en årrække med
megen sygdom. Ikke mindst havde 1829 været næsten lige så slem, med
en dødelighed der var tæt på den i 1831, ja i nogle egne endda højere.53
Samtiden opfattede det som samme sygdom, der var på spil i disse år, pri
mært beskrevet som remitterende feber forbundet med biliøse og rheumatiske febre. I hvert fald i Nordvestsjælland og Sydsjælland ligner den me
get 1831 -epidemien og kommer omtrent på samme tidspunkt. På LollandFalster derimod udpeger lægerne ikke nogen specielle sygdomsperioder,
men stiftsfysikus taler om »en staaende Epidemi« af intermitterende fe
bre; på Lolland er der dog antydninger af, at der har været en høj dødelig
hed i månederne fra marts til maj med højdepunkt i april.54 Det kunne
tyde på, at vi i hvert fald ikke har at gøre med den samme sygdom i hele
området i 1829. Der er også en tydelig forskel i børnedødeligheden (0-10
år) mellem 1829, hvor den er ret normal på Sjælland og noget forhøjet på

53. Se ovenfor i note 45 og 47.
54. For Nordvestsjælland, se landfysikus Arends’ medicinalberetning for 1829; for Sydsjæl
land landfysikus Leths do.; for Lolland stiftsfysikus Jessens medicinalberetning (som først
er fremsendt til Sundheds-Collegiet i september 1831 !), samt undersøgelser af kirkebøger
ne i Radsted og Fuglse.

Den østdanske epidemi 1831

275

Tabel 5: Fødsler i tre lollandske sogne (Radsted, Majbølle og Slemminge) 1828-35
Kilde: Kirkebøgerne fra de pågældende sogne, LAS
NB: Befolkningen i 1834 udgjorde 2669.

År
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835

antal fødte

91
87
104
113
46
100
136
131

% af befolkning 1834

3,4
3,2
3,7
4,2
L7
3,7
5,1
4,9

Tabel 6: Fødsler i 15 sydøstsjællandske sogne (Tybjerg, Gørslev, Vollerslev, Terslev,
Freerslev, Haslev, Braaby, Vester Egede, Toksværd, Kongsted, Faxe, Everdrup, Sne
se re, Baarse, Lundby) 1829-35
Kilde: Kirkebøgerne fra de pågældende sogne, LAS
NB: Befolkningen i 1834 udgjorde 12955.
År

1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835

antal fødte

413
440
368
368
301
493
508
491

% af befolkning 1834

3,2
3,4
2,8
2,8
2,3
3,8
3,9
3,8
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Tabel 7. Den årstidsmæssige fordeling affødsler i 1832 i tre lollandske sogne (Rad
sted, Majbølle og Slemminge) og 15 sydøstsjcellandske sogne (Tybjerg, Gørslev, Vollerslev, Terslev, Freerslev, Haslev, Braaby, Vester Egede, Toksværd, Kongsted, Faxe,
Everdrup, Snesere, Baarse, Lundby)
Kilde: Kirkebøgerne fra de pågældende sogne, LAS
Tre lollandske sogne
Årstid:
januar-april
Antal fødsler:
24 (52%)

maj-august
5(11%)

september-december
17(37%)

året i alt
46

75 sydøstsjcellandske sogne
Årstid:
januar-april
Antal fødsler:
102 (33%)

maj-august
63 (21%)

september-december
136 (45 %)

året i alt
301

Lolland-Falster, og 1831, hvor den begge steder er lavere end gennem
snittet i disse år (jf. bilag 1 ), og det kunne give mistanke om, at der er tale
om forskellige epidemier. Under alle omstændigheder vil det nok være
vanskeligt at fastslå, om den høje dødelighed i 1829 og 1831 skyldtes det
samme.55
Et påfaldende forhold ved epidemien, som også samtiden naturligvis
bemærkede var, at fødselstallet faldt drastisk året efter epidemien. Em
bedslægerne noterede sig dette, og Leth gjorde opmærksom på, at »Saavidt jeg har kunnet erfare have Fødslerne især været sjeldne i de første
Sommermaaneder; hyppigst i de sidste 2-3 Maaneder, ligesom der ved
Aarets Udgang (efter flere Jordemødres Forklaring) skal være et usæd
vanligt stort Antal Svangre. - Det synes saaledes ogsaa her stadfæstet at
under udbredte og dræbende Epidemier Conceptionerne ere langt sjeldne
re end sædvanligt, men efter deres Ophør igjen usædvanligt forøget.«56
Kigger man i kirkebøgerne i en række af de ramte sogne, er fødsels
mønstret i 1832 da også temmelig påfaldende. For det første fødes der i
55. Der kan måske i denne forbindelse også være grund til at hæfte sig ved den ovenfor om
talte forskel i fordelingen af dødeligheden før og under epidemien i 1831 mellem Sjælland
og Lolland-Falster, hvor den i sidstnævnte område er mere spredt ud over hele året.
56. Se indberetninger for 1832 fra stiftsfysikus Jessen, Nykøbing F., og fra landfysikus Leth,
Næstved, jf. også en række læger, der nævner et øget antal aborter eller et usædvanligt lavt
fødselstal: Aarestrup, Nysted; Weiss, Holbæk. Jf. også de officielle befolkningsstatistikker
ovenfor.
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sogn efter sogn langt færre børn end normalt. For det andet synes der at
være en markant tendens til yderst få vellykkede konceptioner i epidemi
perioden (tabel 5, 6 og 7).57
Med andre ord taler meget for, at epidemien har skadet reproduktions
evnen, så meget mere som det jo netop ikke var kvinder i den fødedygtige
alder, der blev hårdest ramt, i hvert fald ikke så de døde af det. Den kriti
ske læser kan naturligvis mene, at befolkningen var for syg til kønslivets
strabadser, men kan det virkelig forklare en så omfattende virkning af epi
demien? Muligvis kan lægernes omfattende brug af kinin eller kinabark
til behandling have en vis betydning, idet dette kan have abortfremkal
dende virkninger. Men umiddelbart forekommer det ikke sandsynligt, at
dette alene skulle bære skylden.

Afslutning
Epidemien gav formentlig sundhedsvæsenet med Sundheds-Collegiet i
spidsen en række værdifulde erfaringer med hensyn til, hvordan man
skulle takle en sådan stor epidemi. Mange af de forholdsregler, man tog i
brug i 1831, vendte man tilbage til under koleraepidemien i 1853; en ræk
ke af koleralægerne havde jo også været med 1831. Men i øvrigt var man
ge af forholdsreglerne hjemlet i epidemiforordningen af 1782. Det gjaldt
således de ugentlige beretninger om epidemien fra embedslæger og beret
ninger fra læger og hjælpelæger direkte til Sundheds-Collegiet uden om
den normale kommandovej over amtet, og brugen af præster (og andre
oplyste eller dannede mænd) som læge- eller apotekervikarer til uddeling
af medicin. Benyttelsen af frivillige hjælpelæger, heriblandt medicinstu
derende, havde været prøvet tidligere, men aldrig i så stor en skala. Alt
sammen var noget, som man tog op igen under koleraepidemien i 1853.
Også udsættelsen af soldaternes efterårsmanøvre blev da gentaget.58
Muligvis havde epidemien også betydning for landbefolkningens syn
på lægerne. Det kunne være svært nok at få almuen til at betjene sig af
»rigtige« læger, om ikke af andre grunde så af økonomiske, og kvaksalveriet florerede. Men den store indsats i kampen mod feberepidemien havde

57. Hans Chr. Johansen har i en beregning på 26 sogne vist, at dåbshandlinger i perioden
1741-1799 fordeler sig næsten helt jævnt over året; der er lidt færre dåbshandlinger i som
mermånederne, men ikke så markant som i 1832-materialet. Se Hans Chr. Johansen: Be
folkningsudvikling og familiestruktur i det 18. århundrede, Odense 1975, s. 98-100.
58. Vedrørende 1853 se Bonderup 1994, s. 72,91, 164, 178, 186 (bl.a.).
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måske en virkning. I hvert fald huskede Emil Hornemann det mange år
senere sådan, »at Lægerne overalt mødte Tillid og Taknemmelighed fra
Befolkningens Side«. Og yderligere havde det kollegiale Forhold »vist
nok aldrig været bedre eller behageligere end dengang«.59
For befolkningen i de berørte egne og ikke mindst den ældste generati
on var epidemien i 1831 utvivlsomt en katastrofe. Den var også et grelt
vidnesbyrd om sundhedsforholdenes sociale karakter. Var man fattig og
gammel og boede på landet, så var risikoen for at dø af sygdommen bety
deligt forhøjet.
For nogen må den dog alligevel have været en forklædt velsignelse. I
hvert fald kan man af de officielle tal over ægteviede konstatere, at der i
1832-33 skete et voldsomt boom i bryllupperne især på Lolland-Falster
og i mindre grad på Sjælland. Mon ikke mange unge pludselig i utide har
fået mulighed for at komme til et hus eller en gård, fordi de gamle var fal
det væk før tiden i efteråret 1831 ?6()

59. Hornemann 1884, s. 196.
60. På Lolland-Falster er der i 1832 næsten 50% flere bryllupper i 1832 end i de foregående
fem år i gennemsnit, det falder lidt i 1833; for hele Sjælland er det 15-20% flere og næsten
uændret i 1833. I det øvrige land er der i 1832 2% flere bryllupper, i 1833 knap 4%. Ta
bellerne for de enkelte år kan findes i Collegial-Tidende for det følgende år.

A. SJÆLLAND
fødte

1827

1828

1829

1830

1831

1832

1833

1834

10215

M:
K:

10405

10035

9870

10669

8733

12234

12294

1827
2706

40-50

50-60

60-

i alt

summa

1272
1088

165
166

197
196

214
241

316
257

365
297

1198
1281

3727
3526

7253

1847
1604

239
256

254
258

288
285

383
303

508
394

1478
1484

4997
4584

9581

2226
2004

305
260

306
313

312
355

506
408

696
508

1834
1843

6185
5694

11879

1763
1497

225
275

274
246

357
350

476
319

549
413

1574
1419

5214
4519

9733

2087
1828

223
233

319
364

513
467

757
535

1080
769

2495
2397

7706
6813

14519

1717
1579

257
217

317
288

389
386

458
402

604
514

1250
1211

4892
4597

9489

1688
1442

233
234

243
250

315
310

391
313

461
361

902
1005

4233
3915

8148

2007
1769

252
291

218
242

266
273

307
226

382
287

887
885

4322
3973

8295

1828
2798

1829
2915

1830
3026

1831
2956

1832
3375

1833
3340

1834
3161

+/-

+2962

+ 824

-1844

+ 137

-3850

-756

+4086

+3999
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BILAG 1. FØDTE OG DØDE I SJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS STIFTER 1827-34
Kilde: Collegial-Tidende 1828-1835
NB: For året 1831 er tallene for Bornholm kun regnet ind i totalsummerne, ikke i aldersfordelingen

B. LOLLAND-FALSTER

0-10
1827

1828

1829

1830

1831

1832

1834

Indgåede ægteskaber:

2315

1946

2075

1949

1296

2319

2619

1827
547

50-60

60-

i alt

summa

282
242

52
41

58
46

57
51

79
58

89
76

269
300

886
814

1700

395
379

59
76

58
64

60
78

106
89

141
102

307
323

1126
1111

2237

724
580

111
101

83
89

84
70

115
92

154
118

392
355

1663
1405

3068

381
329

68
75

70
69

78
73

111
72

125
100

363
330

1196
1046

2242

467
404

75
62

82
101

114
127

194
152

286
237

630
634

1848
1717

3565

399
358

72
77 .

123
134

175
182

222
168

283
219

360
382

1634
1520

3154

501
496

76
75

106
95

120
99

134
108

169
115

208
221

1314
1209

2523

502
433

90
70

44
64

57
63

76
69

109
84

163
166

1040
939

1979

1828
666

1829
674

1830
690

1831
627

1832
938

1833
884

1834
792

+/-

+ 373

+ 78

-1122

- 167

-1616

-1858

-204

+ 640
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Mellem demokrati og diktatur
Jyllands-Posten i 1930’erne
Af Søren Toft Hansen
Som en avis, der altid har ligget udenfor - eller i periferien af - de politiske parti
er, har Jyllands-Posten haft en speciel politisk linie. I både samtiden og eftertiden
har vurderingen af Jyllands-Postens holdning i 1930' erne været et spørgsmål om, i
hvilken grad avisen var nazistisk eller fascistisk. Den følgende analyse af cand.phil.
Søren Toft Hansen går ikke ind i denne diskussion, men beskriver i stedet avisens
demokratiopfattelse, som den fremtrådte i avisens ledere. Jyllands-Posten var på
kollisionskurs med Det konservative Folkeparti bl.a. i spørgsmålet om en mere de
mokratisk grundlov i 1938/39, og avisens afvigelse fra partiets demokratiopfattelse
søges belyst og forklaret ud fra Jyllands-Postens udgiveres og læseres erhvervs
struktur og klassebasis. Analysen bidrager dermed til forståelse af den borgerlige
opposition, der hverken kan placeres inden for de etablerede partier eller de nye
kritiske protestbevægelser og -partier.

Indledning
Den traditionelle karakteristik af den danske presse i mellemkrigstiden
har været, at aviserne i perioden blev afpolitiserede.1 Lederne blev ensret
tede, fordi de mindre blade var økonomisk og redaktionelt afhængige af
partierne. De politisk farvede referater og artikler blev færre, for kun ved
at neddæmpe de politiske budskaber kunne man komme ud over en
snæver læserkreds. Et større læsergrundlag og dermed flere annoncer var
nødvendige for at finansiere de redaktionelle tiltag, som den moderne avis
nødvendigvis måtte foretage for at overleve i denne periode af koncentra
tion.
Det kan ikke afvises, at Jyllands-Posten i 1930’erne var mindre politisk
i sin nyhedsreportage end i det forudgående tiår, men på meningsjournali
stikken - ledere og politiske kommentarer - markerede avisen sig stærkt
og selvstændigt. Avisen, der var landets 4-5 største med ca. 24.000 dagli-

1. Niels Thomsen: Dagbladskonkurrencen 1970-1972, I-II, København 1972.
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ge læsere, prægede den offentlige debat som en borgerligt indstillet kriti
ker af demokratiet, politikerne og den spirende velfærdsstat.
Analyser af typen »hvem ejer pressen?« kommer ofte til det resultat, at
hovedparten af pressen er borgerlig/kapitalistisk. Dette er naturligvis af
stor betydning for vurderingen af pressen; men billedet må nuanceres. Et
dagblad må nødvendigvis drives som en forretning, og her er de eneste
indtægtskilder den meget uhomogene gruppe af læsere og annoncører.
Niels Thomsen angiver på grundlag af en sammenligning afstemmetal og
oplagstal, at der efter 1920 har været en faldende tendens til at vælge avis
efter ens politiske standpunkt og i stedet vurdere sin avis på den generelle
journalistiske kvalitet.2 De statistiske data kan ikke betvivles: Generelt set
var læserne ikke influeret af deres daglige avis’ holdninger - i hvert
tilfælde ikke i stemmeboksen. Spørgsmålet er, om man også kan slutte
den anden vej?
At avisen lader sig påvirke af sine læsere - eller modsat: at læserne
vælger avis efter dens politiske synspunkter - er et postulat, der går på
tværs af den herskende opfattelse blandt pressehistorikere. At det allige
vel kan forsvares for Jyllands-Posten i 1930’erne, skyldes, at avisen ikke
opererede på det snævert lokale marked som de fleste øvrige blade inden
for det politiske firebladssystem. Et abonnement på en lokalavis var i høj
grad et fravalg af de ringeste. At abonnere på Jyllands-Posten betød et ak
tivt valg mellem denne og de øvrige landsdækkende konservative blade,
hvor i hvert tilfælde det meget større Berlingske Tidende fungerede som
Det konservative Folkepartis officielle talerør. Uden at det kan underbyg
ges, kunne man desuden formode, at Jyllands-Posten ofte var husstan
dens anden avis - et supplement til den bedste lokalavis.
Indholdsanalysen af Jyllands-Posten i det følgende vil fortrinsvis tage
udgangspunkt i lederne, idet de er et direkte udtryk for avisens åbent for
mulerede politiske stræben, og de er derfor uden de samme begrænsnin
ger som nyhedsstoffet kilde til avisens politik.3 Ifølge presseloven af
1851 og 1938 var redaktøren ansvarlig for alle anonyme artikler i avisen,
som om hans navn havde været skrevet under dem. De navngivne artik
ler derimod var han ansvarsfri overfor.4 Derfor sidestilles alle politiske
kommentarer og anden meningsjournalistik skrevet anonymt eller under

2. Niels Thomsen: Dagbladskonkurrencen, s. 532.
3. H.P. Clausen: »Avisen som historisk kilde«, Fortid og Nutid, bd. 21, 1960-62, s. 323.
4. Sv. Thorsen: Den danske dagspresse 1951, bd. II, København s. 154ff.
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mærke med lederen og ses altså som et udtryk for avisens officielle holdning?

Jyllands-Posten og Det konservative Folkeparti
I forbindelse med grundlovsrevisionen i 1915 ændrede partiet Højre sit
program og skiftede navn til Det konservative Folkeparti.6 Grundloven af
1915 og den parlamentariske praksis, der var resultatet af Systemskiftet i
1901, måtte nødvendigvis betyde en demokratisering af partiets program
og en udvidelse af partiets vælgerbasis, hvis det skulle gøre sig forhåbnin
ger om reel politisk magt under den lige og almindelige valgrets og parla
mentarismens auspicier.
Partiet byggede på en uhomogen vælgermasse af store industridriven
de, små handlende og håndværksmestre, landbrugere, kontorfunktionærer
og højtstående embedsmænd. Da Danmark blev involveret i verdenskri
sen, gled ide- og kulturpolitikken i baggrunden i forhold til den økonomi
ske politik, og dermed blev de økonomiske divergenser, der lå latent i par
tiet, endnu mere fremtrædende. De politiske omvæltninger rundt om i Eu
ropa i 1930’erne satte yderligere fokus på de spændinger, der var i partiet
i forhold til demokratiet. Mange af de konservative vælgere havde stadig
rod i det gamle Højres antiparlamentariske traditioner, ligesom visse kon
servative kredse så en inspiration i de nye autoritære politiske bevægelser.
Men John Christmas Møller, der i løbet af 1920’erne og begyndelsen af
1930’erne erobrede topposterne i partiet,7 stod for en mellemstandspolitik
og fastholdt den lige og almindelige valgret som partiets grundlag. Han
formåede i stort omfang at afværge de anti-demokratiske, reaktionære og
endda fascistiske elementer i partiet, der ønskede udviklingen i mindre
demokratisk retning, og det er eftertidens vurdering, at det var Christmas
Møller, der sikrede Det konservative Folkeparti som et demokratisk parti

5. Hvor intet andet er nævnt, er den i artiklen citerede leder skrevet af H. Hansen. Ledere
skrevet af avisens næstkommanderende - til 1934 Aage Schoch, derefter Lasse Egebjerg sidestilles med H. Hansens som udtryk for Jyllands-Postens holdning.
6. Afsnittet om Det konservative Folkeparti i 1930’erne bygger, hvor intet andet er anført, på
Wilhelm Christmas-Møller: Christmas. Christmas Møller og Det konservative Folkeparti,
I-II, København 1993. Specielt er benyttet bd. I, s. 137-247 og bd. II, s. 1-113.
7. Han blev forretningsfører 1923, gruppeformand for folketingsgruppen 1927, gruppefor
mand for rigsdagsgruppen 1931 og partiformand 1932.
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i 1930’erne.8 Christmas Møllers taktik var, at partiet ved en yderligere de
mokratisering af 1915-forfatningen kunne slå Socialdemokratiet på egen
boldgade og vinde stemmer fra funktionærstanden og dele af arbejder
klassen. Han arbejdede så hårdt på en grundlovsændring, der reelt afskaffede Landstingets særstilling, at han i forbindelse med grundlovsafstem
ningen 3. april 1939 satte sin position i partiet ind på et ja. Muligvis var
resultatet blevet en forkastelse af forslaget alligevel, men Christmas Møl
ler gav kritikere afgrundlovssagen i det konservative bagland et yderlige
re incitament til at blive hjemme på valgdagen og dermed hindre ja-procentens andel i at nå op på de påkrævede 45% af hele vælgerbefolknin
gen.
Jyllands-Posten var blandt de mest fremtrædende kritikere af Christ
mas Møllers ledelse af partiet i almindelighed og af grundlovsforslaget i
særdeleshed. Af de magre parlamentariske resultater, som Det konservati
ve Folkeparti opnåede i 1930’erne: oktoberforliget med Socialdemokrati
et i 1931, at partiet i Landstinget undlod at nedstemme Valutalovene i
1932, Funktionærloven af 1938 og grundlovsrevisionen i 1939, var Jyl
lands-Posten kun positiv over for Funktionærloven, som man dog kun
stiltiende støttede. I forbindelse med grundlovsrevisionen blev avisens
kritik af partiformanden af mere og mere personlig karakter.
Jyllands-Posten havde fra starten i 1871 været konservativ, men havde
altid slået på sin uafhængighed af partiet. Redaktør H. Hansen fulgte den
ne retningslinie, da han overtog bladet i 1931. Da konflikten med Det
konservative Folkeparti spidsede til i 1938, repeterede han Jyllands-Po
stens stilling igen og igen og betonede nødvendigheden af en fri presse:
»... derfor har det sin Betydning, at der findes en fri Presse her i Landet en Presse, der ikke er bundet af Hensyn, der faar den til at forme sine Me
ninger efter det, der passer dette eller hint Parti bedst - en Presse der er
uafhængig af Partibaase og mosgroede Dogmer« (egenannonce 19. au
gust 1938).
Spændingerne mellem avisen og partiledelsen i forbindelse med grund
lovsforliget blev så kraftige, at avisen brød med partiet. H. Hansen meld
te sig ved årsskiftet 1938/39 ud af den konservative redaktørforening,
»Den konservative Presse i Danmark«, der var den formelle forbindelse
mellem parti og presse, og han meldte sig som privatmand ud af »Århus

8. Se f.eks. Tage Kaarsted: »Krise til krig, 1925-1950«, Olaf Olsen (red.): Gyldendal og Po
litikens Danmarkshistorie, bd. 13, København 1991, s. 122.
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konservative Vælgerforening«. Det skete efter stærk kritik af Jyllands
postens holdninger og handlemåde i de to organisationer.9
Avisen var modstander af Christmas Møllers politik og person, men
støttede ikke hans gammelkonservative modstandere som Pürschel og
Holstein. I det hele taget var Jyllands-Postens forbindelse med de konser
vative rigsdagsmedlemmer nærmest fraværende, og der findes ingen kor
respondance mellem bladet og partiet eller bladet og partiformanden i dis
ses arkiver.10
Om det manglende fodslag mellem partiledelsen og Jyllands-Posten
skyldes, at avisen var funderet i andre vælgergrupper end partiet, skal for
søges afklaret ved en analyse af avisens klasse- og erhvervsinteresser.

Jyllands-Postens klasse- og erhvervsinteresser
Ejerskabet til Jyllands-Posten
Jyllands-Posten var oprettet af en kreds af Århus-borgere i 1871 med
godsejer C.E. Krag-Juel-Vind-Frijs som økonomisk garant. I 1877 over
tog husmandssønnen redaktør Chr. Nielsen avisen, og hans landbo-kon
servative linie blev videreført af sønnen Søren Wittrup Nielsen, da han
overtog avisen i 1910. Det var S.W. Nielsens ønske, at hans eneste søn
skulle overtage bladet; men da han døde i 1930, var muligheden for at
føre Jyllands-Posten videre på familiens hænder væk. Derfor tilbød S.W.
Nielsen sin ansvarshavende redaktør H. Hansen at købe bladet.
Direktøren for De danske Spritfabrikker Chr. H. Olesen var H. Hansens
økonomiske og juridiske rådgiver i forbindelse med handelen, og i hans
arkiv findes et omfattende kildemateriale, der belyser de økonomiske og
juridiske overvejelser ved forhandlingerne om overtagelsen.11 Chr. H.
Olesen havde i lighed med en række andre store erhvervsdrivende stillet
H. Hansen 50.000 kr. i udsigt som lån eller aktiekapital. Det kom dog ikke

9. Foreningen forden Konservative Presse i Danmark (nu Den konservative Presseforening),
Forhandlingsprotokol; Aarhus konservative Vælgerforening, Forhandlingsprotokol. Jeg
takker de to foreninger, som venligst har udlånt de pågældende forhandlingsprotokoller.
10. Rigsarkivet, Det konservative Folkepartis arkiv. B.I. Korrespondance og B.II: Korrespon
dance, Den konservative Presse; Rigsarkivet, Christmas Møllers Privatarkiv: Korrespon
dance.
11. Erhvervsarkivet, De danske Spritfabrikkers arkiv; Erhvervsarkivet, Chr. H. Olesens pri
vatarkiv pk. 205: »Jyllands-Posten«.
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så langt, for telefonfabrikant Kristian Kirk indvilligede i at låne H. Han
sen til køb af den ene og selv købe den anden halvdel af avisen. H. Han
sens lån skulle betales af Jyllands-Postens overskud.12 Kirk ønskede ikke
at blande sig i bladets forhold, men anså det for en økonomisk investe
ring. I redaktørkontrakten mellem Kirk og H. Hansen står der, at »Redak
tør Hansen er ansvarshavende Redaktør, og at han ansætter og afskediger
Personalet og i øvrigt træffer Dispositioner vedrørende Bladets Drift...
Red. Hansen [kan] ikke ... opsiges«. Ved Kirks finansiering af købet af
Jyllands-Posten forsikredes avisens læsere om, at »Ordningen er formet
saaledes, at den sikrer Redaktionen den samme fuldstændige Uafhængig
hed i enhver Henseende, som altid har været Bladets Styrke« (1. april
1931).
Kristian Kirk (1881-1940) levede privat et meget tilbagetrukket liv.
Han var søn af entreprenør - senere storaktionær og direktør for Jydsk Te
lefon Aktieselskab - Gregers Kirk. Han var medejer af og senere eneakti
onær i A/S Emil Møllers Telefonfabrik i Horsens, der fra 1937 skiftede
navn til A/S Kristian Kirks Telefonfabrikker. Ud over telefonfabrikken
var Kristian Kirk involveret i mange andre forretninger og ejendomsbe
siddelser i ind- og udland, bl.a. var han hovedaktionær i det selskab, der
drev kanalfarten mellem Dover og Calais. Ved sin død efterlod han sig en
formue på mellem 5 og 10 millioner og var Århus’ største skatteyder.13
Modsat Kirk kom Hans Hansen (1879-1956) fra forholdsvis små kår.
Faderen var landmand. H. Hansen kom i typograflære, men interesserede
sig for journalistik og blev medarbejder på Horsens Avis 1902. I 1904
kom han til Jyllands-Posten, hvor han uddannede sig til udenrigspolitisk
specialist og fik overdraget bladets udenrigspolitiske ledere. I 1925 blev
han medredaktør og i 1927 ansvarshavende redaktør for i 1931 også at
blive ejer og udgiver.
De to ejere kom fra forskellig baggrund. Kirk var fra overklassen og
var en absolut økonomisk sværvægter i andet slægtled med store handelsog industrimæssige interesser. H. Hansen derimod havde undergået en so
cial opstigning. Han havde rod i et landbrugsmiljø, han var udlært typo
graf og blev siden journalist, redaktør og udgiver. Han kæmpede som for
mand for Provinsjournalistforeningen for sin stands sociale kår. Hoved
parten af sit voksne liv havde han haft stilling som redaktør, og kun en

12. Finansieringen af avisen og de første regnskabsår kan følges i Kirk Telefonfabrikkers
regnskabsbøger, som findes i Horsens Byhisloriske Arkiv.
13. Aarhus Stiftstidende, 16. februar 1940; Ingeniøren, nr. 22, 30. marts 1940.
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tilfældighed (Erik Wittrups død) gjorde, at han blev bladejer. H. Hansen
var rodfæstet i den højere middelklasse.
Jyllands-Posten var finansieret af industrikapital - i hvert tilfælde ind
til H. Hansen betalte det sidste afdrag af lånet til sin halvdel i 1935. Men
hans stærke kontraktslige sikring gjorde, at avisen ikke, som Århus-avisen Demokraten yndede at påpege, var talerør for storindustrien.

Jyllands-Postens læserskare
Jyllands-Postens abonnentprotokoller er ikke bevarede; men i Det kgl.
Biblioteks Småtrykssamling er fundet en række oplagsanalyser, der er fo
retaget på baggrund af abonnentprotokollen.14 Analyserne kunne rekvire
res ved henvendelse til avisen, og de var henvendt til annoncører og re
klamebureauer.
Generelt er folks erhvervsangivelser altid problematiske, når angivel
sen ikke har nogen konsekvens af f.eks. økonomisk art. Men modsat fol
ketællinger og folkeregistre så opdateredes abonnentprotokollen kvartals
vis, hvilket kan gøre angivelserne lidt mere anvendelige.
En anden kildemæssig svaghed ved analyserne er, at de er affattet til re
klamebureauer. Avisen har haft en bestemt intention med at foretage un
dersøgelsen: at sælge Jyllands-Postens spalteplads til annoncørerne. Den
bedste annonceplads er den, der er rettet mod det publikum, der har den
største disponible indkomst til forbrug. I pjecen både fra 1932 og fra 1935
konkluderes det enslydende: »En smukkere Erhvervsfordeling kan van
skeligt tænkes for et Blad, der netop i kraft af hele sit Anlæg henvender
sig til den mest købedygtige Del af den jyske Befolkning«. Incitamentet
til og muligheden for at manipulere med tallene var til stede.
Til fordel for analysernes rigtighed taler, at Aage Schoch, der var næst
kommanderende, lederskribent og redaktionssekretær på Jyllands-Posten
fra 1926 til 1934, blev bestyrelsesmedlem i den nystiftede Århusafdeling
af Dansk Reklameforening i 1932.15 Dansk Reklameforening virkede un
der sloganet »ærlig reklame« for oprettelsen af Dansk Oplagskontrol i
1930,16 som Jyllands-Posten som den første provinsavis tilsluttede sig i
1933. Jyllands-Postens næstkommanderende sad med andre ord i besty
relsen af en forening, der virkede for et bedre, mere ærligt og rationelt
grundlag for annoncørerne til at vælge det rette forum at annoncere i. Så

14. Det kgl. Bibliotek, Småtryksafdelingen. Pressen. Dagblade. Århus læg: Jyllands-Posten.
Der er oplagsanalyser fra 1932, 1935 og 1949.
15. Referat fraden konstituerende generalforsamling i Jyllands-Posten, 5. februar 1932.
16. Niels Thomsen: Dagbladskonkurrencen, s. 82f.
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I Jyllands-Postens oplagsanalyser fra 1932 og 1935 opgjorde man læserskaren for
delt på erhverv. Her ses analysen fra 1932, hvor oplaget var godt 23.000. (Det kgl.
Bibliotek, Småtryksafdelingen).
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det virker utænkeligt, at man med Schochs vidende skulle have fusket
med oplagstallene.
I 1932 udgjorde det faste abonnenttal 80% af nettooplaget, og i 1935
var det tilsvarende tal 73%. Abonnentandelen er af en sådan størrelse, at
man med rimelighed kan betegne denne gruppe som bladets kernelæsere.
Oplagsanalysen er bearbejdet, så den kan sammenlignes med Dan
marks erhvervsfordeling (tabel 1). Der er foretaget visse justeringer for at
få det bedst mulige billede. To grupper er helt bortredigeret. Det drejer sig
om gruppen »Institutioner og handelskontorer« med 6,4% af abonnenter
ne i 1932 og 7,2% i 1935. Der ses bort fra denne gruppe, idet den ikke kan
sammenlignes med de officielle statistikker, ligesom det ikke kan udle
des, hvor og af hvor mange avisen læses.
Den anden gruppe, der udelades, er »Rentiers, Pensionister, Fruer og
Frøkner«. Problemerne med denne gruppe er dels, at den er vanskelig at
sammenligne med de officielle opgørelser, og dels at pensionister er en
uhomogen gruppe. De definerer sig ofte efter deres tidligere erhverv. En
pensioneret trafikkontrollør og en pensioneret generaldirektør har ikke
umiddelbart samme sociale status. Hvad fruer og frøkner angår, så vil
man ved at se bort fra denne gruppe få en homogen restgruppe, nemlig
mænd. Alene det faktum, at fruer og frøkner er særskilt opført, gør, at det
er sandsynligt, at restgruppen er mænd. Men naturligvis kan det ikke ude
lukkes, at der i de enkelte erhvervsopgørelser er kvinder iblandt.
Derfor vil man ved at se bort fra de nævnte grupper, der tilsammen re
præsenterer 11,8% af abonnenterne i 1932 og 12,5% i 1935, få et billede
af den del af den mandlige befolkning, der abonnerede på Jyllands-Po
sten. I tabel 1 er oplagsanalyserne for 1932 og 1935 sammenfattet og sat i
relation til erhvervsfordelingen blandt den mandlige befolkning uden for
hovedstaden. For at få et sammenligningsgrundlag er fremdraget tal fra
erhvervsstatistikken.17
Den største enkeltgruppe af Jyllands-Postens abonnenter kom fra han
del og transport. De repræsenterer en tredjedel af abonnenterne. Statistisk
set er gruppen overrepræsenteret med næsten 100% i forhold til erhvervs-

17. Udgangspunktet er »Erhvervsfordelingen efter Hovedlandsdele 1930«, Statistiske Efter
retninger, 25. årg., nr. 46, 5. december 1933. Kønskvotienten er udregnet for hvert erhverv.
Derefter er det samlede antal beskæftigede for provinsen (Danmark minus hovedstaden)
fundet og ganget med procentsatsen for den mandlige befolkning. Endelig er tallet frem
skrevet til henholdsvis 1932 og 1935 via vækstrater udregnet efter tabellen »Den samlede
Befolknings Fordeling efter Erhverv i 1930 og 1940«, Statistiske Efterretninger, 37. årg.,
nr. 9, 13. marts 1945. Det samlede antal personer er minus »Husgerning« og »Personer ude
af Erhverv«.
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Tabel 1. Den procentvise erhvervsfordeling af Jyllands-Postens abonnenter 1932 og
1935 sammenlignet med erhvervsfordelingen af den mandlige befolkning i provin
sen
Kilde: Det kgl. Bibliotek, Småtryksafdelingen. Pressen. Dagblade, Århus læg: Jyl

lands-Posten: oplagsanalyser 1932 og 1935; »Erhvervsfordelingen efter Hoved
landsdele 1930«, Statistiske Efterretninger, 25. årg., nr. 46, 5. december 1933
OBS: Abonnenttallene for 1932 er kun for Jylland, mens 1935-tallene indbefatter
hele landet. Med hensyn til udregningen af erhvervsfordelingen se note 17.
1932
Abonnenter
Provins
befolkning

Landbrug
Håndværk
Industri
Handel/transport
Liberale erhverv/
embedsmænd

17%
21%
14%
31%
17%

1

47%
31%

J
17%
5%

1935
Abonnenter
Provins
befolkning
15%
21%
15%
32%
17%

1

46%
32%

J
17%
5%

fordelingen som helhed. Næststørste gruppe var håndværket med en fem
tedel, der desværre ikke kan vurderes i forhold til den almene erhvervs
fordeling, da håndværk og industri er slået sammen i Danmarks Statistiks
opgørelser. Landbruget blev i 1935 den mindste gruppe og er da også
voldsomt underrepræsenteret i forhold til fordelingen af landets befolk
ning. Underrepræsentationen lader sig for en del forklare ved, at det på
landet ofte var kutyme at holde avisen i fællesabonnement. Landbruget
var også den gruppe, der gik kraftigst tilbage fra 1932 til 1935. I den for
holdsvis lille periode mistede avisen 300 gårdejere (21%). Det skal ses i
forhold til, at tallene for 1935 er en anelse højere, idet øerne er iberegnet,
og at 1932 formodes at være krisens - der i høj grad var landbrugets krise
- værste år. I modsat retning tæller dog, at landbrugserhvervets andel ge
nerelt faldt, men det var kun med et årligt fald på ‘/2%. Mens antallet af
gårdejere faldt, steg antallet af fabrikanter med 30% (127). Men man skal
være varsom med at overfortolke denne stigning. Dels er der nominelt
tale om en lille gruppe, og dels er Sjælland og øerne med i 1935-tallene.
De liberale erhverv og embedsmændene ligger pænt med 17% begge år.
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Men sammenlignes med den almene erhvervsfordeling, er gruppen den
mest overrepræsenterede med en faktor 3.
Forsøges en opdeling af læserne efter klasse ses det, at den gamle mel
lemstand - småborgerskabet - udgør omkring 50%, mens den nye mel
lemstand - mellemlagene - udgør ca. 25%.18 Jyllands-Posten konkludere
de selv i 1932: »Det er ikke noget Tilfælde, at over en Trediedel af Indu
strigruppen bestaar af Funktionærer, at Haandværksfagene er saa rigt re
præsenteret, at det mellemstore og mindre Landbrug udgør 65 pCt. af
Landbrugsgruppen o.s.v.«. Overrepræsentationen af små og mellemstore
landbrug over for godsejerne samt fabrikanternes og direktørernes
talmæssige underlegenhed i forhold til deres ansatte ligger til dels i den
almindelige erhvervsstruktur; men Jyllands-Postens egen konklusion er
klar: Det er ikke noget tilfælde, at avisen er mellemstandens avis - både
den gamle håndværker- og handelsstands og de nye funktionærgruppers.
Jyllands-Posten var i et og alt en jysk avis. Antallet af abonnenter på
øerne var lavt, men dog stigende. 1932 udgjorde de 4,8%, tre år senere var
de steget til 6,1%, og stigningen ser ud til at fortsætte op gennem
1930’erne. I 1949 var ø-procenten helt oppe på 8,6.
Ses Jyllands-Posten i et land/by perspektiv, så viser oplagsanalysen,
der er opdelt i købstæder og landdistrikter, at købstadsandelen i 1932 var
45%, og at den var steget 2 procentpoint i 1935. Sammenlignet med er
hvervsfordelingen for hovedlandsdelene udgjorde provinsbyernes og for
stadsbebyggelsens andel kun en tredjedel af Danmark uden hovedstaden i
1930.19 Med de landlige avisfællesskaber som usikkerhedsfaktor er der al
ligevel en klar overrepræsentation af byerhvervene.

Jyllands-Postens holdning til erhvervs- og
samfundsgrupperne
Jyllands-Postens kernelæseres erhvervsmæssige sammensætning kan
pege hen imod de samme potentielle konflikter som i Det konservative
Folkepartis vælgerskare. Derfor vil en indholdsanalyse af, hvordan Jyl18. Jeg følger definitionen i Jørgen Goul Andersen: Mellemlagene i Danmark, København
1979, hvorefter en småborger er en ejer af produktionsmidler, der selv udfører fysisk ar
bejde, mens mellemlag anvendes om ikke-ejere af produktionsmidler, der udfører ikkemanuelt arbejde. Her i opgørelsen er husmænd udskilt. Læger, tandlæger, dyrlæger og sag
førere er henført under mellemlag, selv om de muligvis har ejet egen praksis.
19. Statistiske Efterretninger, 25. årg., nr. 46, 5. december 1933.
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lands-Posten i avisens spalter vurderede de enkelte erhverv, kunne af
sløre, om avisen tog parti for nogle af grupperne eller kan henregnes til en
bestemt »fløj« af partiet.
Jyllands-Posten var naturligvis for den private ejendomsret og imod
socialisering. Valutacentralen, som fra 1932 regulerede Danmarks ind- og
udførsel, blev anset som regeringens fremmeste socialiseringsinstrument.
Regeringen havde kontrol med erhvervsudviklingen gennem regulering
af tilførsler af råvarer, halvfabrikata og energi. Valutacentralen var den i
særklasse mest omtalte og udskældte institution i Jyllands-Postens leder
spalter op igennem 1930’erne. Valutacentralens afløser burde være en ak
tiv handelspolitik - det vil sige told.
Fjenden var nem nok at definere: Kommunister, Socialdemokrater og
deres radikale medløbere samt fagforeningerne. Den enkelte arbejder blev
sjældent negativt omtalt. Han blev bare forledt af den politiske og faglige
arbejderbevægelse med dens klassepolitik og stemmekøb. Det var deri
mod sværere at danne et positivt program for det, som marxisterne for
søgte at tage livet af, og som Jyllands-Posten og hele det borgerlige sam
fund søgte at værge.
»Erhvervslivet« stod ikke samlet, ligesom der inden for de enkelte er
hverv var kraftige skillelinier. Den lille håndværker havde ikke umiddel
bart meget til fælles med fabriksejeren. Industrien var i hovedtræk hjem
memarkedsorienteret og stod i modsætning til den importerende grossist
handel. Handelsstanden omfattede både små forretningsdrivende, store
grossister og storkøbmænd. Inden for alle erhvervsgrupper var funktio
nærstanden hastigt voksende og havde svært ved at definere sig selv. By
erhvervene stod både økonomisk og kulturelt i modsætning til landbru
get, og inden for landbruget var der forskelle mellem de fortrinsvis ani
malsk producerende husmænd og det større hartkorn, der først og frem
mest var kornproducerende. Selv ikke over for den af Jyllands-Posten
heftigt angrebne valutacentral var der enighed, og i det hele taget havde
den økonomiske verdenskrise yderligere skærpet konflikterne imellem
erhvervene.
Landbruget
Jyllands-Posten tog som de fleste i landet landbrugets krise meget alvor
ligt. Men de tiltag, der blev taget i brug over for landbrugets problemer,
var i Jyllands-Postens øjne forkerte. Først og fremmest Valutacentralen,
men også moratorielovgivningen og korn-, smør- og flæskeordningerne
kunne efter Jyllands-Postens mening alle erstattes af én ting - nemlig
told. Problemet var bare, at landbrugets organisationer traditionelt altid
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havde svoret til frihandelsprincippet, og at de på Rigsdagen gennem Ven
stre kategorisk lindsagde tolden.
Netop landbrugets organisationer blev af Jyllands-Posten kritiseret
voldsomt for at være infiltreret af partipolitikere og for ikke at handle i
landmændenes interesser. I starten så avisen Landbrugernes Sammenslut
ning (L.S.) som midlet til at få landboorganisationerne ud af partiernes
klør og tilbage på landmændenes hænder, men da foreningen begyndte at
arrangere mejeri- og valutastrejker, vendte Jyllands-Posten sig imod L.S.
I spændingerne mellem husmændene og gårdejerne - mellem de min
dre husdyrbrug og de større, kornproducerende brug - tog avisen part for
jordbrugerne. Regeringen indførte i decemberforliget 1933 en svineordning kombineret med en korntold med fastsatte priser på importeret
korn.20 Men en del af de større kornproducerende landbrugere mente sta
dig, at fordelingen var skæv. Jyllands-Posten gjorde alt for at puste til den
ulmende ild mellem korn- og husdyrproducenterne, subsidiært de mindre
og større landbrugere. Svineordningerne var en »Uretfærdighed, der er
begaaet over for de kornproducerende Landbrug« (22. juli 1933).
Jyllands-Posten talte gårdejernes sag, men uheldigvis kan man se af den
store abonnentnedgang på 300 på tre år, at gårdejerne i mindre og mindre
grad så Jyllands-Posten som deres forbundsfælle. Avisens hårde kritik af
landbrugsordningerne, Valutacentralen og moratorielovene kunne opfattes
som landbrugsfjendske. Den stadige kritik af arbejdernes og landmænde
nes berigelse på bekostning af byerhvervene i kriselovgivningen må have
talt i samme retning. Oktoberforliget 1931 mellem regeringen og de kon
servative vakte protester inden for byerhvervene.21 Jyllands-Posten prote
sterede mod forliget, og speciel smertelig var Det konservative Folkepartis
andel i det. Avisen harcelerede imod de skatter, der skulle finansiere hjæl
pen. De ville ramme »den store Middelstand i Byerne, der danner Kernen i
den konservative Vælgerhær« (6. november 1931).

Industrien
Jyllands-Postens problem med hensyn til industrien var, at det traditionelt
så toldvenlige erhverv trods skepsis i starten blev medspiller på regerin
gens valutacentral. Som det var tilfældet med landbruget, var Jyllands-

20. Erik Helmer Pedersen: Det danske landbrugs historie, bd. IV: 1914-88, København 1988,
s. 167.
21. Jens Winther: »Fra krise til krig 1929-1940«, J. Hatting og Karl Olsen (red.): Det konser
vative Folkepartis historie i et halvt århundrede, bd. II, København 1966, s. 18.
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Posten fortaler for industrierhvervet, men kritiker af industriens interesse
organisation Industrirådet. Industrirådet blev tilhænger af Valutacentralen
ved dens første forlængelse i oktober 1932.22 Ligesom de øvrige er
hvervsorganisationer fik den fra 1932 sæde i det til Valutacentralen knyt
tede Valutanævn.23 Erhvervene blev inddraget i administrationen af valu
talovene, og Valutacentralen, der i starten kun blev anset for et valutapoli
tisk instrument, blev hurtigt både et handels- og beskæftigelsespolitisk in
strument. Når man fra Valutakontorets side prioriterede råvarer og halvfa
brikata frem for færdigvarer, kunne man arbejde på opbygningen af en
dansk produktion af varer, man førhen havde måttet importere. Dette be
tød, at beskæftigelsen og produktionen inden for industrien efter et fald
fra 1930 til 1932 steg med ca. 60% indtil 1939.24
Det var en udvikling, som Jyllands-Posten dårligt kunne argumentere
imod, skønt der i starten blev sået en del tvivl om, hvorvidt antallet af be
skæftigede inden for industrien virkelig var steget, og senere især om det
ville være steget tilsvarende uden valutacentral, men med told (bl.a. 3. de
cember 1933).
Industrirådets støtte til Valutacentralen stødte på en del knubbede ord
fra Jyllands-Posten, f.eks. da H. Hansen i en leder fra 15. november 1933
kritiserede de store erhvervsorganisationers tilslutning til Valutacentralen,
der var et »nyt Vidnesbyrd om, hvor uheldigt det er for Erhvervene, at de
lader sig lede af deres Organisationers Funktionærer«. I anledning af In
dustrirådets 25 års jubilæum to år senere holdt formanden August Holm
en tale, hvor han fastholdt Industrirådets tilslutning. Det fik H. Hansen til
at skrive i lederen 1. november efter det nys overståede valg: »Det kon
servative Nederlag i København [maa] for en Del tilskrives, at Storindu
striens Folk har anlagt de Holm’ske Synspunkter... Industriens Folk [har]
i stort Tal svigtet Konservatismen og stemt socialistisk for at sikre Opret
holdelsen af en Valutacentral, der midlertidig har bragt Industrien Forde
le« (1. november 1935).
Det er værd at bemærke, at det for H. Hansen var storindustrien og In
dustrirådet, der havde svigtet.
Avisen var generelt kritisk over for storindustrien, i hvert tilfælde i de
situationer, hvor avisen mente, at dens ve og vel blev prioriteret på be
kostning af de mindre erhvervsdrivende. 17. januar 1937 tog H. Hansen

22. Sv. Aage Hansen: Økonomisk vækst i Danmark, bd. II, 3. udg., København 1984, s. 49.
23. Otto Jensen og Viggo Molin Nielsen (red.): Danmark under Verdenskrisen 1929-39,
København 1938, s. 65f.
24. Sv. Aage Hansen: Økonomisk vækst i Danmark, bd. II, tabel XIII.9 s. 67.
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til genmæle over for de socialdemokratiske blades kritik af, at de konser
vatives forslag til afvikling af valutalovene var fra storindustrien og stor
handlen, der ville klemme de små virksomheder. »Det virker saaledes
ejendommeligt, at Regeringen skyder paa Storindustrien og søger at be
skytte den lille Haaandværker og Købmand. Hidtil har det jo været om
vendt. Saa længe Industrien stillede sig forstaaende til Valutacentralen,
kunne den faa baade i Pose og Sæk. De store Virksomheder med de man
ge tusinde Arbejdere skulle for enhver Pris forsynes med Valutaattester,
og saa maatte Haandværket og Detailhandlen klare sig, som de kunde«.
(17. januar 1937).
Selv om det er Socialdemokratiet og ikke industrien som sådan, der
skydes på, så ses det, at Jyllands-Posten tog en klar stilling i konflikten
mellem storindustrien og håndværket/handelen.

Håndværk og handel
Ligesom Jyllands-Posten var kritisk over for storindustrien, var tonen
over for »højfinansen« og storhandelen også kras. Allerede i 1923 var Jyl
lands-Posten stort set den eneste avis, der var stærkt kritisk både over for
Landmandsbanken, Ø.K. og Harald Plums Transatlantiske Kompagni.25
Både håndværkere og handlende udgjorde så stor en del af JyllandsPostens abonnenter, at en hvervekampagne i form af egenannoncer blev
lanceret. I en egenannonce med overskriften »Forretningsmandens dagli
ge Avis« 8. marts 1935 hed det: »Det private Initiativ er nu mere end no
gensinde i Fare... Den Forretningsmand, som mener, at Varefordelingen
forvaltes bedst, naar den er i Hænderne paa selvstændige Erhvervsdriven
de, der disponerer under eget Ansvar, ved ogsaa, at han i Jyllands-Posten
har en god Medhjælp i sin daglige Virksomhed, og en trofast Forbunds
fælle i de principielle Spørgsmaal om det frie Erhvervslivs Ret til at ek
sistere«.
Næsten nøjagtig samme ordlyd havde en annonce rettet mod hånd
værksmestre - »Håndværksmesterens daglige Avis« - fra samme periode
(bl.a. 9. marts 1935). Annoncerne tog tråden op fra avisens ledere: De
små erhvervsdrivende var truet af regeringen, erhvervsorganisationerne
og deres forbandede Valutacentral.

25. Vagn Dybdahl: »Vejleder og Kritiker. Jyllands-Posten og Erhvervslivet 1871-1946«
(1946), optrykt i Gerhardt Eriksen (red.): Sider cif avisens historie, Viby J. 1990, s. 160ff.
Se også H.R. Brøckner: Dagspressen - og dens Ansvar for Udviklingen, København 1945,
s. 116f.
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Selv om lederspalterne sjældent eksplicit omtalte håndværkets og han
delens forhold, så er det først og fremmest de grupper, der er indeholdt i
avisens erhvervsvenlige linie. En leder fra 1935 sætter tydeligt ligheds
tegn mellem næringsdrivende og handel/håndværk/småindustri: »De
mange Statsindgreb medfører... at Erhvervene for at værge sig maa slutte
sig sammen, og et saadant Samarbejde resulterer ofte i Koncentration og
Stordrift. Det vil sige en Udvikling som rummer en alvorlig Fare for den
selvstændige Næringsdrivende. Og denne Fare maa afværges, saavidt
som en sund og stærk Middelstand er af afgørende Betydning for ethvert
Samfunds Trivsel« (27. december 1935).
Her får vi ikke blot placeret de mindre erhvervsdrivende som samfun
dets rygrad, men tillige afdæmpet kritikken af storkapitalen. For nok var
stordrift en trussel; men den var erhvervslivets nødværge mod regerin
gens socialiseringsplaner.
Modsat Industrirådet og landboorganisationerne så var der ikke ud
præget kritik mod handelens og håndværkets brancheorganisationer. Det
skyldes bl.a., at Grosser-Societetet var enigt med Jyllands-Posten i kritik
ken af Valutacentralen.

Funktionærer
Funktionærgruppen går på tværs af erhvervsskellene, men det giver me
ning at omtale den som en selvstændig gruppe, selv om den ikke i samti
den fremstod som en samlet gruppe med fælles interesser.
Funktionærgruppen er sjældent omtalt i Jyllands-Postens lederspalter,
og modsat de andre grupper inden for mellemstanden - landbrugerne,
håndværkerne og de forretningsdrivende - er det den eneste gruppe, der
ikke iværksattes en målrettet reklamekampagne for i 1935.
Avisen var principielt for at forbedre privatfunktionærernes forhold. H.
Hansen havde selv udført et meget stort og succesrigt arbejde som for
mand for Provinsjournalistforeningen 1915-31, hvor han arbejdede for
den første overenskomst med bladudgiverne i 1919 og skaffedejournali
sterne bedre løn-, arbejds- og pensionsvilkår.26
Selv om Jyllands-Posten udtalte sig positivt om funktionærernes for
hold, så var man nervøs for, at funktionærerne skulle drives ind under det
kollektive overenskomstsystem, som det skete med Handels- og Kontor
medhjælperforbundets indmeldelse i De samvirkende Fagforbund i 1932.

26. Redaktør Viggo Knudsens nekrolog i Journalistbladet, nr. 9, 13. september 1956.
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Den gode principal skulle nok vide at belønne sine dygtige medarbejdere.
Derfor så Jyllands-Posten i 1935 hellere, at funktionærerne sluttede op
om principperne i Dansk Principalforening (bl.a. 27. december 1935).
Dansk Principalforening organiserede både arbejdsgivere og -tagere og
arbejdede for gode arbejdsvilkår på individuelle overenskomster.27 Ideo
logien bag foreningen var, at principalen og funktionæren havde fælles in
teresser, og at de måtte samarbejde i stedet for at bekæmpe hinanden.
Man skulle »sikre det stedse stigende Antal Privatfunktionærer en saadan
Stilling økonomisk og socialt, at de naturligt føler sig knyttet til Mellem
standen« (14. juni 1935). Funktionærerne skulle have så gode økonomi
ske kår, at de kunne være et samfundsbevarende potentiale og ikke søge
mod Socialdemokratiet.
Det konservative Folkepartis mest succesrige forsøg på at sikre sig
funktionærgruppernes sympati var ved fremsættelsen af Funktionærloven
i 1937.28 Det var mellemstandsfløjen med Christmas Møller og K.U. i
spidsen, der trods stor modstand i partiets bagland fremsatte loven, der
med nogle ændringer blev vedtaget i 1938. De dele af Det konservative
Folkeparti, der havde sit udspring i detailhandlen, ønskede ikke, at man
ved lov forbedrede funktionærernes forhold og dermed øgede omkostnin
gerne for de mindre handlende. Principielt var Industrirådet og GrossererSocietetet også imod, men skønt interesseorganisationerne var modstan
dere, var der blandt større arbejdsgivere et ønske om at få ordnede forhold
på området. Det ville give en konkurrencemæssig fordel at tvinge de min
dre erhvervsdrivende til at opfylde en række minimumskrav.
Jyllands-Posten omtalte ikke Funktionærloven i særlig grad i leder
spalterne, og holdningen må nærmest betegnes som en stiltiende accept.
På baggrund af avisens altid hvasse kritik af partiet i almindelighed og
Christmas Møller i særdeleshed, må denne tavshed vurderes som sigende.
At man ikke i store overskrifter ville lovprise loven, kan skyldes, at man
ikke ville give Christmas Møller kredit, samt at man ikke ville træde de
mindre erhvervsdrivende, som udgjorde en tredjedel af de faste abonnen
ter, over tæerne.
Havde privatfunktionærerne Jyllands-Postens fulde sympati, så var
avisen mere skeptisk over for de offentligt ansatte funktionærer og tjenestemænd. Jyllands-Posten havde en nedladende holdning til de offentlige

27. Principal og Medhjælper, 24. årg., nr. 9, 1938. 25 års jubilæumsnummer.
28. Carl Gustav Johannesen: »Funktionærlovens forhistorie indenfor Det konservative Folke
parti«, Historie. Jyske samlinger, bd. XI, 1976.
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kontorer og deres personale. Udbygningen af den offentlige administra
tion var ligefrem et led i en omfattende socialdemokratisk sammensvær
gelse, der skulle sikre en kerne af vælgere, der var afhængige af en fortsat
opretholdelse af deres stillinger og dermed en afhængighed af Socialde
mokratiet.29 Det beskrives i en leder 6. april 1936: »Offentlige Udsalgs
steder ... er et Led i den Funktionarisme, som betyder saa meget for So
cialdemokraterne, fordi Oprettelsen af nye offentlige Institutioner med
nye Funktionærposter frembyder Mulighed for at belønne politiske Ven
ner og Tilhængere«.
Til trods for denne kritiske leder var omtalen af funktionærstanden po
sitiv, men sjælden. Den mellemstand, som funktionærerne skulle sikres
for, er derimod oftere omtalt. En nærmere gennemgang af Jyllands-Po
stens definition af mellemstanden kan give et mere klart billede af avisens
samfundsopfattelse som et komplement til det noget atomiserede, er
hvervsopdelte billede.
Jyllands-Posten og mellemstanden
Ovenstående gennemgang af Jyllands-Postens holdning til de enkelte er
hvervsgrupper efterlader et billede af en avis, der talte hele erhvervslivets
sag. De faglige brancheorganisationer, storindustrien og »højfinansen«
havde avisen foragt over for, men den selvstændige erhvervsdrivende og
erhvervslivets funktionærer havde avisens fulde sympati.
For avisen var mellemstanden samfundsbærende. Og det helhedssyn,
der præsenteredes i avisen, gengives bedst ved et længere uddrag afen le
der af Lasse Egebjerg under titlen »Mellemstanden og Marxismen«. Le
deren argumenterede for, at mellemstanden ingen fælles interesser havde
med arbejderbevægelsen. Den angav betryggende økonomiske og sociale
goder som vejen for at redde mellemstanden - og specielt flipproletaren fra at vende sig mod det borgerlige samfund, hvor den rettelig hørte hjem
me. »Og hvad er saa Mellemstanden i Danmark? .... Den danske Mellem
stand bestaar af de mange selvstændige Erhvervsdrivende inden for
Haandværk, Handel og Industri, Størstedelen af den omfattende Funktio
nærklasse baade i og udenfor det Offentliges Tjeneste og de »Liberale Er
hverv«^ Udøvere, og endvidere kan man vel endnu regne Størstedelen af
den selvejende Bondestand med til Mellemstanden... Endelig maa vel

29. Netop denne tanke er konklusionen i Henning Fonsmark: Historien om den danske utopi,
København 1990. Fonsmark taler om, at velfærdsstaten ikke socialiserede erhvervene,
men vælgerne.

Mellem demokrati og diktatur

299

ogsaa Toppen af Arbejderklassen betragtes som Mellemstandsfolk. I øko
nomisk Henseende er der ingen Tvivl... Mellemstanden - og ogsaa de
Lag, som ligger underst inden for den - danner det sikre Bolværk mod
Socialismen... Det borgerlige Samfund maa erkende sin Samhørighed
med hele Mellemstanden« (15. juni 1936).
I ovenstående definition af mellemstanden er det nemmere at nævne
dem, der ikke er inkluderet: først og fremmest arbejderklassen og husmændene - men også de arbejdsløse. Mellemklassen er først og fremmest
økonomisk defineret; således er den del af arbejderne, der inkluderes,
kvalificeret på grund af lønningsposen. »Flip-proletaren«, som lederen
bekymrer sig mest om, skulle sikres for mellemstanden gennem »Betryg
gelse og sociale Goder« - forstået som anstændige løn- og arbejdsvilkår.
Mellemstanden var ifølge Jyllands-Posten et økonomisk interessefælles
skab. Der gives ikke nogen økonomisk grænse for, hvor skillelinien går;
men ved at vurdere yderligere udsagn fra perioden kommer vi til en tem
melig nøjagtig definition af, hvor skillelinierne i samfundet ifølge Jyl
lands-Posten gik.
Avisen som fortaler for skatteyderen
Skattetrykket var stigende i perioden, og det var blandt Jyllands-Postens
foretrukne lederemner.30 Specielt i perioden med ekstraskatter til finansi
ering af landbrugsstøtteordninger, socialreformen og statstilskud til ar
bejdsløshedskasserne harcelerede Jyllands-Posten over »almisse- og un
derstøttelsespolitikken«. Var skatterne så blot brugt fornuftigt som i Eng
land, hvor skattebyrden godt nok var større end den danske; men hvor en
tredjedel af skatterne gik til forsvaret (29. april 1938). I Danmark gik
skattekronerne derimod i Jyllands-Postens ord til regeringens »sociale
Solderi« (bl.a. 17. maj og 14. oktober 1935).
Antallet af angreb på regeringens skattepolitik i lederne er overvælden
de. Jyllands-Posten fik sig en forbundsfælle i Dansk Skatteborgerfore
ning. Foreningen var oprettet i protest mod de stigende skatter, og den
indrykkede 1. juli 1932 en helsides annonce i Jyllands-Posten, der opfor
drede folk til at slutte op om foreningen. Jyllands-Posten refererede, hvad
der er naturligt nok, fra det møde, der blev annonceret. Men hvad der bør
lægges vægt på, er en politisk kommentar, der under overskriften »Skatte-

30. Den samlede beskatning svarede i 1929-30 til 11,6% af bruttoformueindkomsten, mens
den i 1938-39 var steget til 14%. De direkte skatter - både indkomstskatten og selskabs
skatten - steg mest. Niels Thomsen: Industri, slat og samfund 1870-1939, Odense 1991, s.
307.
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/ Jyllands-Postens egne
annoncer søgte man at ap
pellere til nye og fastholde
gamle læsere. Egenannon
cerne er en god kilde til
avisens egen forståelse af
i hvilke samfundsgrupper
man havde støtter og gen
nemslagskraft, og med
hvilke holdninger de skul
le hverves eller fastholdes.
1 denne egenannonce fra
2. juni 1937 ses Hakon
Mielches tegning af Stauning ved statsskibets ror,
mens skatteborgeren - rib
bet til skjorten - ser til fra
den ene kaj.

borgernes Protest« opfordrede Jyllands-Postens læsere til at støtte op om
kring foreningen (3. april 1932).
En anden væsentlig kilde til Jyllands-Postens holdning til skatterne er
en egenannonce 2. juni 1937 med tegning af Hakon Mielche. Tegningen
gengiver Stauning som rorgænger på den lækkende skude »Danmark«,
der fyldes med skattekroner. Teksten lyder: »Hver eneste Dag er De med
til at pumpe Penge i Statsskibet. De ved, at det lækker i alle Ender og
Kanter - men er De klar over, hvordan Deres Penge forsvinder? Læs »Jyl
landsposten«, som hver eneste Dag har Opmærksomheden henvendt paa
Solderiet med Deres Penge, og som hver Dag tager sig af Deres Interes
ser«.
Dette er ikke den eneste egenannonce, der slår på skatteplyndringen.
Netop egenannoncerne giver et billede af, hvilke befolkningsgrupper man
mente at repræsentere, og hvis interesser man mente at varetage.
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Sammenfa tn ing
Jyllands-Posten havde potentielt de samme interessekonflikter som Det
konservative Folkeparti. Kristian Kirk repræsenterede storindustrien,
mens H. Hansen er vanskeligere at placere - men han er nærmest at hen
regne til middelklassen. Avisens abonnenter var for halvdelens vedkom
mende småborgere, dvs. håndværkere og handlende. Inddrages tillige
gårdejere og funktionærer, tilhørte tre fjerdedele af Jyllands-Postens læ
sere middelklassen. Men avisen varetog også industriens interesser - i
hvert tilfælde den del af industrien, der ikke var storindustri. Hvor skellet
ligger, er ikke helt klart, men det er sikkert mellem de industrivirksomhe
der, der havde en eller få ejere, og de store aktieselskaber, der delvis var
ejet af bankerne.
Ved en indholdsanalyse af avisens behandling af de enkelte erhverv på
lederplan ses det, at alle erhverv er positivt behandlet. Jyllands-Posten
forsvarer dem mod regeringen og partierne. Dog er der en tendens til, at
avisen forsvarer den lille erhvervsdrivende mod de store industridrivende,
ligesom avisen stod på byerhvervenes side mod landerhvervene. Funktio
nærerne er mere sparsomt, men dog positivt omtalt. Arbejderklassen næv
nes meget sjældent; men den økonomisk bedst stillede del af klassen ind
regnes i den mellemstand, som avisen regnede for rygraden i det danske
samfund.
Mellemstanden var også defineret som skatteyderne, forstået som den
del af befolkningen, der bar den største del af skattebyrden, og som ikke
kunne regne med at få noget igen i form af tilskud og sociale ydelser.
Samtidig med varetagelsen af skatteydernes interesser blev JyllandsPostens modpol defineret, nemlig modtageren af sociale ydelser, også
kaldet »socialnyderen« (f.eks. 19. juli 1937), og dennes protegeer, som
oftest Socialdemokratiet og deres parlamentariske støtter, Det radikale
Venstre, men i forståelse med erhvervenes interesseorganisationer.

Jyllands-Postens demokratiopfattelser
Professor i retsvidenskab Alf Ross gør i bogen Hvorfor demokrati? op
med den opfattelse, at demokratiet er andet og mere end et statsretsligt
styresystem.31 Ideen om, at demokrati også omfatter et »økonomisk de-

31. Alf Ross: Hvorfor demokrati?, København 1946.
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mokrati«, hvor en mere ligelig fordeling af kapital og ressourcer er en for
udsætning for og uvægerligt sammenbundet med politisk demokrati, af
færdiger han. Det økonomiske demokrati er en politisk ide om planøko
nomi og omfordeling, der angiver nogles mål med demokratiet. Det sam
me gør sig gældende for andre »bindestregs«-demokratier såsom kulturelt
og socialt demokrati. Demokrati er en overideologi - et udtryk for hvor
dan statsviljen dannes, ikke for hvad der er dens indhold.
En demokratisk statsform er ifølge Ross en indretning af staten, hvor
efter folket som helhed - og ikke blot en enkelt person eller en mindre
kreds af personer - besidder den øverste eller afgørende indflydelse på
statsviljens tilblivelse. Demokrati er en tilslutning til flertalsprincippet,
defineret som »at Flertallets Vilje udtrykt gennem Afstemning [er] ud
slaggivende i politiske Afgørelser«.32
Dette snævert afgrænsede politiske demokratibegreb har den fordel, at
det kan fastsættes ved lov, og at det derved kan påvises, om et styre hviler
på et demokratisk princip eller ej. Svagheden ved dette snævert retsvidenskabelige demokratibegreb er, hvad Ross også selv erkender, at det åbner
mulighed for en krænkelse af fundamentale menneskerettigheder. Demo
kratiet har også en ide, der ikke bare beskriver, hvordan magten udøves
demokratisk. Demokratiets ide er tanken om, hvordan demokratiet skal
virkeliggøres, og er derfor naturligvis mere udflydende og sværere at vi
denskabeliggøre. Ross’ ideal udspringer af den fundamentale respekt for
det enkelte menneskes værdi og autonomi. Det medfører, at den demokra
tiske mentalitet må hvile på rettens herredømme, hævdelsen af ytrings- og
forsamlingsfriheden og princippet om parlamentarisme forstået som di
skussionsideen (ikke at forveksle med det parlamentariske regeringssy
stem). Ross er dermed enig med Hal Koch i betoningen af samtalen som
et af de væsentligste kendemærker for demokratiet,33 men han afviser som
den gode jurist at anvende samtalen eller diskussionen som kriterium, idet
den ikke lader sig formulere som et retsligt krav.
Alf Ross giver et klart grundlag for at vurdere, om en forfatning er de
mokratisk, og om en regering, et parti eller en avis er tilhænger af demo
kratiet som retsvidenskabelig metode. Derfor vil en gennemgang af Jyl
lands-Postens demokratiopfattelse afsløre, om Jyllands-Posten var til
hænger af et demokratisk styresæt.

32. Ross: Hvorfor demokrati?, s. 164 og 183.
33. Hal Koch: Hvad er demokrati?, København 1945.
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Den lige og almindelige valgret
For Alf Ross er visse indskrænkninger i valgretten nødvendige i den prak
tiske udformning af et demokratisk styresæt. Begrænsninger i alder og
indfødsret er alment anerkendte. Derimod vil en stratifikation af vælger
korpset efter indkomst, kundskab, sociale tilhørsforhold eller lignende
være et alvorligt anslag mod den demokratiske styreform. Den overbevis
ning, at den enkelte vælgerne ikke er i stand til vurdere, hvad der er bedst
for ham selv og samfundet, er en formynderisk ideologi, der fundamentalt
krænker den enkeltes autonomi.
Grundloven af 1915 indeholdt stadig visse begrænsninger af økono
misk art af vælgerkorpset; men ideen om den lige og almindelige valgret
var den bærende. Jyllands-Posten var fra starten modstander af 1915-for
fatningen,34 og avisens kritik af forfatningen fortsatte helt op i 1930’erne
(skønt den naturligvis var et mindre onde end den påtænkte forfatnings
ændring i 1939, der reelt indførte et etkammersystem). »Frasen om Den
lige og almindelige Valgret...[resulterede] i: En voldsomt stigende Skatte
byrde, Forgældning over hele Linien og en almindelig Opløsning i alle
Forhold af Betydning for Staten og Samfundet. Hvad der skete ved For
fatningsændringen var den ene og ganske simple Ting, at man flyttede
Magtcentret fra det mere moderate til det mere yderliggaaende Demo
krati, og [Følgen blev] den klassepolitiske Udvikling«. (7. juni 1936:
»Grundlovstaler og Klassepolitik«).
Jyllands-Posten var stærkt kritisk over for »frasen« om den lige og al
mindelige valgret, der var skyld i en almindelig opløsning af det danske
samfund. Ovenstående leder var formuleret direkte efter grundlovslede
ren fem år tidligere (7. juni 1931), hvor H. Hansen videre præciserede, at
»Man vandrede fra Demokrati til Demagogi«. Med andre ord anså H.
Hansen 1866-forfatningen som demokratisk og 1915-forfatningen med
dens lige og almindelige valgret som demagogisk.
Kritikken af den lige og almindelige valgret optrådte også i JyllandsPostens lederspalter i forbindelse med folketingsvalget i 1935, lands
tingsvalget i 1936 og kommunevalgene i 1937. Ved disse valg var væl
gerbefolkningen udvidet betydeligt. For det første havde socialreformen
af 1933 begrænset den valgretsfortabende virkning ved tildeling af offent
lig hjælp. For det andet var indskrænkningerne i den kommunale valgret
med hensyn til skattebetaling udhulet. Ved en lovændring i februar 1937

34. C.O. Bøggild-Andersen: »Af Jyllands-Postens saga 1871-1946« (1946), optrykt i Gerhardt
Eriksen (red.): Sider cif avisens historie, Viby J. 1990, s. 86.
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ændredes den kommunale skatteligning, så skattebyrden for de laveste
indtægter faldt. Ligeledes i 1937 ændredes den kommunale valglov, så
reglerne for, hvor lang tid man skulle have betalt skat, og hvor længe man
skulle have været bosat for at opnå valgret, lempedes, ligesom reglerne
for, hvornår eftergivelse af skattegæld resulterede i valgretsfortabelse,
også gjorde det.
Jyllands-Postens holdning til denne valgretsudvidelse var negativ.
Valgretten skulle stadig være forbundet med en vis skattebetaling - ja
helst så Jyllands-Posten kravene skærpet. »Naar Skatterne betyder et vir
keligt Offer for den enkelte Borger, vil han være interesseret i et økono
misk Styre og derfor ved Valget stemme paa de Kvinder og Mænd, som
han anser for bedst egnet til at varetage de fælles Anliggender... Forholdet
mellem Valgret og Skat ophæves faktisk. Forholdet bliver herefter det, at
de Vælgere, der betaler Skatterne, ikke faar ringeste Indflydelse paa Pen
genes Anvendelse. Det er Nyderne, der alene bestemmer« (13. december
1936: »Skat og Valgret paa Glidebanen«). »... de nydende Medlemmer af
Samfundet raader over Flertallet af Stemmerne og driver Førerne frem til
mere Skatteplyndring ... undlader [man] at betale til Kommunen, med
fører det ikke Straf af nogen Art. Skattebetalingen er lempet i den Grad, at
vedkommende under næsten alle Omstændigheder er sikret Valgretten og
kan være med til at udskrive de Skatter, som andre skal betale!... Jeg drik
ker du betaler! Det er Parolen for den sidste Valgretsudvidelse« (27. ja
nuar 1937: »Valgene til Byraad og Sogneraad«).
De to ledere viser, at Jyllands-Posten mente, at valgret skulle være for
beholdt de skatteydere, der betalte mest i skat. »Nyderne« bestemte med
det nuværende system, hvilket ikke var rimeligt. De, der ikke ydede til
den fælles samfundshusholdning, burde heller ikke have mulighed for at
disponere over den. Den lige og almindelige valgret stemte midler fra de
besiddende til de ikke-besiddende. Problemet blev dobbelt af, at partierne
var til fals. De købte vælgerne ved at love dem en større og større del af
skatteborgernes midler.
Jyllands-Posten vendte sig ligeledes mod parlamentarismen: »Lige si
den det saakaldte Systemskifte i 1901 har demokratisk Overbudspolitik
været den største Kræftskade paa vort Samfund« (1. maj 1938). Argu
mentet var det samme som med valgretten: Partierne overbød hinanden
og købte de ubemidledes stemmer. Regningen sendtes via skattebilletten
til dem, der havde. En sådan belastning kunne samfundet slet ikke bære,
og det parlamentariske system havde indbygget sin egen undergang. Så
længe samfundet var i fremgang, og der var skatter at indkræve, kunne det
parlamentariske system til nød eksistere; men så snart nedgangstider satte
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ind, så var det økonomiske grundlag for at købe stemmer væk, og parla
mentarismen undergravede sig selv.

Demokratiets teknik: parlamentarisme som forhandling
Indtil valgene i 1935-36, hvor Socialdemokratiet med De radikale fik fler
tallet i begge ting, kunne der ikke føres politik uden om et af de borgerli
ge partier. Derfor stod første halvdel af 1930’erne i forligspolitikkens
tegn. Efter flere mindre forlig med Det konservative Folkeparti var det
med Kanslergadeforliget i 1933 fortrinsvis Venstre, der var regeringens
forligspartner. I Kanslergadeforliget så Jyllands-Posten partipolitikken
cementeret, og avisen anså det for det endegyldige bevis på, at Danmark
var blevet et diktaturland. Forligspolitikken og specielt Kanslergadeforliget var i Jyllands-Postens argumentation en hån mod folkestyret. Venstre
repræsenterede landmændene og Socialdemokratiet arbejderklassen, og
de førte en politik, der udelukkende havde sigte på at tilgodese disse dele
af befolkningen. I humbugsforligene, som det hed i Jyllands-Postens
sprogbrug, tildelte de hinanden penge - bønderne fik kronenedskæring og
»ordningerne« (sukker-, svine-, kornordninger m.v.), mens arbejderne fik
øget tilskud til arbejdsløshedsunderstøttelse. Regningen blev via skatter
ne udskrevet til samfundets øvrige grupper - først og fremmest de er
hvervsdrivende i byerne: »Ved Kronenedskæring og ubegrænset Under
støttelse har Venstre og Regeringspartierne skatteplyndret den Del af Be
folkningen, der ikke fortrinsvis hører til deres Vælgere... de har skadet det
danske Samfund som Helhed. Det er, hvad partipolitiske Godtfolk kalder
Folkestyre. Alle andre vil betegne det som Folkestyrets Karikatur« (21.
juni 1933: »Folkestyrets Karikatur«).
Begge partier havde gjort op med en hidtil ført politik: Socialdemokra
tiet gik med til at sænke kronen, og Venstre indvilligede i lockoutloven,
hvorved arbejdsgivernes bebudede 20% lønreduktion blev pillet af bor
det.35 De brudte valgløfter vakte harme.
Efter 1935, hvor »Vælgerne med saa stort Flertal har forlenet Hr. Stauning med diktatorisk Magt« og etableret et »parlamentarisk Diktatur« (24.
oktober 1935), ændredes det politiske klima. Vælgerne havde belønnet
regeringen for dens krisepolitik, og ved landstingsvalget i oktober 1936
var der ingen borgerlig bremse i Landstinget. Før valgene i 1935-36 var
Jyllands-Postens argumenter mod demokratiet, at partierne via stude-

35. Otto Jensen og Viggo Molin Nielsen (red.): Danmark under Verdenskrisen 1929-39, s. 14f.
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handler undergravede det ægte folkestyre og handlede imod de vælgere,
der havde stemt på dem. Politikerne tog ikke deres mandat alvorligt. Avi
sen kunne påstå, at forligene ikke var i vælgernes interesser.
Det kunne den ikke efter 1936, hvor regeringen kunne gennemføre sin
politik med flertallet af vælgerne i ryggen og uden om de borgerlige par
tier. Beskyttelsen af det borgerlige mindretal kom nu i forgrunden. Jyl
lands-Posten så nu tilbage på forligspolitikken med noget andre øjne: »da
Parlamentarisme og Demokrati jo ifølge Sagens Natur maa bygge paa
Kompromiser, saa var i hvert Fald nogle af de Resultater, der blev opnaaet af en saadan Art, at Lovgivningsarbejdet kunde siges at svare til den
parlamentariske og demokratiske Etikette... Den Fremgangsmaade, der
nu faar Lov at præge Rigsdagsarbejdet, dækkes ikke mere af Betegnelsen
Demokrati. Det er slet og Ret diktatorisk Misbrug af Flertalsmagten til
Fremme af demagogiske, partipolitiske Interesser« (28. december 1936:
»Vi fik alligevel Flertalsdiktatur«).
Lederen indvarsler et skift i Jyllands-Postens brug af demokrati- og
parlamentarismebegrebet. Hvor kompromiset før primært blev nedrakket
som handlingslammelse, snik-snak og bavl, så ophøjes kompromiset parlamentarismen forstået som reelle forhandlinger mellem opponenter som tilstræbelsesværdig etikette. Resten af årtiet var det regeringens
manglende hensyntagen til mindretallet, der optog Jyllands-Posten mest.
Netop mindretalsgarantier i form af udvidet adgang til folkeafstemning
og bibeholdelse af Landstinget var Jyllands-Postens hovedkrav til grund
lovsforslaget af 1938.
Demokratiets ide: de demokratiske borgerrettigheder
Ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og religionsfrihed er ikke en del af det
politiske demokrati. Ross betegner disse friheder som en del af demokra
tiets ide. Flertalsprincippet vil miste sin mening uden ytrings- og organi
sationsfriheden.36 Hvad Ross ikke berører, er, at man naturligvis ikke kan
slutte modsat: Ytringsfrihed giver ikke automatisk politisk demokrati.
I striden i Det konservative Folkeparti var Jyllands-Postens spalter
åbne for indlæg fra grundlovsforligets tilhængere. Striden blev af Jyl
lands-Posten fremstillet som et spørgsmål om diktatoriske ledermetoder
inden for partiet, og derfor var en åbning af spalterne en naturlig del af
denne kamp. Denne praksis er af en så stærk kritiker af den borgerlige
presse som landsretssagfører H.R. Brøckner karakteriseret som demokra-

36. Ross: Hvorfor demokrati?, s. 198.

Mellem demokrati og diktatur

307

tisk.37 Denne praksis er dog først og fremmest et resultat af grundlovssa
gen. Før 1938 er der ikke læserbreve i nær samme omfang og da ikke af så
kritisk karakter.
En ting er Jyllands-Postens egen administration af ytringsfriheden for
de læserbreve, der nåede redaktionen, en anden er avisens holdning til an
dre partiers - specielt kommunistpartiets - ret til at organisere og ytre sig.
Som størstedelen af alle dagblade var Jyllands-Posten selvfølgelig for
ytringsfriheden, som var et af grundlagene for bladdrift. Det, der er inter
essant, er, at avisen i slutningen af 1930’erne føler sig foranlediget til at
forsvare ytrings- og forsamlingsfriheden samt at tage afstand fra politiske
voldsmetoder i demokratiets navn. Tonen i slutningen af 1930’erne bliver
en anden. »Demokrati betyder Folkestyre, og Begrebet opfattes alminde
ligt saaledes, at Enhver politisk Anskuelse har Lov til at komme til Orde,
i Reglen kun med Undtagelse af de Partier, der tilsigter en voldelig Om
styrtning af den bestaaende Samfundsorden« (1. maj 1939: »Steinckes
Retsplejelov og Folkestyret«, af Lasse Egebjerg).
Det parti, der voldeligt ville omstyrte samfundsmagten, var naturligvis
det kommunistiske. Jyllands-Posten stillede spørgsmålstegn ved, om det
kommunistiske parti kunne tillades (bl.a. 14. maj 1938).
Som reaktion på de politiske ungdomsbevægelsers - set ud fra et soci
aldemokratisk synspunkt primært K.U.’s - mere og mere voldsomme
fremfærd gik specielt justitsminister K.K. Steincke ind for skærpelser i
straffeloven, der kunne ramme disse voldelige tendenser i det politiske
liv. Som reaktion på Steinckes tale den 1. maj 1938, hvor han bebudede
en skærpet kurs over for politiske ballademagere,38 skrev Lasse Egebjerg
en leder med overskriften »Til Forsvar for Demokratiet«. Lederen var
imod yderligere skærpelser, idet man frygtede, at de ville blive misbrugt
mod K.U. Men lederen forsvarede demokratiet mod de voldsmetoder, der
blev anvendt i udlandet: »Tilhængere af et frit og ærligt Folkestyre vil
kunne skrive under paa det meste af, hvad han [Steincke] har sagt. Volds
metoder hører ikke hjemme i dansk Politik, og intet ansvarligt Menneske
i dette Land vil forlange, at de »udenlandske Systemer« skal efterabes.
Enhver, som ønsker en sund og rolig Udvikling, vil være enige med Hr.

37. »«Jyllandsposten«kan ikke lide Kommunister, hvad de øvrige danske Aviser jo heller ikke
kan, men ikke-kommunistiske Modstandere lader det loyalt komme til Orde. Det er altsaa
forholdsvis demokratisk«. H.R. Brøckner: Dagspressen - og dens Ansvar for Udviklingen,
s. 118.
38. Oluf Bertolt m.fl: En bygning vi rejser. Den politiske arbejderbevægelses historie i Dan
mark, bd. III, København 1955, s. 132.
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Steincke i, at Voldsmetoderne maa bremses, og Tonen i den offentlige De
bat renses« (3. maj 1938: »Til forsvar for Demokratiet«, af Lasse Ege
bjerg. Samme indhold 22. juli 1938).
En sådan overskrift ville være utænkelig i starten af 1930’erne, skønt
avisens holdning til ytrings- og forsamlingsfrihed ikke ændredes i perio
den.
Der er i lederen en afstandtagen til voldsmetoderne i diktaturstaterne,
men konkret tog avisen ikke afstand fra de uhyrligheder, der foregik un
der den spanske borgerkrig, ligesom man i avisens leder 15. november
1938 ikke tog afstand fra nazisternes voldsmetoder under Krystal natten.
Kun Mussolinis bombninger af Abessinien i 1935 tog man skarpt afstand
fra.

Jyllands-Postens statsideal
Parlamentarismen - repræsenteret ved den lige og almindelige valgret og
folketingets suverænitet - var ifølge Jyllands-Posten dødsdømt på for
hånd. Det var den primært af den grund, at den fremavlede en partipolitisk
tankegang og dermed fremmede klassemodsætningerne. For JyllandsPosten var politik idealer og ikke ussel materialistisk omfordeling. Så
længe politik var ideer, kunne folkestyret fungere: »Parlamentarismen er
paa Retur. Den har haft sin Blomstringstid, saaledes som alle andre store
Idealer - den Gang, da Politik ikke var Svinekort og Understøttelser, men
Idealer, da Almenvellet og ikke Vælgerstemmerne var det afgørende. Nu
har Demokratiet udviklet sig til Demagogi, og dermed har det underskre
vet sin Dødsdom« (31. maj 1935: »Et System, der er paa Retur«, af Lasse
Egebjerg).
Det ideal, der for Jyllands-Posten var den eneste identifikationsfaktor,
var nationalstaten. Det partipolitiske demokrati var baseret på klasse
kamp; men nationalstaten var funderet i et folkefællesskab. Nedenstående
citat omhandler statsbegrebet i fascismen og nazismen, men svarer over
ens med Jyllands-Postens eget ideal: »For begge Bevægelser [nazismen
og fascismen] er Individet kun til for Statens skyld. Det enkelte Individ
har groft sagt intet Formaal i sig selv. Det er kun til for Staten eller, hvad
der er det samme, for Nationen, og det har følgelig ogsaa kun Ret til at
stille Krav, der er i overensstemmelse med hele Nationens Interesse. Der
kan derfor ikke eksistere Partier i en saadan Stat. Man kan ikke tænke sig
Klassekamp... Alt maa i sidste Instans gaa op i den store Generalnævner
Staten« (5. december 1933: »Fra Partistat til Nazistat«, af Aage Schoch).
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Igen og igen fremhævedes det i lederspalterne, at det partipolitiske de
mokrati i virkeligheden var et diktatur - klassediktaturet. Fædrelandet var
den eneste sande upolitiske identifikationsfaktor og som sådan klasseneu
tralt.
Med Jyllands-Postens kritiske holdning til Det konservative Folkeparti
in mente kan man vurdere Jyllands-Postens ideal som den partiløse stat.
For de konservative var kun en anelse bedre end de øvrige klassepartier:
»naar en socialistisk Taler siger »Samfundshensyn«, mener han »Klasse
hensyn«. Taleren siger »gavne Samfundet«, men mener »gavne mig og
mine Vælgere«. Alle de politiske Partier har en Splint af dette Troldespejl
i Øjet. Mindst gælder det de Konservative« (15. august 1934: »Samfunds
hensyn eller Klassekamp«, af Lasse Egebjerg).

Den stærke mand
Redningen for nationen skulle ikke ventes fra de eksisterende partier eller
deres ledere. Politikerne var i det hele taget en fare for folkestyret. De
danske politikere var så stærkt syltet ind i partipolitikken, at de ikke evne
de at se det samfundsmæssigt korrekte. Partisystemet avlede partipoliti
kere, der var karakteriseret som »Slappe, ligeglade, bengnavende og intri
gerende demokratiske Folketingsmænd, som ved deres Adfærd undergra
ver Folkestyret« (Søren Jyde alias Hakon Mielche i politisk kommentar
22. oktober 1938).
Ved årsskiftet 1934 redegjorde H. Hansen for det foregående års begi
venheder. Han sammenlignede det danske og det tyske styre: »Tidens
Vanskeligheder kræver et haandfast og maalbevidst Styre, og et saadant
kan ikke trives, hvor hundreder af politiske Middlemaadigheder og Ær
gerrigheder skal snakke med. Saadan som Situationen tegner sig her ved
Aarsskiftet, gaar Vejen frem gennem Diktatur... Vort Folkestyre er rent
partipolitisk, og derfor har det aldrig været i stærkere Miskredit end i Øje
blikket. Hvis en Mand med Vilje og Evne til at handle i Nationens Inter
esse dukkede op i Dag, føler vi os forvisset om, at et stort Flertal i Be
folkningen ville hilse ham som Befrier, og følge ham paa den energiske
Handlings Vej« (1. januar 1934: »Ved Aarsskiftet«).
Jyllands-Postens efterlysning af en stærk handlekraftig mand går igen i
lederne 1932-34 (bl.a. 17. maj, 4. juni og 8. juni 1933). Argumenterne var
de gammelkendte: Demokratiet havde undergravet sig selv, og vælgerne
krævede en handlekraftig mand til at føre en virkelig samfundsmæssig
politik. Jyllands-Posten henviste til, at det var de tyske vælgere, der hav
de stemt Hitler til magten. Men at en dansk fører skulle findes inden for
de politiske partier, synes ikke at være tilfældet: »et stort Flertal af danske
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Vælgere [vilde] med Glæde hilse en Mussolini velkommen, der vilde og
kunde handle samfundsmæssigt og derfor maatte sætte Politikerne paa
Porten... At han skulde udgaa fra de bestaaende politiske Partier, er næp
pe sandsynligt« (4. juni 1933: »Diktaturet under Diskussion«. Næsten
samme ordlyd 17. maj 1933 og 8. juni 1933).
Denne begejstring for den stærke mand - diktatoren - ses tydeligst i
1932-33. Inspirationen fra Tyskland og Italien er åbenlys; men den selv
sikkerhed, der ligger mellem linierne i Jyllands-Postens ledere, kunne
tyde på, at avisen var bekendt med mere konkrete planer.
Jyllands-Posten var ikke venligt stemt over for hverken L.S., Dansk
Samling med Victor Pürschel, Dansk Folkefællesskab med pastor Mal
ling eller D.N.S.A.P. Den danske inspirationskilde kom fra en helt anden
og hidtil ukendt hånd.
Chr. H. Olesen, der var H. Hansens juridiske og økonomiske rådgiver i
forbindelse med købet af avisen i 1931 samt som formand for foreningen
»Dansk Arbejde« en af avisens allerstørste annoncører,39 blev sandsynlig
vis af kong Christian X opfordret til at stå i spidsen for et forretningsmi
nisterium op til valget i 1932.40 Chr. H. Olesen angiver i sine personlige
notater frygten for dødt løb ved valget som kongens begrundelse for den
ne opfordring. Olesen var ikke begejstret ved tanken og henviste til
Påskekrisen i 1920 som afskrækkende eksempel. En undersøgelse af, om
tilbuddet virkelig var fremsat, kræver en nærmere prøvelse; men det vig
tigste i denne forbindelse er, at Chr. H. Olesen tog det alvorligt. Han udar
bejdede en ministerliste af folk fortrinsvis uden for de politiske partier.
Han gik i den (berettigede?) tro, at han var udset som leder af et forret
ningsministerium udpeget af kongen uden om Folketinget.
Om Chr. H. Olesen har informeret H. Hansen, kan ikke bekræftes. Som
vist ovenfor, var Jyllands-Postens tro på den stærke mands komme imid
lertid stærk, og det er påfaldende, at Jyllands-Posten i en leder fem dage
efter mødet mellem Olesen og Bøgholm for første gang - og det er vel at
mærke før Hitlers magtovertagelse i Tyskland - aktivt anbefaler en stærk

39. I en lang årrække formidlede Dansk Arbejde annoncer til en fast helside i søndagsavisen.
40. »Aar 1932, vistnok Lørdag den 29. oktober, havde jeg paa Kontoret en Samtale med Re
daktør Bøgholm. B. meddelte, at han forud havde haft en Samtale med Kabinetssekretær
C.P. Hansen, der overfor B. havde udtalt, at Kongen forudsaa den Situation... at ingen Re
geringsblok vilde blive regeringsdygtig, og det var da Planen, at et Forretningsministerium
skulde træde til, for hvilket jeg skulde være Chef«. Notat dateret 17. november 1932 (da
gen efter valget). Erhvervsarkivet, Chr. H. Olesens privatarkiv, pk. 21, læg: Rigsdagsman
dater.
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mand til at lede landet - en leder uden for partierne: »Hundredetusinder af
danske Vælgere haaber og venter paa det Mandfolk, der kan og vil sætte
Tingene paa Plads her til Lands med eller uden støtte af de politiske Par
tier« (4. november 1932: »Politikerlede«).

Konklusioner
Det må anses som omsonst at stemple Jyllands-Posten som fascistisk.
Men avisen var i 1930’erne stærk kritiker af den lige og almindelige valg
ret og af parlamentarismen som regeringsprincip. Derfor var JyllandsPosten anti-demokratisk og anti-parlamentarisk. Godt nok var avisen
mere åben for indlæg udefra end de fleste andre aviser i samtiden, men
selv om avisen var en af de fremmeste forsvarere af ytringsfriheden (for
ikke-kommunister), var det ikke ensbetydende med, at avisen var demo
kratisk.
Selv om Jyllands-Posten var anti-demokratisk, så var avisens brug af
ordet »demokrati« ikke udelukkende negativ. Demokrati - og dets mod
pol diktaturet eller demagogiet - bruges dobbelttydigt i 1930’ernes leder
spalter.
Jyllands-Postens dobbeltbetoning af demokrati og diktatur
Jyllands-Postens beskrivelse af det politiske system i Europa i 1930’erne
var ikke blot demokrati contra diktatur, men lige så meget parti- og klas
sestyre contra samfunds- og folkestyre.
Der var tel folkestyrede demokrati - oftest blot benævnt folkestyret på
grund af »demokratiet«’s uheldige konnotationer til Socialdemokratiet der i retorikken var Jyllands-Postens ideal. Dette folkestyrede demokrati
kunne ikke fastlægges som retsgrundlag, men var et moralsk, guddomme
ligt værdigrundlag, hvor folket var bundet i et nationalt fællesskab - et
folkefællesskab med udgangspunkt i en fælles historie og et fælles
sprog.41 Idealet var upolitisk og klasseløst.
Dette ideal havde imidlertid trange kår i en tid, hvor politikken førtes af
partier, der udelukkende tog vare på deres egne vælgere. Det var dette
partipolitiske demokrati, som Jyllands-Posten så heftigt kritiserede i

41. Denne folkefællesskabside berøres så at sige aldrig i lederspalterne; men mange fra avi
sens faste kronikstab priste det nationale fællesskab i både aktuelle og historiske kronik
ker. Det gælder historikeren Vilh. la Cour som den for eftertiden mest kendte, men også
folk som teologen I.P. Bang og sognepræst Andreas Øster.
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Jyllands-Posten markeds
førte sig som »ubundet af
politiske, religiøse og so
ciale hensyn«. Samtidig
vaj' avisen - ligesom Det
konservative Folkeparti rodfæstet i danskheden og
en mytisk fortid, som i
denne egenannonce fra
17. juni 1931 er repræsen
teret ved en runesten.

1920’erne og 30’erne. Socialdemokratiet prædikede klassekamp. Ved at
købe vælgere med løfte om arbejdsløshedsunderstøttelse og landbrugs
støtteordninger fik Socialdemokraterne flertallet og udskrev regningen
via skatterne til den resterende del af befolkningen. Det var klassekampen
mod samfundshensynene. Dette partipolitiske demokrati bar sin egen un
dergang i sig - »den parlamentariske Syge« (15. august 1934) - idet sam
fundsøkonomien ikke vedvarende kunne bære disse skatteudskrivninger.
Denne sygdom i samfundet førte uundgåeligt til diktatur.
Det folkestyrede diktatur var en redningsplanke, når demokratiet havde
spillet fallit. Det skulle udøves af en stærk mand, der i nationens og fol
kets navn skar igennem alt »partiævlet« og klassekampen. Diktaturet var
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først og fremmest folkets værn mod marxismen, nationens værn mod
klassekamp: »En Betingelse for, at Diktaturet skal blive en Velsignelse for
Landet og redde det fra Kaos og Avin, er naturligvis, at Diktatoren er en
Patriotisk Mand, der er hævet over Partierne og kun tager Hensyn til Fol
kets Vel som Helhed« (8. juli 1937: »Stormagtsforlig om Spanien«). Hit
ler og Mussolini var eksempler på sådanne patriotiske »folkediktatorer«.
Det modsatte af det folkestyrede diktatur var klassediktaturet. Det var
ligesom det folkestyrede ledet af en stærk mand eller et stærkt parti og
kunne gennemtrumfe sine handlinger uden bavl og parlamenteren. Men
det handlede ikke på helhedens - på folkets - vegne, men udelukkende ud
fra en enkelt klasses synspunkter. Et sådant diktatur var naturligvis Stalins
proletariatets diktatur.
Ligesom Jyllands-Posten yndede at sammenstille Socialdemokratiet og
kommunismen, så blev det socialdemokratiske - i Jyllands-Postens optik
- partipolitiske demokrati sidestillet med det kommunistiske partipolitiske
diktatur. Det danske socialdemokratiske styre var ikke blot et partipolitisk
demokrati, det var en karikatur af demokratiet og dermed reelt et klasse
diktatur. Regeringen var ikke baseret på folket; men den blev skiftevis vur
deret som diktatorisk og demokratisk. Det var på overfladen en selvmodsi
gelse, men reelt et tveægget agitatorisk sværd, der kunne være opportunt i
den politiske debat. Alt efter læsernes og den offentlige opinions holdning
kunne Jyllands-Posten påberåbe sig at være tilhænger af demokratiet eller
diktaturet.
Udviklingen i løbet af 1930’erne
Selv om Jyllands-Posten kunne bruge begreberne demokrati og diktatur
tvetydigt gennem hele tiåret, så er der alligevel visse mønstre i brugen af
begreberne.
I perioden 1931-34 var demokratiet et negativt ladet ord. Diktaturet var
efterstræbelsesværdigt - set på baggrund af Hitlers »fremragende resulta
ter« med løsning af arbejdsløshedsproblemet og overvindelsen af det ty
ske socialdemokrati og kommunistparti. Jyllands-Posten håbede ligefrem
på diktaturets komme. De danske partier - Det konservative Folkeparti
inklusive - magtede ikke at bekæmpe krisen, og specielt erhvervene led
herunder. Diktaturet og den stærke mand sås som et kriseløsningsmiddel.
Indenrigspolitisk betød valgene 1935-36 et vendepunkt, og en ny pe
riode, 1935-37, kan ses. Vælgerne havde godkendt regeringens krisepoli
tik og givet den flertal i begge kamre. Det var svært for Jyllands-Posten at
argumentere for, at folket ønskede en stærk mand, ligesom det var absurd
at anklage regeringen for at være i modstrid med folket. Demokrati- og
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diktaturbegreberne havde ikke en entydig positiv eller negativ klang. Jyl
lands-Postens kritik kunne nu ikke i så høj grad rettes mod partierne - i
hvert tilfælde ikke direkte. Den blev vendt mod vælgerne. Vælgerne var
den egentlige fare for folkestyret. De var godt nok ledt på afveje af parti
ernes stemmekøbspolitik; men Jyllands-Posten så folkestyrets redning
ved at indskrænke valgretten til dem, der finansierede stemmekøbspoli
tikken: skatteyderne - muligvis endda de største skatteydere. Modstanden
mod den lige og almindelige valgret var ikke ny for Jyllands-Posten-, men
den fik en for perioden hidtil ukendt central plads i debatten.
Hvor der derimod skete en 180 graders vending, var i bedømmelsen af
parlamentarisme forstået som forhandling og samtale. Hvor forhandlinger
i 1932-34 var negativt bestemt, blev Jyllands-Posten nu svoren tilhænger
af forhandlingstanken. Kævl, bavl og snak som tidsspilde og handlings
lammelse blev afløst af anklagerne mod regeringen for ikke at føre reelle
forhandlinger med oppositionen. I 1933 var forlig og parlamentarisme un
dergravende for folkestyret, i 1937 var manglende forlig og parlamenta
risme undergravende for folkestyret.
Kritikken mod det parlamentariske regeringssystem fortsatte i perioden
1938-39. Det var stadig vælgerne, der var skydeskive, men det blev nu i
højere grad den truende forfatningsændring, der reelt gjorde rigsdagen til
et étkammer, der vakte Jyllands-Postens kritik. Grundholdningen var den
samme. Mindretallet måtte beskyttes mod flertallets skatteplyndringer og
socialiseringsforsøg.
Det, der er interessant, er ændringen af ordet demokratis værdi. I denne
periode forsvarede Jyllands-Posten demokratiet over for de »udenlandske
voldsmetoder«. Kritikken var rettet mod både nazister og kommunister;
men der var ingen tvivl om, hvem der var de farligste.
Jyllands-Posten havde altid været for ytringsfriheden, men nu forsva
rede man den i demokratiets navn (f.eks. 14. maj 1938). Det var ganske
vist ofte som reaktion på regeringens udemokratiske forsøg på at knægte
K.U.; men de dragne paralleller til de udenlandske (udemokratiske)
voldsmetoder er betegnende for et virkeligt skifte.

Afvigelser fra Det konservative Folkepartis demokratiopfattelse
Især John Christmas Møller arbejdede for at få Det konservative Folke
parti rodfæstet i den lavere middelklasse og arbejderklassen og afviste de
gamle konservative tanker om overklassens privilegier, der stadig levede
i partiet. Hans hovedopfattelse var, at Socialdemokraterne skulle slås på
egen boldgade.
Selv om Jyllands-Posten også var mellemstandens avis, så var avisen
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uenig i Christmas Møllers taktik og i hans forsvar for den lige og almin
delige valgret. Ud over en personlig antipati mod Christmas Møller kan
grundlaget for avisens divergerende holdning søges flere steder.
Jyllands-Postens ideal var den parti løse stat. Det var de klassebestemte
partier, der med deres stemmekøbspolitik fordærvede det virkelige sam
fundsmæssige folkestyre. Avisen satte det upolitiske og klasseløse folke
fællesskab over partierne. Det konservative Folkeparti var naturligvis
grundigt funderet i nationalstaten, men måtte ligeledes fungere som parti
i det parlamentariske system. Christmas Møller var realpolitiker, der gik
på kompromis og forhandlede.
Jyllands-Posten søgte uden for det politiske system i sin søgen efter en
fører. En fører, der ikke havde fået »en splint af troldspejlet«, kunne tæn
ke samfundsmæssigt og ikke partimæssigt. Avisens syn på partierne for
klarer også den modstand, man nærede mod interesseorganisationerne.
De havde som partierne udviklet sig til klasseorganisationer, der ikke
tænkte i samfundets helheds interesse.
Både Jyllands-Posten og Det konservative Folkeparti under Christmas
Møller var fortaler for mellemstanden - både den selvstændige erhvervs
drivende og funktionærgruppen. Men modsat Jyllands-Posten ville
Christmas Møller og K.U. integrere dele af arbejderklassen i funktionær
standen - den såkaldte integrationsstrategi. 42 Derfor var de for en afskaf
felse af gamle valgprivilegier og troede på, at konservatismen havde en
reel politisk chance under den lige og almindelige valgret. Strategien over
for Socialdemokratiet var offensiv.
Jyllands-Posten var slet ikke funderet i arbejderklassen. I oplagsanaly
serne figurerer arbejderne slet ikke som selvstændig gruppe. Klassen ind
går godt nok i Jyllands-Postens almene folkefællesskab, og de arbejdere,
der betalte de højeste skatter, var indbefattet i avisens skatteborgerbegreb.
Men avisen troede ikke på arbejderklassens tilslutning og var derfor for
indskrænkning af valgretten og bibeholdelse af Landstinget.
Med hensyn til mellemstanden var det nok den gamle del - håndvær
kerne og de handlende - der havde avisens største sympati. Avisens for
hold til funktionærstanden er ikke særlig velbeskrevet, men der er tegn
på, at man søgte funktionærerne knyttet til arbejdsgiverne - både i indu-

42. Begreberne integrations- og isolationsstrategi er lånt fra Carl Gustav Johansen: »Funktio
nærlovens forhistorie indenfor Det konservative Folkeparti«, Historie. Jyske samlinger,
bd. IX, 1976, s. 538.
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strien og håndværk/handel - og dermed isoleret i forhold til arbejderne.
Jyllands-Posten var tilhænger af en isolations-strategi over for arbejder
klassen.
Forskellen i de to strategier over for funktionærerne har til dels ud
spring i en forskellig opfattelse af og forventning til funktionærernes stil
ling i samfundet. Isolationsfløjen troede på mulighederne for funktio
nærerne og på ekspansion af økonomien. De havde en defensiv indstilling
over for fagbevægelsen og Socialdemokratiet. Jyllands-Posten troede på
mulighederne for social mobilitet: »I det kapitalistiske System er der jo ifølge socialdemokratiske Læresætninger - kun Generaldirektørens Søn
og Fabrikantfruens Nevø, der har Chance for at naa Topstillingerne«...
Men Jyllands-Posten troede på »Historien om den flinke Smedelærling,
der blev Fabrikant og den stræbsomme Kontorist, der blev Generaldirek
tør« (27. december 1935).
Det er lige modsat K.U. og Christmas Møller, der under krisen havde
udviklet et billede af en stillestående økonomi, hvor mellemstanden var
truet af den teknisk-industrielle udvikling.43
Denne forskellige opfattelse af mellemstanden kan dog ikke entydigt
forklare Jyllands-Postens anti-demokratiske holdning. En af isolations
fløjens fremmeste fortalere var Arnold Fraenkel. Han havde udarbejdet
Det konservative Folkepartis program i 1915 og stod for en demokratisk
linie i partiet. Den ideologiske sammenknytning af funktionærstanden
med mellemstanden kan ses som en rent forretningsmæssig forholdsregel:
Jyllands-Posten søgte at forlige de vigtigste læsergrupper og dermed at
undgå at skulle tage stilling for det ene parti mod det andet.
Jyllands-Postens skatteborgeroprør
Selv om Jyllands-Posten ikke var nazistisk eller fascistisk, så kan fascis
meforskningen virke inspirerende for en forklaring på avisens anti-demokratiske holdninger. Teorien om fascismen som en radikal middelklasse
bevægelse er inspirerende.44 Både den gamle og den nye middelklasse var
truet eller følte sig truet. Småborgerskabet var klemt mellem storindustri
en og arbejderklassen, og den nye funktionærstand var på grund af krisen
økonomisk presset og truet af proletarisering. Som værn mod denne tru
ende deklassering vendte parterne sig mod fagforeningerne og storkapita-

43. Poul Meyer: Nederlag. Politiske erindringer 1932-47, Odense 1992, s. 35.
44. Denne teori er kernen i den socialdemokratiske fascismeforskning. Se bl.a. Karl Christian
Lammers: »Oversigt over fascisme-teorier«, Historievidenskab, nr. 3-4, 1975, s. 7-60.

Mellern demokrati og diktatur

317

len - først og fremmest som et fælles fjendebillede, da de to grupper ikke
var i stand til at formulere fælles interesser.
Denne tolkning kan med en let omskrivning anvendes på Jyllands-Po
sten i 1930’erne. Avisen skabte et billede af et småborgerskab og en funk
tionærstand, der var i fare for at blive deklasseret, ikke som følge af den
økonomiske udvikling, men som følge af en skatteplyndring. Avisen ma
lede et billede af en sammensværgelse mellem partierne - først og frem
mest regeringen, men også Venstre og til dels Det konservative Folkepar
ti - og de store interesseorganisationer - først og fremmest Landbrugsrå
det og Industrirådet. De fandt sammen i »rådne forlig«, hvor byernes mid
delklasse skulle finansiere landbruget, industrien og industriarbejderne
over skatteregningen. Op igennem 1930’erne plæderede Jyllands-Posten
for, at de, der ikke betalte skatter, heller ikke burde have valgret. Dermed
hindrede man, at de besiddelsesløse via stemmesedlen skatteplyndrede
mellemstanden. I 1932-34 håbede man - måske delvis som følge af (reel
le) forhåbninger om, at kongen ville udnævne et »upartisk« forretnings
ministerium - at der ville komme en stærk mand, der kunne stoppe denne
udsugning. En mand, der ville udskrive indirekte skatter, først og frem
mest told, som kriseløsningsmiddel.
Jyllands-Posten kan tolkes som en skattenægteravis og dens politiske
afstandtagen fra demokratiet som middelklassens skatteborgeroprør.

Henrik Kauffmann som politisk
diplomat
Af Erik Beukel
Den 21. februar 1997forsvarede cand.mag. Bo Lidegaard ved Københavns Univer
sitet sin afhandling »1 Kongens Navn. Henrik Kauffmann i dansk diplomati 19191958« (Samlerens Forlag 1996) for den filosofiske doktorgrad. De officielle oppo
nenter var lektor, dr.scient.pol. Erik Beukel, Odense Universitet, og professor, fil.dr.
Carl-Axel Gemzell, Københavns Universitet. Her gengives i let omskrevet form Erik
Beukels opposition som 1. officielle opponent.

Indledning
Henrik Kauffmann var ambassadør i Washington fra 1939 til 1958 og er
en fremtrædende og kontroversiel skikkelse i nyere dansk diplomati. Han
er mest kendt for sin rolle under Danmarks besættelse 1940-45. Straks
den 9. april 1940 erklærede Kauffmann fra Washington, at han ikke ville
modtage ordrer fra en dansk regering under tysk tryk. Et år senere - den 9.
april 1941 - indgik Kauffmann med den amerikanske regering en over
enskomst, der gav USA ret til baser i Grønland.
Bo Lidegaards fremstilling af Kauffmann i dansk diplomati gennem 39
år er et digert værk på 800 sider, heraf 620 sider hovedtekst samt bl.a. no
ter, bibliografi og English Summary. Det bygger på en bred gennemgang
af akter i udenrigsministerielle arkiver, firmaarkiver og privatarkiver i
Danmark, USA, Rusland og England. Der er tale om et meget omfattende
kildemateriale, som præses har gennemgået med fortjenstfuld grundig
hed.
Jeg vil først give en oversigt over hovedpunkter i afhandlingen. Deref
ter vil jeg nærmere behandle Kauffmann som diplomat efter 2. Verdens
krig og diskutere hans rolle i den grundlæggende omstilling af dansk
udenrigspolitik fra neutralitet til alliancepolitik.
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Afhandlingens hovedtræk
I Indledningen (s. 19-36) redegøres først for afhandlingens problemstil
ling. Den overordnede problemstilling er Kauffmann som udenrigspoli
tisk aktør. Ved at være struktureret som en kronologisk gennemgang afen
centralt placeret person i dansk diplomati gennem næsten 40 år kaster af
handlingen et interessant lys på centrale modsætninger, konflikter og di
lemmaer i dansk udenrigspolitik i en periode, der bl.a. omfatter årene,
hvor Danmark foretog skiftet fra neutralitet til alliancepolitik.
Med hensyn til bogens metodiske udgangspunkt har præses hentet in
spiration fra historisk biografi og fra diskussionen om dansk udenrigspo
litik - både den faglige og den politiske. I sammenhæng hermed forklarer
Bo Lidegaard (s. 22), at et af hans egne motiver for at beskæftige sig med
Kauffmann som diplomat har været »fascination og undren«, efter han i
begyndelsen af 1980’erne begyndte at interessere sig for Grønlands pla
cering i forholdet mellem USA og Danmark. Han blev da opmærksom på,
at der udgik en »selvstændig dynamik« fra det danske gesandtskab i
Washington under ledelse af Henrik Kauffmann, der opererede i et direk
te samspil med det amerikanske udenrigsministerium. Spørgsmålet er
derfor, om der her ligger »en nøgle til forståelsen af dansk udenrigspolitik
i en periode, hvor Danmarks internationale stilling blev afgørende foran
dret« (s. 22-23).
I forbindelse med dette spørgsmål fremfører præses et par sider senere
nogle vigtige metodiske overvejelser: »Biografiens placering af en enkelt
person som ledetråd i et længere historisk forløb kan også skærpe histori
kerens vanskelige grundvilkår: At forståelsen må tage udgangspunkt i kil
der, som ikke direkte belyser det mere væsentlige. Faren for at lade det til
gængelige kildemateriales tyngdepunkter styre analysens fokus forstær
kes i biografien af faren for at overbelyse den portrætteredes betydning og
indsats på bekostning af den historiske sammenhæng og de bredere for
ståelsesrammer« (s. 26). Derfor er det ikke kun »Kauffmanns person og
livsforløb, der interesserer mig, men i høj grad også det lys, han kaster
over en epoke i dansk diplomati og udenrigspolitik« (s. 28).
Disse forbehold og præciseringer udgør et af hovedpunkterne i min di
skussion af fremstillingen af Henrik Kauffmanns rolle efter 1945, som jeg
vender tilbage til senere.
Efter indledningen er bogen delt i tre dele: Del 1 handler om årene
1919-40 og består af fire kapitler samt en delkonklusion. Vi følger Kauff
mann fra den første udepost som konsulatssekretær ved det danske konsu
lat i New York og de første kontakter med USA og den transatlantiske
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verden til tjenesten som gesandt i Rom 1921-23 - en post, som Kauffmann hurtigt forlod igen for i årene 1924-32 at blive placeret som gesandt
i Peking. Skildringen af årene 1924-32 i Peking præges af spændingen
mellem diplomati, forretning og rejseinteresser.
Henrik Kauffmanns virke som diplomat var i disse år præget af tre
træk: Hans indberetninger var af høj kvalitet, om end de kom med ujævne
mellemrum; han havde evner til at få gode kontakter blandt centrale kine
siske beslutningstagere; og han havde store evner til fantasifuld brug af
Udenrigsministeriets rejsekonto.
Fra 1932 til 1939 var Kauffmann gesandt i Oslo. Her bestræbte han sig
på at mildne de dansk-norske modsætninger som følge af striden om su
veræniteten over Grønland. Tiden i Oslo gav også kontakt med en pro-britisk og allerede dengang atlantisk orienteret norsk udenrigspolitik. Her
fremhæver forfatteren modsætningen mellem den norske holdning og re
geringen Stauning-Munchs pragmatiske tilpasningspolitik.
Som konklusion på del I lægges vægt på, at Henrik Kauffmann allere
de før 1939 havde markeret en distance til den dominerende danske uden
rigspolitiske holdning og skole, den såkaldte Tysklands-skole. Kauff
mann var optaget af det kosmopolitiske, det erhvervsmæssige og det vest
lige - og havde vænnet sig til en usædvanlig frihed i udøvelsen af det di
plomatiske håndværk.
Del II om tiden under 2. Verdenskrig består af otte kapitler samt en del
konklusion. Centralt står naturligt Kauffmanns beslutning den 9. april
1940 om ikke at ville modtage ordre fra en dansk regering under tysk tryk
og opfordringen til kolleger i andre lande om at indtage en lignende hold
ning. Det skildres, hvordan Kauffmanns vanskeligheder med at få en
amerikansk anerkendelse som »uafhængig« gesandt på grund af en tvety
dig amerikansk holdning til regeringen i det besatte København presser
Kauffmann ud i en lige så tvetydig holdning.
I alt dette spiller Kauffmanns uformelle medarbejder Poul Bang-Jensen
en vigtig rolle, og forfatteren kan styrke dokumentationen heraf ved an
vendelse af Bang-Jensens privatarkiv.
Det andet hovedpunkt i del II er gennemgangen af den baseaftale, som
Kauffmann indgik med den amerikanske regering den 9. april 1941, der
som det fremhæves uden tvivl var afgørende for den amerikanske rege
rings anerkendelse af Kauffmann som »uafhængig« gesandt i USA. An
dre kapitler i del II gennemgår Kauffmanns arbejde for Danmark i den
amerikanske opinion og tilslutningen til De forenede Nationers erklæring
på den danske konges vegne. I delkonklusionen fremhæves, at Henrik
Kauffmanns adfærd var med til at sikre Danmarks placering og anerken-
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delse efter krigen. Kauffmann brugte det grønlandske kort både til egen
fordel og til Danmarks fordel.
Del III om efterkrigstiden består af ti kapitler plus en delkonklusion.
De første kapitler behandler Kauffmann som minister uden portefølje
maj-oktober 1945 og deltagelsen i San Francisco-konferencen, hvor De
forenede Nationer oprettedes, sammen med Hartvig Frisch og Erik Husfeldt, som Kauffmann begge fik et nært samarbejde med. Samværet og
venskabet med de to og specielt Hartvig Frisch er interessant, fordi Hart
vig Frisch var en skarp og respekteret fortaler for forhandlingspolitikken,
også da den blev upopulær. Og samtidig var Hartvig Frisch blandt Christiansborg-politikerne en af de klareste fortalere for en grundlæggende
nyorientering af dansk udenrigspolitik efter krigen - en nyorientering,
som Kauffmann var den klareste fortaler for i den danske udenrigstjene
ste.
De følgende tre kapitler er de centrale i del III og omhandler dels Grøn
landsspørgsmålet 1945-51, dels Kauffmanns rolle i skiftet fra neutralitet
til alliancepolitik samt den nye Grønlandsaftale 1951. Henrik Kauffmann
fremtræder her både som en klartseende og forudseende diplomat og som
en manipulerende diplomat, der førte et dobbeltspil. Resten af del III er
kortfattede fremstillinger af Kauffmanns mindre fremtrædende rolle op
gennem 1950’erne.
Som delkonklusion på del III sammenfattes og præciseres Kauffmanns
rolle som politisk gesandt (s. 556-560). Kauffmann fik i en vis forstand
ret (havde »fået ret«, jf. s. 558) i den politik, han havde stået for siden be
gyndelsen af krigen. Den vision om Danmark som deltager i en alliance,
Kauffmann under Besættelsen havde sat på spidsen som alternativ og
modstykke til neutralitetsfiktionen og samarbejdspolitikken, blev fra
1949 et fælles, om end ikke enerådende udgangspunkt for dansk uden
rigspolitik.
Det sidste afsnit i afhandlingen (s. 563-598) er Konklusion og Perspek
tivering, og på de allersidste linjer (s. 598) skriver præses: »Kauffmann
forblev en fremmed i dansk diplomati, måske en fremmed i Danmark«.
De ord sammenfatter et gennemgående tema i behandlingen af Kauff
manns rolle i dansk diplomati og især i den grundlæggende omstilling af
dansk udenrigspolitik fra neutralitet til alliance. Kauffmann var en frem
med i dansk diplomati, måske en fremmed i Danmark.
Jeg vil her først og fremmest beskæftige mig nærmere med Del III - pe
rioden efter krigen. Når man læser Bo Lidegaards værk, bliver man hur
tigt klar over, at Henrik Kauffmann ikke blot var diplomat i snæver be-
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tydning - han var en medarbejder i den danske udenrigstjeneste, hvis per
sonlige meninger og holdninger gang på gang var åbenbare: Han var ud
præget vestligt orienteret, længe før en sådan holdning blev almindelig i
dansk udenrigspolitik; han ville gerne opfattes som kosmopolit, og han
var bevidst om sin egen opgave som noget andet og mere end en »neu
tral« diplomat. Henrik Kauffmann var politisk diplomat par excellence.
På den baggrund vil jeg diskutere fire problemer og spørgsmål ved
rørende fremstillingen af Kauffmanns rolle i dansk udenrigspolitik - fire
aspekter af Kauffmann som politisk diplomat: 1. Kauffmanns dobbeltspil;
2. Grønlands rolle i dansk sikkerhedspolitik - eller hvad præses kalder
den falske tone i dansk udenrigspolitik; 3. Kauffmanns verdensbillede; 4.
Holdbarheden af enkelte konklusioner i det afsluttende kapitel »Konklu
sion og Perspektivering«.

Kauffmanns dobbeltspil
Et centralt punkt i afhandlingen er redegørelsen for, hvorledes Kauffmann
efter 2. Verdenskrig tidligt så, at de internationale vilkår for Danmarks
udenrigspolitik var væsentligt forandret. I den snævre kreds af embeds
mænd og politikere i København var man derimod enten uvidende herom
eller højst uvillige til at erkende den nye situation - med Hartvig Frisch
som den iøjnefaldende undtagelse blandt de folkevalgte politikere.
I denne situation gennemførte Kauffmann et klart dobbeltspil, og på
flere måder søgte han at manipulere med Udenrigsministeriet og politi
kerne. Det vigtigste eksempel er Kauffmanns handlinger, da han erkendte
USA’s fundamentale militære interesse i Grønland. Straks ved den første
officielle kontakt mellem det befriede Danmark og USA vedrørende ba
serne i Grønland i oktober 1945, fik Kauffmann bekræftet sin forventning
om, at en officiel amerikanske henvendelse om en forlængelse af baseaf
talen - ikke en opsigelse, som man troede og stærkt håbede i København
- kunne forventes (s. 394).
Henrik Kauffmann informerede straks Udenrigsministeriet i Køben
havn herom og pegede på vanskelighederne ved at acceptere rent ameri
kanske baser, først og fremmest at russerne kunne foretage en sammen
kædning af amerikanernes tilstedeværelse i Grønland og russernes på
Bornholm. Udenrigsministeriet reagerede på den uventede indberetning
med stor beklagelse, og frygten for den sovjetiske reaktion på Bornholm
var en vigtig del af baggrunden herfor. Også Kauffmann var bekymret for
en russisk sammenkædning af Grønland og Bornholm, først og fremmest
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fordi den ville udstille det prekære i den handel, han havde indgået med
USA i april 1941, da han fik USA’s anerkendelse som uafhængig gesandt
som en slags »betaling« for aftalen med dens ømtålelige opsigelsesbe
stemmelse i artikel X.
Ét er, at frygten for en russisk sammenkædning af Bornholm og Grøn
land var helt uden grundlag. I vurderingen af Kauffmann som diplomat er
det centrale imidlertid, at han kun i begrænset omfang informerede Uden
rigsministeriet om rækkevidden af de amerikanske ønsker - at USA ville
tillade dansk suverænitet i Grønland i civile sager, men ikke i militære.
Kontaktpersonen i State Department, Hugh Cummings fra Division of
Northern European Affairs, havde straks i oktober 1945 så at sige lagt
»kortene på bordet over for gesandtskabet« (s. 397-398), hvorefter Kauff
mann og Cummings i fællesskab søgte at tilrettelægge en strategi for,
hvordan spørgsmålet om amerikanske baser på Grønland bedst kunne
fremmes i det neutralistisk tænkende København.
Herved begik Kauffmann hvad Bo Lidegaard kalder et »alvorligt diplo
matisk faux pas«, og han sendte »mod bedre vidende« et beroligende brev
hjem til udenrigsminister Gustav Rasmussen (s. 398).
Senere undlod Kauffmann for Udenrigsministeriet at nævne de tanker,
han i juni 1947 havde nævnt i samtaler med repræsentanter for State De
partment om, at FN-pagtens bestemmelse om regionale arrangementer
kunne bruges som ramme for USA’s militære tilstedeværelse på Grønland
(s. 419-420). Det havde bl.a. til følge, at da udenrigsminister Gustav
Rasmussen, Kauffmann og den amerikanske udenrigsmininister George
Marshall mødtes i oktober 1947, opfordrede Marshall Kauffmann til at
udvikle disse tanker om et regionalt arrangement - og Gustav Rasmussen
blev da bragt i en pinlig situation, da han intet havde hørt om dette tidli
gere (s. 427).
Det bidrog for alvor til at reducere Kauffmanns status og tilliden til
ham i København.
Generelt gælder det, at Kauffmann ofte af amerikanerne informeredes
og konsulteredes og faktisk optrådte som én, der havde fået en opgave af
State Department, snarere end som repræsentant for det danske udenrigs
ministerium, f.eks. i forbindelse med forberedelsen til en ny Grønlandsaf
tale. Men det er et vigtigt led i fremstillingen heraf, at State Department
samtidig var usikker på, om Kauffmann ikke blot spillede sit eget spil (jf.
bl.a. s. 415).
Det kunne have været interessant i afhandlingen at få forfatterens vur
dering af denne bedømmelse fra State Department.
En anden side af dette er de langsigtede konsekvenser af Kauffmanns
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dobbeltspil. Her vil jeg tage udgangspunkt i den tidligere omtalte advarsel
fra præses (s. 26), hvor det centrale er, at biografiens placering af en en
kelt person som ledetråd i et længere historisk forløb ikke direkte belyser
det væsentlige i den historiske udvikling. Faren er, at Henrik Kauffmanns
betydning og indsats overbelyses på bekostning af den historiske sam
menhæng og de bredere forståelsesrammer.
Når man samlet vurderer situationen i slutningen af 1940’erne, kan
man konkludere, at Henrik Kauffmanns dobbeltspil på langt sigt ikke
havde nogen afgørende betydning for beslutningen om Danmarks allian
cetilslutning. Forklaringen herpå er bl.a., at Gustav Rasmussen allerede i
slutningen af sin tid som udenrigsminister i Venstreregeringen blev klar
over Kauffmanns dobbeltspil. Og den efterfølgende Hedtoftregering, dvs.
Hedtoft og Gustav Rasmussen, erkendte straks Kauffmanns dobbeltspil hvorefter Hedtoft og regeringen valgte at overtage det.
Der var meget diplomatrænkespil i alt dette, og det er en af bogens
værdier, at det påvises, hvordan den mest centralt placerede danske diplo
mat aktivt deltog i det. Men samtidig viser Bo Lidegaards værk grænser
ne for den »klartseende« diplomats manipulationer. Først og fremmest
kom Kauffmanns mangelfulde indsigt i tankegangen i København til at
skade den sag, han gerne ville fremme, nemlig Danmarks uforbeholdne
tilslutning til den vestlige alliance. Hedtoft og Socialdemokratiet lyttede
langt mere til især det norske Arbejderpartiet end til Danmarks chefdiplo
mat i Washington.
Med andre ord: Kauffmann var hverken sei klartseende, som han selv
gerne ville give udtryk for/indtryk af, eller så indflydelsesrig, som man
kan forledes til at tro. Spørgsmålet er, om ikke præses i kraft af selve sin
tilgang i bogen har en indbygget tendens til at overdrive Kauffmanns
selvstændige rolle og betydning? Det kunne have været interessant og i
bogens sammenhæng relevant, hvis Bo Lidegaard også havde forsøgt at
forholde sig til dette spørgsmål - ikke mindst i lyset af den omtalte advar
sel s. 26 om, at den portrætteredes betydning og indsats overbetones på
bekostning af den historiske sammenhæng og de bredere forståelsesram
mer.
Når det gælder f.eks. Bang-Jensens selvstændige betydning for Kauff
manns beslutning den 9. april 1940, tager forfatteren jo stilling til et
sådant »hypotetisk« spørgsmål, jf. s. 349, hvor det hedder, at man skal
nok være forsigtig med at overdrive Bang-Jensens betydning som selv
stændig drivkraft.
I det afsluttende »Konklusion og Perspektivering« skriver Bo Lide
gaard (s. 589): »Nøgternt set må man spørge, om han [dvs. Kauffmann]
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var andet end en succesrig diplomatisk kupgeneral - der viste sig at holde
på den rigtige hest?« Når det viser sig, at man har holdt på »den rigtige
hest«, implicerer det vel, at man ikke selv har haft nogen indflydelse på
udfaldet af løbet! Det betyder altså, at når Bo Lidegaard (s. 22) spørger,
om der i Kauffmanns adfærd ligger en »nøgle« til forståelsen af skiftet i
dansk udenrigspolitik, så er svaret nej - højst at studiet af Kauffmann ka
ster »lys« over (jf. s. 28) en epoke i dansk udenrigspolitik.
Det næste spørgsmål, jeg vil diskutere, ligger i forlængelse heraf, nem
lig forholdet mellem den danske udenrigspolitiske beslutningselite (poli
tikere og diplomater) og offentligheden, når det drejer sig om Grønlands
rolle i dansk sikkerhedspolitik.

Den falske tone i dansk udenrigspolitik
Da regeringen Hedtoft i november 1947 afløste regeringen Knud Kristen
sen, erkendte Hedtoft og Gustav Rasmussen straks Kauffmanns dobbelt
spil. Deres reaktion var både at reducere Kauffmanns rolle som den cen
trale forbindelseskanal til USA og selv at overtage Kauffmanns dobbelt
spil.
Denne side af dansk udenrigspolitik sammenfatter præses på en præg
nant måde med udtrykket »en falsk tone« - den danske »dobbelt-dobbelt
politik«. Som afslutning på kapitlet, der gennemgår Grønlandsspørgsmå
let 1945-51, er der et afsnit (s. 436-439) med overskriften En falsk tone,
hvor det hedder (s. 436): »Danmark fulgte nu [fra februar-marts 1948],
hvad man kunne kalde en dobbelt-dobbelt politik: Overfor den danske of
fentlighed fastholdt regeringen indtrykket af, at det amerikanske engage
ment i Grønland var under afvikling. Overfor USA lod man forstå, at re
geringen ikke ville tage skridt i den retning. Mens man i virkeligheden var
langt inde i overvejelser om, hvordan man alligevel på et tidspunkt kunne
slippe af med de amerikanske baser i Grønland. Hermed var der kommet
en falsk tone ind i forvaltningen af dansk udenrigspolitik«.
Som det siges (s. 489), interesserede man sig fra dansk side mere for,
»hvordan de amerikanske aktiviteter præsenteredes over for den danske
offentlighed, end for, hvad aktiviteterne rent praktisk indebar«. Ti sider
senere hedder det, at: »Den falske tone i håndteringen af den amerikanske
tilstedeværelse fik et ekko, som kunne høres gennem mange års Grøn
landspolitik«.
Kernen i denne politik var (jf. s. 500), at ved at give amerikanerne rela
tivt frie hænder i Grønland fik Danmark selv øget frihed til at yde et mini-
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mumsbidrag til NATO. Og ved strengt at hemmeligholde karakteren og
omfanget af de beføjelser, man havde givet USA, kunne Danmark udadtil
fremstå som et land, der i øvrigt stod for ikke-konfrontation og lavspænd
ing i Øst-Vest- forholdet.
Prisen for denne politik var, at store dele af offentligheden aldrig for
stod de egentlige forudsætninger for Danmarks stilling i NATO. Menings
brydningen om Danmarks sikkerhedspolitik kom i vid udstrækning til at
foregå på et ufuldstændigt grundlag. Dermed kom der en farlig afstand
mellem de få centralt placerede udenrigspolitiske beslutningstagere og
den bredere offentlighed.
Som præses skriver i »Konklusion og Perspektivering« (s. 586), blev
den demokratiske beslutningsproces omkring udenrigs- og sikkerhedspo
litiske spørgsmål skævvredet. Herved er afhandlingen om Henrik Kauff
mann også en gennemgang af, hvorledes vigtige sider af dansk sikker
hedspolitik efter 2. Verdenskrig har været præget af afstanden mellem
centrale beslutningstagere og den brede offentlighed.
Denne konklusion er for nylig på en markant måde blevet styrket af
rapporten fra Dansk Udenrigspolitisk Institut om Grønland under Den
kolde Krig.1
Når vi overvejer og diskuterer dette træk ved dansk udenrigspolitik og
prøver at forklare det, kan vi formulere en række centrale spørgsmål,
f.eks.: 1. Er der noget specielt dansk i en sådan udenrigspolitik, dvs. hvor
meget afviger denne danske »falske tone« fra andre landes evt. »falske
tone«? 2.1 hvilken forstand kan den falske tone forklares ved den interna
tionale situation i slutningen af 1940’erne og under Den kolde Krig? 3.
Kan den falske tone forklares ved særlige træk ved (udenrigs)politikerrollen? 4. Hvad betyder den særlige danske forestilling om, at vi som et lille
land ikke deltager i de stores konflikter, jf. s. 499, hvor »forestillingen om
Danmark som ikke-deltager i de stores konflikter« nævnes?
Sådanne spørgsmål kan belyses ved at sammenligne med andre lande,
der i visse henseender ligner os, mens de på andre måder er forskellige fra
os. Hvor ligger den centrale knude? Er det forholdet mellem embeds
mænd og politikere? Er det angsten for vælgerne? Er det traditionelle fo
restillingers styrke i befolkningen længe efter, at det er blevet klart, at de
bygger på analytisk set forældede antagelser? Kunne sådanne »forælde
de« forestillinger være udfordret, hvis en Hartvig Frisch, en Poul Bang-

I. Grønland under den kolde krig. Dansk og amerikansk sikkerhedspolitik 1945-68, Dansk
Udenrigspolitisk Institut, København 1997.
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Jensen eller en Henrik Kauffmann i højere grad havde engageret sig of
fentligt i diskussionen om dansk udenrigspolitik? Hvilken betydning har
det, at en påvisning af analytisk set »forældede« forestillinger ofte kombi
neres med politiske præmisser om det mest hensigtsmæssige svar?2

Kauffmanns verdensbillede
Henrik Kauffmanns verdensbillede og udenrigspolitiske grundholdning
var på centrale punkter forskellig fra både andre af Udenrigsministeriets
medarbejderes, det store flertal af danske politikeres og befolkningens.
Straks i sommeren 1945 bliver det tydeligt, at de medlemmer af uden
rigstjenesten, der havde tilbragt krigsårene i Washington, havde en ver
densopfattelse, der var helt forskellig fra den, man finder hos kolleger, der
havde boet i Danmark under Besættelsen. Kauffmann og hans nære med
arbejder Povl Bang-Jensen var de klareste repræsentanter for denne grup
pe, der følte sig som en del af det store nye projekt: den nye verdensorden
beskyttet af de allieredes militære garantier og med troen på amerikansk
frihedsideologi, frihandel, antiimperialisme og folkeret (jf. s. 360). Men
da de kom hjem, optændte af det fremtidshåb, udsyn og drive, som her
skede i Washington, mødte de et København præget af krigens isolation,
nedslidning og det nationale udsoningsprojekt, som måtte følge efter be
frielsens spontane eufori.
Ud over dele af modstandsbevægelsen repræsenteredes nuancerne i
denne basale forskel mellem verdensbilleder i 1945 først og fremmest af
Hartvig Frisch, der skilte sig ud ved at anlægge en internationalt oriente
ret og engageret holdning, der var nærmere Kauffmanns end det store
flertal af danske politikeres (s. 425).
En speciel side af Kauffmanns verdensbillede vedrører hans udlægning
tå atombombens politiske betydning. Den kan bl.a. ses af en 22 sider lang
analyse med overskriften »Atombomben og dens Problemer«, som han i
december 1945 sendte Udenrigsministeriet (s. 442). Kauffmann argumen
terer i denne analyse for, at atombomben indebærer et vidtrækkende og
afgørende brud med de hidtidige forudsætninger for landes omgang med
hinanden. Det eneste realistiske og politisk acceptable svar på bombens

2. Problemerne behandles i adskillige historiske og politologiske afhandlinger. Et særligt in
teressant værk er Barbara W. Tuchman: The March Of Folly. From Trov To Vietnam, Lon
don 1984.
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eksistens er en markant styrkelse af et forpligtende internationalt samar
bejde og effektiv kontrol med de enkelte landes atomprogrammer. Vejen
til beskyttelse mod atombomben går gennem internationale organer, der
kan kontrollere både produktion og anvendelse, og Kauffmann argumen
terer for, at bomben i sig selv vil kunne fremtvinge en sådan udvikling.
I denne tolkning er der klare ligheder med Niels Bohrs tanker. Kauff
mann sendte også analysen til æresboligen på Carlsberg (jf. s. 443), hvor
Niels Bohr kunne nikke genkendende til mange af de tanker, han havde
udviklet under opholdet hos Kauffmann under krigen. Som Bo Lidegaard
udtrykker det (s. 441): Kun én fremtrædende dansk diplomat synes med
liv og sjæl at have gjort Niels Bohrs analyse til sin egen, nemlig Henrik
Kauffmann.
Disse visioner og idealer var i overensstemmelse med de idealer om
større international retfærdighed, de små landes ret og opbygningen af et
globalt retssamfund, som prægede Roosevelt-administrationens liberale
internationalister, og som havde mange indflydelsesrige tilhængere i
Washington, ikke mindst blandt de personer, der under krigen havde
været Kauffmanns nærmeste kontakter i den amerikanske hovedstad.
Ét er imidlertid - som præses skriver (s. 443) - at sådanne analyser i
1945-46 »på en sær måde var fjernt fra København«. Noget andet er, at
analysen af atombombens politiske konsekvenser på mange måder også
var »fjernt fra« de opfattelser, der dominerede i andre amerikanske politi
ske kredse end de liberale internationalister.
Man må her spørge, om Kauffmann ikke var opmærksom på, at de li
berale internationalister så langt fra var eneherskende i USA? Med bag
klogskabens fordele kan en nutidig iagttager spørge, hvorfor Kauffmann
ikke fortalte Udenrigsministeriet om de modstridende holdninger i USA
til dette? Ud fra værkets referat af Kauffmanns gennemgang af »detaljer i
den amerikanske debat« (jf. s. 442) får man ikke indtrykket heraf.
Hvordan forklarer vi denne side af Kauffmann som diplomat? Var Kauff
mann så optaget af disse - for ham - så indlysende rigtige tanker, at han helt
glemte, at der i USA var andre holdninger og politiske strømninger end den
liberale internationalisme, han havde så mange kontakter til? I enkelte
andre tilfælde kunne Kauffmanns depecher til København indeholde nok så
klare analyser og kritik af amerikanske fænomener, jf. den skarpe kommen
tar i en depeche i august 1953 til mccarthyismen som en »forgiftning« i det
amerikanske samfund, hvis sprogbrug hos Kauffmann fremkalder »en for
stemmende mindelse« om nazismens sprogbrug (s. 506).
Et andet eksempel på Kauffmanns selektive tilgang til amerikansk po
litik og egen rolle var, da Niels Bohr 4-5 år senere, den 9. juni 1950, ud-
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sendte sit »Åbent brev« til FN om bl.a. større åbenhed omkring atomare
spørgsmål og behovet for at opbygge en verden, hvor tanker og meninger
frit kunne udveksles mellem forskellige lande og folk. Det åbne brev fik
begejstret støtte fra Kauffmann og nu også »halvhjertet« (s. 478) fra det
officielle Danmark, der instruerede Kauffmann om at arbejde for USA’s
støtte, hvad der jo ikke var nogen let opgave, netop som Korea-krigen var
begyndt.
Men tankerne om større åbenhed var helt fraværende, da Kauffmann i
traditionel diplomatisk hemmelighed forhandlede om Grønland - og så
ser jeg helt bort fra, at man kunne henvise til Sovjetunionens adfærd som
begrundelse for disse tankers manglende realisme. Og hvorfor manglede
omtalen og diskussionen af sådanne tankers holdbarhed i amerikansk po
litik?
Var den »klartseende« Kauffmann også noget af en verdensfjern idea
list, der forstod kunsten at skille de store visioner fra hverdagens proble
mer med at realisere dem?

Afslutning
Som afslutning vil jeg diskutere og problematisere et par konklusioner fra
værkets afsluttende »Konklusion og Perspektivering«.
Side 584 hedder det: »Både militært og ideologisk gik Socialdemokra
tiet hele vejen i de spørgsmål, som virkelig gjaldt: Troværdigheden af den
amerikanske atomparaply og den indre kamp mod kommunismen«. Ud
trykket »hele vejen« burde være præciseret. Dets tilsyneladende enkelt
hed er selvbedragerisk.
Som en generel karakteristik af de store ændringer i Danmarks og dan
skernes forhold til omverdenen skriver præses s. 576: »I dag tager man let
deltagelse for givet. Det er et naturligt fælles udgangspunkt for den uden
rigspolitiske forståelse, at Danmark skal være en del af den globale og in
ternationale udvikling omkring os. Når der skal findes et fælles udgangs
punkt for diskussionen om Danmarks internationale orientering, falder
ord som medansvar og medindflydelse naturligt i munden. Danmark skal
være med, hvor beslutningerne træffes. Kaste sit lod i vægtskålen, det
være sig nok så beskedent. Påtage sig sin del af ansvaret«.3

3. Den første del af citatet gentages i Bo Lidegaards kronik »Ene mand om en udenrigspoli
tik«, Politiken, 20. februar 1997.
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Spørgsmålet er, om ikke præses her lader den engagerede udenrigspoli
tiske iagttager trænge den kritiske iagttager og forsker ud.
Efter min vurdering er der i en stor del af den danske opinion stadig
dyb skepsis over for at tage et medansvar, bl.a. fordi mange ikke tror, at vi
får medindflydelse ved at tage et medansvar.
For at spille »djævelens advokat« kunne man spørge: Hvor megen ind
flydelse får vi faktisk ved at engagere os? Og hvor megen indflydelse kan
5 millioner mennesker ud fra demokratiske principper kræve i en verden
med mere end 5 milliarder mennesker?
Som i slutningen af 1940’erne har mange danskere også i 1990’erne en
tosidet holdning til verden omkring os: på den ene side tilslutning til en
ønskelig international retsorden, på den anden side en dybtliggende frygt
for, at vi blot kommer i klemme mellem de store, når vi engagerer os.
Det ligger i disse kommentarer, at denne pessimistiske holdning på en
måde er ret realistisk!
Men denne konklusion er kun én lære, vi kan drage fra historien om
Henrik Kauffmann som politisk diplomat. En anden nok så vigtig er at
hente i Kauffmanns og Bang-Jensens adfærd både under Besættelsen og
i deres budskab i 1948 i forbindelse med Påskekrisen og Kauffmanns en
gagerede indberetning i 1949, umiddelbart før Danmark besluttede sig
for Atlantpagten, nemlig behovet for og værdien af engageret stillingta
gen.
Dette »behov« eksisterer, uanset at forskere og iagttagere kan pege på
nok så mange komplikationer og besværlige sammenhænge og manglen
de muligheder for indflydelse. Det er i høj grad også, hvad vi kan lære af
Henrik Kauffmann som politisk diplomat, og den lære er mere optimi
stisk.
Når præses skriver på sidste side (s. 598), at Kauffmann »forblev en
fremmed i dansk diplomati, måske en fremmed i Danmark«, så er jeg
enig. I slutningen af 1940’erne var Kauffmann holdningsmæssigt så ud
præget en fremmed i Danmark. I dag ville han holdningsmæssigt ikke
være så meget en fremmed i dansk diplomati og i Danmark.
Men den danske udenrigstjeneste og det danske diplomati er jo stadig
kendt for at advare udenrigsministre og politikere mod at engagere sig alt
for meget, så noget afen fremmed ville han stadig være på Asiatisk Plads.
Man kan så håbe, at Kauffmann i hvert fald i én henseende ville være en
helt fremmed i dansk udenrigstjeneste, nemlig hvad angår hans åbenbare
dobbeltspil.
I forhold til den danske offentlighed ville Kauffmann og Bang-Jensen
holdningsmæssigt placere sig lige i centrum af dagens strid om risikoen
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ved Danmarks aktive engagement i internationalt samarbejde, men ikke
med et politisk mellemstandpunkt.
I den forstand ville Kauffmann i dag både være en »virkelig« dansker
og en fremmed i Danmark.
Til sidst vil jeg sige, at det er en imponerende afhandling, præses har
skrevet. Også ved, at den indeholder bedømmelser og konklusioner, der
kan sættes spørgsmålstegn ved og i høj grad diskuteres. Bo Lidegaard har
på en værdifuld måde bidraget til forskningen i dansk udenrigspolitik.
Min kritik har først og fremmest gået på, at præses i højere grad burde
have forsøgt en bedømmelse af Henrik Kauffmanns faktiske betydning
for dansk udenrigspolitik. Var han en selvstændig drivkraft, eller var hans
rolle primært at symbolisere og repræsentere nogle holdninger, der så se
nere viste sig at blive dominerende i dansk udenrigspolitik? Henrik
Kauffmann var også en mere sammensat personlighed, end udtrykket
»kosmopolit« antyder, og præses fremstiller det.
Jeg vil slutte med at ønske Bo Lidegaard til lykke med værket!

Debat
Det moderne projekt (I)
AfOle Hyldtoft

»Thi det er ikke alene sølv og guld, som
medfører rigdom, men det er fornem
mel igen flittighed, arbejde, sparsomme
lighed, forstand, kunster og videnska
ber«, erklærede Otto Thott i 1735 i pro
gramskriftet til det tredje kommercekollegium. For de danske merkantilister
var teknologien en nøglefaktor for den
økonomiske udvikling. En tilsvarende
fokusering på teknologien er først sket i
de seneste to-tre årtier.
Dan Ch. Christensens disputats, Det
moderne Projekt. Teknik & Kultur
i Danmark-Norge 1750-( 1814)-1850
(Gyldendal 1996), handler om teknolo
gi og samfund i Danmark-Norge 17501850. Disputatsen er et velkomment bi
drag til udforskningen af et vigtigt, men
hidtil noget overset emne. Forfatteren er
særdeles belæst, og han har med stor
ildhu støvet rundt i mange arkiver. I
næsten hvert afsnit bringer han nyt ma
teriale og kommer med nye synspunk
ter. Især når han ikke skal pleje sine
mange interesser, fremlægger han flere
kyndige og velafbalancerede analyser,
som fx i afsnittene om humuslæren og
landbrugsbogholderiet. Han har med
rette, med fondes hjælp, gjort meget ud
af billedstoffet. Gennemgående er bo
gen også velskrevet, selv om den under
tiden har for mange gevandter og ofte
springer de nødvendige forbehold over.
Disputatsen skæmmes imidlertid af
flere alvorlige svagheder. Forfatteren
breder sig for meget, i stedet for at gen

nemarbejde nogle udvalgte, centrale te
maer. Ofte er teksten ikke, hvad den gi
ver sig ud for at være. Referenceapparatet er yderst lemfældigt. Der males for
det meste i sort og hvidt med udprægede
helte- og skurkeskikkelser. Teksten er alt
for kategorisk og savner problematise
ringer. Bogen er forfærdende lang og in
deholder frygtelig mange gentagelser.
Bogens meget løse teoretiske og me
todiske oplæg får stoffet til at stritte i
mange retninger. Hovedbegrebet tekno
logi kommer forfatteren meget hurtigt
hen over. Hans »model« består af fire
hoved- eller rammefaktorer: natur, ideo
logi, institutioner og teknologi. Under
hver af disse faktorer anfører han med
mere eller mindre god ret en række stik
ord. Hvordan kategorierne interagerer,
holdes helt åbent. De fleste ville ikke
kalde et sådant kassesystem for en mo
del, højst et heuristisk apparat.
Hovedinspirationen til modellen skul
le navnlig stamme fra den amerikanske
nobelpristager D.C. North. Selv om for
fatteren stedvist bruger begreber som
transaktionsomkostninger, agenter og
incitamenter, er hans metodiske og teore
tiske tilgang milevidt fra Norths instituti
onelle økonomi. Selv definitionen på en
institution er anderledes; North inklude
rer således en række uformelle relationer.
Transaktionsomkostninger, der er et cen
tralt begreb i institutionel økonomi, dre
jer sig normalt om omkostningerne ved
at indhente viden, ved at afslutte kontrak-
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ter og ved at sikre disse kontrakters over
holdelse. Christensen benytter stort set
kun begrebet i forbindelse med behand
lingen af det danske kanalbyggeri. Det er
på grænsen af, hvad man normalt opfatter
som transaktionsomkostninger, og selv
her glider forfatteren over i andre typer af
betragtninger. Mest overraskende er, at
transaktionsomkostninger overhovedet
ikke omtales i forbindelse med den tæt
behandlede teknologispionage, der ellers
rammer lige i centrum af en transaktions
omkostningsanalyse.
Dertil kommer en stærk inspiration
fra E.A. Wrigleys tese om, at en hoved
side af den industrielle revolution bestod
i, at organiske råstoffer blev erstattet
med uorganiske, navnlig træ med kul og
jern. Problemerne ved Wrigleys tese er
flere. For det første siuges den helt råt,
selv om den ikke virker særlig relevant
for store dele af datidens agrare og indu
strielle revolution, selv i England. For
Danmark er problemerne endnu større.
Forfatteren indrømmer, at den ikke er
særlig betegnende for landbrugsudvik
lingen, men selv for tidens industrielle
udvikling har tolkningen meget begræn
set slagkraft. For det andet er der tenden
ser til, at de enkelte råstoffer placeres ef
ter behag. På s. 12 placeres klude til pa
pir således sammen med de uorganiske
råstoffer, mens de på s. 86 er flyttet over
til de organiske råstoffer, hvor de rettelig
hører hjemme, ligesom senere træet.
Referencesystemet er generelt dår
ligt, bortset fra de norske afsnit, hvor
forfatterens prætentioner om originali
tet er mindre. Afsnittet om danske glas
værker har fx kun én henvisning i form
af et direkte citat fra OJ. Rawert, selv
om teksten tydeligvis i hovedsagen byg
ger på Axel Nielsens fremstilling i In
dustriens Historie i Danmark. Generelt
er der mange henvisninger til originale
kilder og udenlandske værker, hvori
mod tidligere dansk forskning har me
get svært ved at komme til orde. Der po

333
lemiseres mod ikke navngivne forskere,
og mange nyere, relevante bidrag, hvor
af flere har synspunkter, der ligger tæt
på forfatterens, bliver forbigået i tavs
hed. Alt sammen uvaner, der nødigt
skulle brede sig i dansk forskning. De
gør også bogen besværlig for mindre
indviede, som ikke får en indgang til
faglitteraturen og en vejledning om,
hvilke synspunkter og tolkninger forfat
teren mener er nye og originale.
De ganske vist få kvantitative under
søgelser er meget problematiske. Det
gælder analysen af bytteforholdet, af
danske jernstøberier fra 1820 til 1850
og af de kvantitative resultater af land
brugsomlægningen. Svaghederne skyl
des formentlig både manglende træning
og interesse for sagen. Selv om det i
indledningen fremhæves, at opfindelser
normalt skal igennem langvarige tilpas
ningsprocesser, giver langt de fleste ek
sempler, bortset fra jernplove og land
brugets driftsystemer, det indtryk, at en
ten var forsøget temmelig dilettantisk
og faldt derfor hurtigt til jorden, eller
også var det velovervejet og gik så nær
mest af sig selv, i det mindste efter at
den første med nogen succes har indført
teknologien. Forfatteren interesserer sig
reelt meget lidt for spredningen. Det er
ideerne og den første hjemlige realise
ring, som helt står i centrum. Det bety
der imidlertid, at teknologiens samspil
med økonomiske, sociale og kulturelle
faktorer fortoner sig i horisonten.
Reelt går forfatteren sjældent længe
re end til omkring 1820, selv om titlen
siger 1850. For tekstilteknologien, som
ellers behandles udførligt, betyder dette
bl.a., at indførelsen af Cockerillske kar
te- og spindemaskiner i den danske klæ
deindustri fra begyndelsen af 1820’erne
og de følgende årtier lades uomtalt, selv
om de kom til at tegne fremtiden. Og at
vi ikke heller ikke får noget at vide om
maskinhørspinderiet og de første meka
niske bomuldsvæverier i 1840’erne.
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Det er ofte nyttigt at benytte rendyr
kede idealtyper, når man analyserer et
materiale, men det er uheldigt, når disse
idealtyper forveksles med datidens vir
kelighed. Det bastante billede, bogen ef
terlader af landbrugsrevolutionen og den
industrielle revolution i England, harmo
nerer dårligt med de seneste årtiers en
gelske forskning. Idealtypeanalysen bli
ver særlig problematisk, når den benyt
tes over for skoler, der som merkantilis
men ikke havde et fælles, veludviklet
teorisystem. Christensen gentager igen
og igen, at merkantilismen entydigt stile
de efter at styrke fyrstens magt, at den
vurderede statens styrke efter mængden
af ædelmetaller, og at den udelukkende
opfattede arbejdet som rå muskelkraft.
Allerede det ovennævnte citat burde
mane til forsigtighed i disse retninger.
Forfatteren er anderledes nuanceret og
imødekommende over for sine helte, fy
siokraterne, hvor det ellers ville være
mere oplagt at gå strengere til værks.
Bogens behandling af håndværket er
tilsvarende stereotyp. I håndværket her
skede inertien, og den tekniske viden
var bundet til mesterens færdigheder.
Ingen håndværkervandringer her. Lavs
væsenet opfattes som en væsentlig hin
dring for Danmarks industrialisering.
Grundlaget for forfatterens opfattelse er
imidlertid overordentlig spinkelt. Det
består navnligt af en meget partisk skil
dring af de fortrædeligheder, O.J. Winstrup mente, han blev udsat for. Nyere
dansk forskning har en anden opfattel
se, som Christensen hverken nævner el
ler tager op til diskussion.
Bogen overser helt den dynamik,
som kunne udspringe af datidens hånd
værk. Teknologioverførselen opfattes
som en elitær sag. Det er måske vanske
ligt at undgå med forfatterens tilgang og
kildeudvalg. Hvis han havde bevæget
sig lidt længere ned i hierarkiet, ville
han have opdaget en række innovative
håndværkere som fx blikkenslager Johs.
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Irgens og brygger J.C. Jacobsen. I øv
rigt var bogens gennemgående helte
skikkelse, O.J. Winstrup, jo møllebyg
ger, og plovfabrikant Ole Pedersen var
smed. Håndværkernes betydning ville
have været endnu tydeligere, hvis der
var lagt større vægt på 1830’erne og
1840’erne, hvor der for alvor begyndte
at ske noget.
Bogen er fyldt med helte og skurke.
Det giver fremstillingen liv, men ofte
løber forfatteren grassat. Mindre helte
er pionergodsejere (fysiokrater), flere
frimurere (teknologer) og enkelte nor
ske teknologer. Hovedhelten er O.J.
Winstrup, et mekanisk talent, der navn
lig havde betydning som energisk for
kæmper for og producent af moderne
landbrugsredskaber og især jernplove i
begyndelsen af 1800-tallet. Store dele
af bogen nærmer sig en helgenbeskri
velse af den meget specielle Winstrup.
Der er også mange skurke, bl.a. flere af
enevældens embedsmænd. Hovedskur
ken er tydeligvis H.C. Ørsted. Forfatte
ren forsømmer ikke nogen lejlighed og de er mange - til at sparke ud mod
Ørsted, oftest voldsomt ensidigt og på
et meget spinkelt grundlag. Med roman
tikken og især Ørsted gik forholdet mel
lem videnskab og teknologi i sort til stor
skade for den gryende danske industria
lisering. Det er ganske simpelt noget
sludder. Romantikerne og H.C. Ørsted
var næppe mindre teknologinteressere
de og teknologioptimister end forgæn
gerne, snarere tværtimod. Med en en
kelt undtagelse fortier Christensen helt
de mange eksempler på Ørsteds interes
se for fabriksdrift og hans aktive støtte
til talrige industriprojekter. Fremtræ
dende industrifolk i datiden havde da
også en anden opfattelse. Det virker
mærkeligt med bogens stadige kritik af,
at han med sit udgangspunkt måtte be
tone videnskabens rolle. Undtagelsen er
Ørsteds opskrifter til fremstilling af
danske frugtvine. Winstrup og med ham
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Dan Ch. Christensen udnytter her straks
lejligheden til at slå Ørsted i hovedet
med en tysk vinfabrikant.
Animositeteten over for Ørsted fører
desuden til et mærkeligt perspektivfor
vrænget indtryk af dansk naturviden
skab og dennes internationale placering
i perioden. Den sammenhængende skil
dring af den danske naturvidenskabs
udvikling standser i 1814, mens de føl
gende årtiers udvikling kun bliver taget
op i brudstykker hist og her i fremstil
lingen, bl.a. i forbindelse med en meget
ensidig skildring af Polyteknisk Lære
anstalt (1829). Forfatteren virker lidt
beklemt ved, at der kun var få originale
danske bidrag til »det moderne pro
jekt«. Også på den baggrund virker det
underligt, at Ørsteds opdagelse af elek
tromagnetismen i 1820 kun bliver
nævnt en passant, og at hans opdagelse
eller isolering af grundstoffet alumini
um i 1825 end ikke nævnes.
En hovedtese i bogen er, at fysiokratismen spillede en betydelig rolle i Dan
mark i anden halvdel af 1700-tallet. Det
er en spændende tese, som fortjener en
nærmere undersøgelse. Forfatterens ar
gumentation virker imidlertid ikke
overbevisende. Han definerer ikke fysiokratisme stramt nok til, at tesen kan
efterprøves nærmere. Læseren bliver
også lidt urolig, når forfatteren selv si
ger, »at danske fysiokrater var lidet
præget af rabiate franske skrifter«. Op
tagethed af landbruget, en positiv vur
dering af arbejdet og deltagelse i frivil
lige selskaber er ikke tilstrækkeligt til at
være fysiokrat. Disse holdninger kunne
man udmærket have, selv om man var
merkantilist eller for den sags skyld li
beralist. Langt hen forudsætter forfatte
ren i stedet det, som skulle bevises. Når
han går lidt tættere på, som med Thyge
Rothe, er det tydeligt, at Rothe havde
store forbehold over for det fysiokratiske system. Han undlader desuden at
nævne andre træk, der heller ikke peger
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i fysiokratisk retning, og som nyere for
skere som fx Knud Erik Svendsen har
peget på.
En anden af bogens interessante ho
vedteser er, at frimurerne i det hele taget
spillede en fremtrædende rolle i det mo
derne projekt, og at tidens industrispio
nage ofte blev foretaget af frimurere
med deres særlige internationale forbin
delser. Der er flere problemer i denne
sammenhæng. Forfatteren erklærer
uden forbehold, »at overførslen af tek
nologiske innovationer i de fleste tilfæl
de foregik ved illegale aktiviteter«. For
landbruget er denne påstand menings
løs, men selv for industrien i 1700-tallet
er den yderst tvivlsom. Undersøgelsen
af frimurerne tager udgangspunkt i en
navneanalyse af 100 teknologisk invol
verede personer i Danmark-Norge i pe
rioden 1750 til 1850. Af disse 100 fin
der han frem til, at 57 var frimurere.
Imidlertid hviler udvalget af de 100 per
soner på meget uklare kriterier. Man
kan undre sig over, at frimurerne Knud
Lyne Rahbek og Bertel Thorvaldsen er
med, mens man ser forgæves efter fx
O.J. Rawert, A.F. Tscherning, Johs.
Irgens, P.F. Lunde, P.J. Winstrup og J.C.
Jacobsen. Var de frimurere? For at be
dømme frimurernes rolle er det imidler
tid nødvendigt med en kontrolgruppe
fra samme samfundslag. En sådan op
stilles ikke. Ser man derefter nærmere
på »industrispionerne«, viser det sig, at
8 af de 14 nævnte spioner, ligeledes
svarende til 57%, var frimurere. Det må
nok siges at være et svagt belæg for, at
frimurerne skulle være særligt foretruk
ne som industrispioner. Går man nær
mere efter på de følgende 400 sider, og
det må læseren selv holde styr på, viser
det sig, at der stort set ikke er konkrete
belæg for den fremsatte tese. Fra kilder
nes tavshed kan man ikke slutte til det
ikke-værende, men rigtignok heller ikke
til det modsatte, selv om det er frimure
re, det drejer sig om.
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Bogens konklusioner virker løsrevne
i forhold til indledningen og selve frem
stillingen. Det hænger formentlig igen
sammen med det meget brede oplæg. For
det første fremhæves, at den teknologi
ske udvikling 1750-1850 måske bedst
kan karakteriseres som en rationalise
ringsproces. Det virker meget abstrakt.
Da teknologi som bekendt er et resultat
af en social proces, er der ikke nogen ga
ranti for, at de mest rationelle løsninger
sejrer, hvad de så end er. For det andet
fremhæves det ændrede arbejdsbegreb
og den elitære teknologioverførsel. For
det tredje går forfatteren meget fyldigt
ind på behovet for arbejdsdisciplin, og
på hvorledes dette behov blev sikret op
fyldt gennem almueskolen. Dette tema
er der ikke gjort meget ud af i fremstillin

Debat
gen, og behandlingen i konklusionen
præges af voldsomme indtolkninger,
som er svære at forholde sig til. Var det
moderne projekt i virkeligheden i sin
kerne et stort anlagt disciplineringspro
jekt med almueskolen som vigtigste red
skab? I så fald må man nok sige, at frem
stillingen det meste af tiden er på afveje.
Forfatteren står tilbage med et alvor
ligt forklaringsproblem. Hvis man tager
ham på ordet, gik det meste skævt efter
1820. Det gjaldt videnskaben, den tek
niske undervisning, lavsvæsenet og re
formernes marginale gennemslag i
landbruget. Hvordan da forklare, at der
for alvor kom fart over det moderne
projektet fra slutningen af 1830’erne og
især i 1840’erne? Det kan almueskolen
næppe klare alene.

Det moderne projekt (II)
Af Finn Stendal Pedersen

Dan Ch. Christensens disputats er den
anden i løbet af fem år, som har til hen
sigt at forklare den danske overgang til et
moderne industri- og velfærdssamfund.
I 1992 fik vi Thorkild Kjærgaards
bud på udviklingen i Danmark fra 1500
til 1800 set i en international kontekst,
men med en speciel forklaring på, at
Danmark klarede en påstået økologisk
krise omkring 1750 ved hjælp den grøn
ne kløvers uimodståelige genopret
ningskraft, og med en understregning
af, at det politiske system forsinkede
naturens genopretning og den konstate
rede produktionsstigning, mens politi
kerne gennem deres reformer skabte en
social spændetrøje, der i det 20. århun
drede har ligget som en møllesten om
samfundets hals.

Thorkild Kjærgaards velskrevne, mo
nokausale forklaringsmodel er ikke
Christensens kop te, så her får vi nu hans
bud på udviklingen i det samlede dansk
norske monarki som en del af den euro
pæiske kulturkreds i perioden 17501850. Christensens projekt er at skrive
»Kontekstuel teknologihistorie, d.v.s. en
fremstilling, hvor den teknologiske ud
vikling placeres i sammenhæng med den
øvrige kultur, videnskab, økonomi, poli
tik, osv.« (s. 5ff). Fremstillingen er for
fatterens bidrag til et fælles forsknings
projekt om »Teknologi, innovation og
samfund i et kulturelt perspektiv«,
TISK-projektet, som udfoldede sig i åre
ne 1990-94 i regi af Statens Humanisti
ske Forskningsråd.
Det er da også ud fra målsætningen
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langt fra en monokausal forklaringsmo
del, der er lagt op til her. I forordet ud
bygges projektet yderligere. »I Det mo
derne Projekt har jeg forsøgt at forstå
den betydning, tekniske innovationer fik
i samspil med Oplysningstidens naturvi
denskabelige indsigt, økonomiske dok
triner og politiske ideer. Stort set alle
moderne maskiner og tekniske kvalifi
kationer blev hentet i udlandet. En Dan
markshistorie, der sætter teknologi og
kultur i fokus, vil derfor uvægerligt bli
ve et drama om den dansk-norske hel
stats reaktion på den agrare og industri
elle revolution, der udfoldede sig på den
europæiske scene« (s. V). Trods den me
gen hjælp til projektet, som fremgår af
den lange liste over hjælpsomme perso
ner, er det et uhyre ambitiøst program at
opstille, og lettere bliver det ikke af de
metodiske krav, som Dan Ch. Christen
sen stiller sig selv og andre faghistorike
re. »Fortiden lader sig ikke rekonstruere,
den er passé. Men historikere kan kon
struere historier om fortiden. En god hi
storie kræver et sammenhængende og
logisk mønster i overensstemmelse med
de kilder, arkiverne har bevaret, og de
teorier faget har udviklet« (s. 6). Dette
mønster etableres i den foreliggende
fremstilling i en ifølge forfatteren enkel
model, »hvis fire hovedfaktorer, natur,
ideologi, institutioner og teknologi dels
kan analyseres hver for sig og dels i de
res indbyrdes samspil, mens deres inter
aktion i sin helhed ses som det historiske
kulturmønster« (s. 7). Videre hedder det:
»Modellen er historikerens konstrukti
on. Kildematerialet vil ikke vide af no
gen model, og dens nøglebegreber figu
rerer ikke nødvendigvis i arkivernes do
kumenter. Det er modellen, der struktu
rerer kildematerialet ikke omvendt« (s.
7).
Af det citerede fremgår forhåbentlig,
at den foreliggende fremstilling ønsker
at spænde meget vidt, at den ønsker at
skabe en syntese ud fra analyser af me
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get forskelligartede emneområder, der
hver for sig har en omfattende forsk
ningstradition bag sig på dansk og euro
pæisk plan, samtidig med at den ønsker
at introducere teknologihistorien per se
i Danmarkshistorien. Denne mangfol
dighed er det meget vanskeligt at struk
turere i en homogen fremstilling, kapi
telinddelingen forekommer formentlig
som følge heraf ikke synderlig over
skuelig, ligesom fremstillingen af de
enkelte emneområder i deres kontekstu
elle sammenhæng vanskeliggøres af de
utallige frem- og tilbagevisninger.
I den videre udbygning af den »enk
le« analysemodel i afsnit 1.1 detaljeres
de fire hovedfaktorer yderligere i unde
relementer, men da hverken de sidste el
ler hovedfaktorernes indbyrdes vægt
ning diskuteres, bliver resten af frem
stillingen nærmest en illustration af mo
dellens enkelte elementer og deres ind
byrdes samspil, og tolkningen heraf bli
ver et mere eller mindre overbevisende
postulat, som vanskeligt lader sig efter
prøve eller falsificere efter historiefa
gets »teorier«. Det gælder påstanden
om frimurernes betydning som teknolo
gispredere, det gælder tolkningen af in
dustriteknologien og de praktiske land
boreformer som igangsat af den fysiokratiske ideologi, og det gælder påstan
den om betydningen af den intellektuel
le elites skriverier for den faktiske ud
vikling.
Den generelle accept af den fremfør
te model må derfor i høj grad afhænge
af en vurdering af pålideligheden af de
taljerne i fremstillingen af de emneom
råder, som den enkelte læser føler sig
hjemme i - en vurdering, som må af
gøre, hvor tryg man føler sig ved at give
sig forfatterens helhedstolkning i vold. I
det følgende skal jeg først og fremmest
beskæftige mig med den behandling af
forholdet mellem agrarteknologi og
landboreformer, som gives i disputat
sens del III, kapitel 1-9 (s. 527-770).
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Del III beskæftiger sig i en række kapit
ler, III, 1 og III,2, med landboreformerne
i Danmark, mens kapitlerne 111,3,A,B og
C, III,4,B, III,5,D og E og III,7 omhand
ler samtidens teoretiske synspunkter
vedrørende landbrugsdrift, herunder
specielt fysiokraternes lære og Det kgl.
danske Landhusholdningsselskabs hold
ninger til landbrugsreformer, drifts
struktur og jordbehandling. Kapitlerne
III,4,C, III,5, III,6 og III,8 giver spænd
ende, instruktive og yderst detaljerede
fremstillinger af indførelsen af ny tekno
logi i landbruget, specielt med hensyn til
såmaskiner, svingplove, korntørringsog kornrensningsanlæg. Endelig forsø
ges i kapitel III,9 en vurdering af, hvad
landboreformernes gennemførelse be
tød for landbrugets produktion.
Afsnittene vedrørende den ny tekno
logi er som nævnt instruktive og for
holdsvis ukontroversielle. Glædeligt er
det, at tidens landbrugsfaglige debat i
Landhusholdningsselskabets regi og i
tidens faglige tidsskrifter Minerva, Oeconomiske Annaler, Landoeconomiske
Tidender og Nye Landoeconomiske Ti
dender - for at nævne nogle af de væs
entligste - bliver inddraget i historiker
nes debat om den danske udvikling. Her
udfyldes et stort tomrum i den hidtidige
generelle diskussion om landborefor
merne. Imidlertid synes erkendelserne
her vedrørende tidsfølgen ikke umiddel
bart overensstemmende med de mere
overordnede konklusioner, som forfat
teren drager i forbindelse med landbore
formerne og disses betydning for pro
duktionsudviklingen 1750-1850.
Hovedærindet i del III er at argumen
tere for, »at den agrarteknologiske mo
dernisering havde en ændring af de in
stitutionelle forhold som uomgængelig
forudsætning, hvilket også kan formule
res som, at et nyt menneskesyn, et nyt
arbejdsbegreb og nye incitamenter var
betingelsen for at indføre ny teknologi,
og at denne nye teknologi på den anden
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side var det instrument, der reelt kunne
tilfredsstille godsejernes og bøndernes
større eller mindre fremskridtstro« (s.
528).
Dette er meget udmærket, men ikke
så nyt et synspunkt, som forfatteren vil
have os til at tro. Det er forfægtet af flere
forskere også inden for de sidste tiår, og
det blev faktisk allerede formuleret af
den ellers kortfattet afviste Edvard
Holm i dennes bog kampen om Landbo
reformerne i Danmark 1773-1791 fra
1888. Bl.a. hedder det heri: »Det var paa
en Tid, fuld af mægtig Gjæring og stær
ke Brydninger rundt omkring i Europa,
at Kampen om Landboreformerne fandt
Sted her hjemme. Som store Fremskridt
paa Aandslivets Felter baade i den rene
Tænknings, Digtningens og Samfunds
videnskabernes Verden, betegne Kants,
Goethes og Adam Smiths Tid, saaledes
var et nyt Afsnit af Verdenshistorien ved
at oprinde, mærket af gjennemgribende
Samfundsomdannelser, af nye politiske
og sociale Grundsætninger og af store
Omvæltninger paa Vindskibelighedens
og Teknikens Omraade« (s. 4). Dette ci
tat indeholder, såvidt jeg kan se, alle
grundingredienserne i også nærværende
arbejdes analysemodel. I det hele taget
savnes den samme dybe fortrolighed
med landboreformernes historiografi og
med det landbrugshistoriske kildemate
riale i snævrere forstand (f.eks. hvad der
kontraktfastsættes i normale fæstebreve
før 1787) i forhold til den imponerende
belæsthed i samtidens tidsskriftslittera
tur og Landhusholdningsselskabets ar
kiver.
Forfatterens ærinde er at vise fysiokratismen og godsejerne som de af
gørende igangsættende faktorer, således
at reformerne hverken kommer fra oven
eller fra neden, men fra midten. Til det
formål opstiller han en kronologi over
vigtige begivenheder som udgangs
punkt for en fortælling om landborefor
mernes genesis (s. 530f).
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Det er her i flere tilfælde bemærkel
sesværdigt både, hvad der kommer med,
og hvad der udelades. I 1755 anføres Di
derots artikel om landbrug i encyclo
pædien, men starten på den danske of
fentlige debat om forbedringer i »land
husholdningen« igangsat ved A. G.
Moltke samme år nævnes ikke. I 1757
nævnes, at den tyske kameralist (sic)
J.H.G. von Justi træder i dansk tjeneste
og i 1760 udgiver sin kritik af det danske
landbrugs stade, men ikke nedsættelsen
af den første landbrugskommission. Fr.
Lütkens tidsskrift Oeconomiske Tanker
til Højere Efter Tanke, der blev startet i
1756, og tidsskriftet Oeconoinisk Jour
nal, der begyndte at udkomme i januar
1757, nævnes hverken her, i hovedtek
sten eller i litteraturfortegnelsen, selv
om de i høj grad, specielt sidstnævnte,
tog landbrugsfaglige forhold op til de
bat. Heller ikke de tidlige udskiftnings
love fra 1758 og op til hovedloven 1781
nævnes, mens hovedloven 1781 fejlag
tigt placeres under 1787. Struensees ho
verilovgivning nævnes heller ikke i
oversigten, men først hoveri forordnin
gen 1791 som den sidste begivenhed i
oversigten. Karakteristisk er det ligele
des, at forordningen af 8. juni 1787 om
De Rettigheder og Pligter, der bør have
sted mellem Jorddrotter og Fæstebøn
der, der af Hans Jensen, og mange med
ham, betragtes som mere skelsættende
end stavnsbåndsløsningen, ikke nævnes
i oversigt eller tekst, selv om det jo netop
er en forordning, som bevidst regulerer
og fastholder det institutionelle fæste
væsen. Heller ikke forbudet mod bøn
dergårdes nedlæggelse fra 1769 eller
den meget restriktive adgang til på
dispensation at nedlægge bøndergårde i
forordningen af 25. marts 1791 eller for
ordningen om betingelser for udstyk
ning af 25. juni 1810 nævnes, men alene
udstykningsforordningen af 3. decem
ber 1819.
Det kronologiske skelet for landbore
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formernes gang får følgelig efter min me
ning stærk slagside til fordel for forfatte
rens teser, og den medfører en sløring af
det forhold, at der i Danmark fra midten
af 1750’erne førtes en bred debat om pro
duktionsforbedringer i almindelighed,
uanset om man var merkantilist, senmerkantilist (kameralist) eller fysiokrat efter
udgivelsen af F. Quesnays værk Tableau
économique (der mærkværdigvis ikke
optræder i litteraturfortegnelsen, men alene refereres efter Lars Herlitz’ analy
ser). Dette er så meget mere beklageligt,
som der netop herhjemme i de seneste
tiår har været en faglig debat om merkan
tilisme og senmerkantilisme, en debat,
som har understreget det senmerkantili
stiske præg i Struensees politik og senere
i det teoretiske grundlag for »reformre
geringen af 1784«.
Faktisk var det teoretiske grundlag for
ønsket om praktiske forbedringer »fra
oven« på såvel merkantilistisk og sen
merkantilistisk som, senere, fysiokratisk
hold etableret fra midten af 1750’erne;
udskiftningslovgivningen fortsattes da
også kontinuerligt, uanset magtskift, un
der regeringerne under Frederik V, Chri
stian VII’s første regering, Struensees re
gime, Guldberg-regimet (hvor vi har ho
vedloven for udskiftningen 1781) og re
geringen efter 1784. Det var holdningen
til det institutionelle fæstevæsen og ejen
domsrettigheder, der skilte. Her var det
tilsyneladende centralmagtens ønske om
at fastholde bondegårdene som den
strukturelle enhed, der fra begyndelsen
over forordningerne i 1769 og 1791 til
1810 blev fastholdt med en midlertidig
lempelse i perioden 1810-1819, hvor den
gamle politik blev genoptaget. Fysiokra
ternes drøm om fri brugssammenlæg
ning til rationelle »farmergårde« blev
altså aktivt hindret af lovgivningen i
1769 og 1791, ligesom forordningen af
8. juni 1787 klarlagde det økonomiske
retlige forhold mellem fæster og gods
ejer.
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Der er altså alene noget paradoksalt i
»reformregeringen«s politik 1784-1810
set med fysiokratiske briller, ikke med
senmerkantilistiske briller, og forfatte
ren har så ganske udpræget det første
sæt briller på i sin fremstilling af land
brugsreformernes struktur, f.eks. i kapi
tel III,2,B-C, og de briller synes at have
siddet på Tyge Rothes næsetip, før de
havnede hos Dan Ch. Christensen. Det
te kan nok have medført en overvurde
ring af fysiokraternes, frimurernes og
Landhusholdningsselskabets betydning
for udviklingen (dette synes også at er
kendes bl.a. s. 713), og når den produk
tionsmæssige betydning af reformerne
og initiativerne skal vurderes, synes
Christensen da også at få problemer
med den tidsmæssige sammenkædning
af den teoretiske snak og reformernes
praktiske gennemførelse.
Som udgangspunkt for sin vurdering
af reformernes gennemførelse og pro
duktionsmæssige resultater (i kapitlerne
111,2,D-F og III,9) benytter Christensen
sig (efter en gennemgribende principiel
kritik af denne) af Thorkild Kjærgaards
kløvertal for at undersøge det teknologi
ske diffusionsmønster fra godsejere til
bønder. Han går her ud fra, at kløver
dyrkning, hvor den lykkedes, blot var et
enkelt led i det samlede reformkom
pleks, som bestod af indhegning, grøftning, sædskifte, større besætninger, mo
derne redskaber, initiativer til skoler, arbejds- og fattiganstalter samt ændringer
i hoveriet. »Skønt disse innovationer
ikke med logisk nødvendighed betinge
de hinanden, optrådte de typisk i sam
menhæng«. Det gælder i hvert fald den
halve snes godskomplekser, som han
nærmere undersøger. Herved kommer
Christensen til at acceptere Thorkild
Kjærgaards tidsfølge for kløverens ud
bredelse, selv om han afviser, at kløve
ren spredtes som ringe i vandet. Selv
om der ses bort fra en eventuel tendens
til skønmaleri hos Gregers Begtrup, der
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er hovedkilden for Kjærgaard og nu
også Christensen (noget der ikke kan
ses bort fra, da Christensen senere er
kender, at der ikke findes særligt pålide
lig produktionsstatistik før tidligst mid
ten af 1830’eme) bliver konklusionen,
at »det var hovedgårde og større forpag
tergårde, der dominerede på klø
verarealet« (s. 570). Endvidere konsta
teres det, at reformbønderne er koncen
treret i pionergodsernes umiddelbare
periferi. Hvad der fører til en falsifika
tion af tesen om, at reformerne skulle
være initieret fra neden.
Imidlertid rummer gennemgangen af
den teknologiske spredning over tid
også den erkendelse, at indtil ca. 1815
holdt de praktiske reformer, bortset fra
udskiftningen, sig til et halvt hundrede
godser og nogle hundrede bønder, mens
Landhusholdningsselskabet
omkring
1815 var ved at opgive ævred.
I kapitel III,9 forsøger Christensen
nærmere at skyde sig ind på reformer
nes produktions- og produktivitetsmæs
sige udvikling over tid i perioden 17501850. Han inddrager her en række skøn
udarbejdet af Erik Pontoppidan i 1759,
Christian Martfelt i (1774) 1784, Frede
rik Thaarup i 1794, Frederik Sneedorff i
1795, Christian Olufsen i 1819 og
Adolph Bergsøe 1844-54 (bygget på
Statistisk Tabelværks oplysninger). Han
forsøger sig her med en vurdering af ud
viklingen i befolkning, arealudnyttelse
og kornproduktion, men uden at forfal
de til en detaljeret kritik heraf. Pontop
pidan er dog mangelfuld, men de øvrige
tal fra 1803 og frem er udarbejdet af
indsigtsfulde landbrugsøkonomer, og
må derfor formodes at afspejle den fak
tiske udvikling nogenlunde rimeligt
(sic). Lad os i stedet her holde os til
konstateringen s. 752 om, at vi i hele
perioden 1750-1850 kun har skønnede
beregninger over kornproduktionen.
Det gælder vel i øvrigt også al øvrig
produktion inklusive kvæget. Resultatet
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af de indviklede talmanøvrer i afsnittet
er det overraskende resultat, at der kon
stateres »en produktivitetsstigning, men
den er ikke ligefrem imponerende, kun
lige nøjagtig nok til at være sandsynlig.
Mest pålidelig er kurvens tal 18001850, mens den første halvdel 17501800 har karakter af et postulat. Allige
vel forekommer det rimeligt at antage,
at den konstaterede produktivitetsstig
ning er præsteret i reformperioden og
frem til kornsalgskrisen, men dernæst er
produktiviteten faldet eller i det mindste
stagneret. Hvis denne kronologiske for
deling af produktiviteten er realistisk,
indbyder den selv til en fortolkning« (s.
760).
Hvorfor skulle den opstillede krono
logi være realistisk? Hvorfor skulle det
være rimeligt at antage, at produktivi
tetsstigningen fandt sted i perioden op til
1818? Vel ikke fordi det er en nødvendig
antagelse for at opretholde den opstille
de tese? Undertegnede finder det mod
sætningsvis rimeligt at antage, at produktivitetsstigningér først indfandt sig
efter eller samtidig med kornsalgsperio
dens start i midten af 1830’erne; det var
her, at de 9/10 af jordbrugerne, gårdmændene, begyndte at investere i nye
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redskaber, afgrøder og forbedringer i
kvægets ydeevne i større stil, et forhold,
der afspejler sig i Landhusholdningssel
skabets amtsbeskrivelser 1826-44. Jeg
skal undlade at forsøge at drage en lære
af dette alternative scenario, da vi her så
afgjort bevæger os i troens verden.
Med Det moderne Projekt har Dan
Ch. Christensen givet os sit multikausale bud på, hvordan, hvornår og ved
hvem det danske, moderne kultur
mønster etableredes. Selv om man kan
stille sig tvivlende til enkeltelementer i
dette bud og til nogle af de konkrete af
vejninger, der foretages, så har forfatte
ren dog oplagt ret i at tage afsæt i situa
tionen i Europa i første halvdel af 1700tallet og i oplysningstidens tankever
den.
I tilgift gives der så mange gode,
spændende og inciterende enkeltpræ
sentationer af nye emneområder, og det
er forfriskende at møde de nye helte i
historien, oplysningstidens naturvidenskabsmænd og ingeniører, der så ofte
også var frimurere og/eller industrispio
ner.
Med denne afhandling er der lagt op
til en fornyet og facetteret historisk de
bat, som man kun kan glæde sig til.

Aksel Larsen og stalinismen
Af Michael Kjeldsen
Kurt Jacobsens disputats Aksel Larsen.
En politisk biografi har med rette på
kaldt sig stor opmærksomhed. Med den
har vi fået den første samlede, viden
skabeligt funderede fremstilling af Ak
sel Larsens liv og levned. Den bygger
på et meget omfattende og delvist nyt
kildemateriale, ikke mindst hentet fra

Kommunistisk Internationales (Komin
tern) og Sovjetunionens Kommunisti
ske Partis (SUKP) arkiver i Moskva, fra
DKP’s arkiv og fra Aksel Larsens per
sonarkiv i Rigsarkivet, som forfatteren
som den første har haft adgang til. Ind
holdsmæssigt udmærker biografien sig
først og fremmest ved sin omhyggelige
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skildring af alle sider af Aksel Larsens
politiske liv, også de mere dunkle og
traumatiske. Den bidrager derigennem
også til at udfylde de huller, som findes
i Aksel Larsens egne selvbiografiske
bøger, Valget (1964) og Aksel Larsen
ser tilbage (1970), og til dels også i
Poul Dams artikel i Dansk biografisk
leksikon. Resultatet er et langt mere
sammensat billede af Aksel Larsen, end
det hidtil er set.
Biografien rejser imidlertid også
nogle spørgsmål, som efter min mening
fortjener en nærmere diskussion. Det
drejer sig om spørgsmål, som også har
relevans foren mere almen beskæftigel
se med kommunismen, men som hidtil
har spillet en mere tilbagetrukket rolle i
debatten. Jeg tænker her på brugen af
erindringer og interviews som kilde, på
karakteren af Aksel Larsens stalinisme
og på forholdet mellem kontinuitet og
brud i Aksel Larsens liv. I det følgende
skal disse spørgsmål tages op til nærme
re diskussion.

Erindringer og interviews spiller en stor
rolle som kilde i Kurt Jacobsens Aksel
Larsen-biografi. Det gælder i både
kvantitativ og kvalitativ henseende.
Der gøres flittigt brug af erindringer
og interviews i biografien. De indgår
bredt i skildringen af Aksel Larsens liv,
for nogle perioder og episoders ved
kommende endda i meget høj grad,
såsom barndommen og opholdet på par
tiskole i Sovjetunionen. Og anvendel
sen indskrænker sig ikke til rekonstruk
tionen af det ydre levnedsløb, men tje
ner også, ja måske i overvejende grad til
at afdække stemninger, følelser, overve
jelser og vurderinger.
Men derudover har erindringer og in
terviews stor betydning i indholdsmæs
sig forstand. De indtager nemlig, som
jeg ser det, en nøglestilling som kilde til
centrale episoder og pointer i biografi
en. Jeg vil i første række fremhæve skil
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dringen af Aksel Larsens forhold til
Sovjetunionen som værende et nærmest
permanent problem, herunder hans op
levelser under studieopholdet på Leninskolen, hans angivelige tvivl under
Moskvaprocesserne og ikke mindst
hans opfattelse af, at han var tæt på at
blive fængslet under sit besøg i Moskva
juni 1937. Men også synet på Gestapoforhørets konsekvenser for Aksel Lar
sens stilling i DKP efter 1945 og på
hans rolle under partikampen i 1956-58
skal nævnes.
Nu er det ikke min hensigt at tale
imod erindringer og interviews som kil
de til samtidshistorien - for de kan ikke
undværes. Det, jeg derimod vil sige, er,
at Kurt Jacobsen efter min mening gør
for ukritisk brug af denne type kilder,
især helt sene af slagsen. Konkret gæl
der det alle de erindringer af og inter
views med nuværende og tidligere kom
munister, der stammer fra tiden efter
Khrustjofs opgør med Stalin og splittel
sen i DKP. Her er der meget stor fare for
- bevidst eller ubevidst - efterrationali
sering: for kommunister til at se og vur
dere tidligere begivenheder i lyset af
Aksel Larsens senere »forræderi«, for
tidligere kommunister til at blæse for
skelle, uenigheder og tvivl op og antyde
en distance til Moskva allerede før
bruddet.
Disse bemærkninger har, mener jeg,
særlig relevans for vurderingen af Aksel
Larsens erindringer som kilde, især det
ikke-offentliggjorte båndinterview fra
1969. I udgangspunktet ville jeg være
langt mere skeptisk, end Kurt Jacobsen
efter min vurdering er. Med al respekt
for Aksel Larsens brud med stalinismen
så sidder man jo ikke ligefrem tilbage
med en følelse af nogen stor vilje hos
ham til at fortælle sandheden om sit liv.
Hans selvbiografiske bøger og inter
views giver snarere indtryk af et om
hyggeligt udvalg af de livsafsnit, som
kunne afsvække hans stalinisme og
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mangeårige tilhørsforhold til Sovjet
unionen og give hans liv mening og
sammenhæng. Det betød samtidig et
fravalg af de perioder og oplevelser,
som kunne bringe ham i miskredit, og
som desuden var allermest traumatiske.
I den forbindelse synes jeg, at der er
grund til en god portion skepsis over for
det ikke-offentliggjorte interview. Det
indeholder ting, som ikke findes andet
steds - mest spektakulær er udtalelsen
om den truende fængsling under be
søget i Moskva i juni 1937. Og man må
uvilkårligt spørge, hvorfor disse ikke
kom med i erindringsbogen Aksel Lar
sen ser tilbage fra 1970. Svaret kan
selvfølgelig være, at det ville åbne for
ubehagelige spørgsmål, f.eks. om Arne
Munch-Petersens skæbne, som Aksel
Larsen ville undgå, et forhold Kurt Ja
cobsen selv diskuterer mere generelt (s.
590-591). Men en anden mulighed er, at
disse ting - fortalt på tomandshånd til
en bekendt - simpelthen var for utro
værdige til at tåle offentliggørelse og
derfor blev udeladt. Tendensen i udela
delserne taget i betragtning er der efter
min mening en del, der taler for denne
mulighed.
Ser man mere konkret på Aksel Lar
sens selvbiografiske vidnesbyrd, så fal
der flere eksempler på efterrationalise
ringer i øjnene. Det mest eklatante ek
sempel forekommer mig at være hans
udtalelse i båndinterviewet om sit møde
med Jezjov i 1929: »Efter den samtale
var jeg klar til at forlade kommunismen
for evigt. Når man kunne fostre sådanne
individer. Når apparatet kunne være
sådant« (s. 84). På baggrund af hans til
bagevenden til arbejdet i DKP og hans
principielle opslutning bag Sovjetunio
nen i øvrigt virker denne udtalelse nær
mest absurd. Men også et andet af Aksel
Larsens udsagn om Jezjov ligner, synes
jeg, en efterrationalisering, nemlig ud
sagnet om, at han fik »en frysende for
nemmelse ned ad rygraden«, da Jezjov i
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1936 blev gjort til leder for det hemme
lige politi, NKVD (s. 145). Dette forud
sætter et syn på NKVD og udrensnin
gerne under den store terror, som han
ikke havde i 1936. Tegn på efterrationa
lisering finder jeg endvidere i Aksel
Larsens skildring af stridighederne in
den for Komintern i 1925/26: Bemærk
ningen om, at »det rørte mig ikke«, at
vennen, nordmanden Arvid Hansen
»måske ikke var helt persona grata på
højeste sted« (s. 55), og formodningen
om, at »man måske alligevel« havde
lagt mærke til hans omgang med og
sympati for »venstre«-kommunister
som tyske Ruth Fischer (s. 57), fordrer
efter min mening en bevidsthed om me
ningskampene og det, der fulgte, som
Aksel Larsen ikke havde på daværende
tidspunkt. Fra DKP var han desuden
selv, som Kurt Jacobsen påpeger, vant
til heftige fraktions- og meningskampe
(s. 64). En efterrationalisering ser jeg
endelig i Aksel Larsens fremstilling af
sin og Ib Nørlunds beretninger fra
SUKP’s 20. kongres i 1956 - »man kun
ne næsten tro, at vi havde været til to
forskellige kongresser«, hedder det, idet
Nørlund berettede om »de store sociali
stiske landvindingers kongres«, mens
han selv talte om kongressen som
»slutstenen på en lang og uhyggelig pe
riode i Sovjetunionens historie« (s.
433). Bortset fra, at Ib Nørlund over for
mig har fortalt, at denne arbejdsdeling
var aftalt mellem dem - det kan selvføl
gelig også være forkert - så harmonerer
Aksel Larsens fremstilling også dårligt
med den tale, refereret i Land og Folk,
som han holdt i Odense ugen efter, og
som netop forenede de to aspekter.
Rent metodisk giver brugen af erin
dringer og interviews også anledning til
at diskutere problemet med svigtende
kronologi. Jeg er i hvert fald i ét tilfælde
kommet i tvivl om tidsfæsteisen, nemlig
om hvornår DKP’s forretningsudvalg
besluttede, at Aksel Larsen skulle fort-
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sætte som formand efter befrielsen.
Kurt Jacobsen er selv usikker på tids
punktet og refererer blot til den tidligere
DKU-formand Villy Karlsson, der me
ner, at det var i slutningen af maj 1945
(s. 295). Spørgsmålet er imidlertid, om
det ikke var senere - i september eller
oktober. Helt frem til august var det
nemlig Alfred Jensen, som tegnede
DKP, ikke mindst i enhedsforhandlin
gerne med Socialdemokratiet, men der
udover var det ifølge Kurt Jacobsen
også først under valgkampen op til val
get den 31. oktober 1945, at Aksel Lar
sen atter trådte frem som de danske
kommunisters ubestridte førstemand (s.
317). Alfred Jensens rolle kunne i
øvrigt tale for, at det næppe var Gestapo-forhøret, som rejste tvivl om Aksel
Larsens stilling som formand efter be
frielsen, men derimod hans fravær siden
november 1942. Dette havde betydet, at
Alfred Jensen var rykket frem som
DKP’s leder, et hverv, han også havde
klaret godt. Og dertil kom efterdønnin
gerne af konflikterne i forretningsudval
get før krigen. Det forklarer også de
ord, hvormed Hartvig Sørensen god
kendte, at Aksel Larsen fortsatte som
formand: »Det er så i orden, bare det
bliver på en anden måde end før krigen«
(s. 295).
Alt dette er, som allerede påpeget,
ikke sagt mod brugen af erindringer og
interviews, men som et memento om
forsigtighed. Det er efter min erfaring
uomgængeligt at sammenligne med sik
rere, helst samtidigt kildemateriale. Det
te er Kurt Jacobsen for så vidt også op
mærksom på, men han lægger efter min
mening ikke i alle tilfælde tilstrækkelig
vægt på det samtidige kildemateriale.
Det er så meget mere uheldigt, fordi det
berører helt centrale teser i biografien.

Et nøglespørgsmål i Kurt Jacobsens
biografi er spørgsmålet om Aksel Lar
sens stalinisme. Det er, så vidt jeg for
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står, bogens tese, at Aksel Larsen kun
var rigtig stalinist efter krigen (s. 411,
594). Jeg tror det af flere grunde ikke.
Det handler om selve stalinismebe
grebet. Kurt Jacobsen sætter tilsynela
dende lighedstegn mellem stalinisme og
det at være Moskva-tro eller »Moskvagrammofon«. Dette er imidlertid, som
jeg ser det, kun et aspekt. Tilbage står
spørgsmålet om stalinismen som ideo
logi, dvs. dens ideologiske indhold og
vigtigste kendetegn. Eller med andre
ord: de ideologiske forudsætninger for
at se Sovjetunionen som forbillede og
for at billige dens handlinger. Jeg tæn
ker her på følgende elementer: en tænk
ning i fjendebilleder og sammensvær
gelser, en militant kampdoktrin, der
opererer med tilintetgørelse af modstan
deren, om nødvendigt også fysisk, en
uforsonlighedsmentalitet med tilhøren
de følelse af at have monopol på sand
heden, en jesuitter-moral, hvor målet
helliger midlet, og en utopi om et helt
nyt samfund og et helt nyt menneske.
Alt dette kendetegnede, mener jeg, Ak
sel Larsen, i hvert fald siden han kom
hjem fra den internationale Lenin-skole.
Det er i den forbindelse også værd at
bemærke, at den støtte til oppositionen i
årene 1927/28, som Aksel Larsen sene
re selv lagde så stor vægt på, vedrørte
synet på den internationale kommunisti
ske bevægelses strategi og taktik, især
omkring de russiske fagforeningers
samarbejde med de engelske fagfore
ninger og de kinesiske kommunisters
samarbejde med nationalistbevægelsen
Kuomintang. Hans skepsis over for teo
rien om socialisme i ét land skal også
ses i denne sammenhæng; den berørte
ikke synet på den socialistiske opbyg
ning og det sovjetiske samfunds beskaf
fenhed, på partiets rolle, proletariatets
diktatur osv. Der var i politisk forstand
tale om en mere og ikke en mindre radi
kal kommunisme - om »venstrekom
munisme.
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Til spørgsmålet om stalinismen som
begreb føjer sig spørgsmålet om karak
teren af Aksel Larsens konflikter med
Moskva før krigen. Som jeg læser tek
sten, var der konkret tale om konflikter i
to perioder, nemlig i perioden 1926-31
og igen i perioden 1935-37/38. Ind
holdsmæssigt handlede det i den første
periode om Aksel Larsens støtte til op
positionen under opholdet på Leninskolen og i den anden om holdningen til
Zinovjev og Kamenev og frem for alt til
beslutningerne på Kominterns 7. ver
denskongres. Efter min mening over
vurderer Kurt Jacobsen imidlertid be
tydningen af disse konflikter:
Nok blev Aksel Larsens støtte til op
positionen 1927/28 noteret og brugt
mod ham efter hjemkomsten til Dan
mark - derom skal der ikke herske tvivl.
Men for det første må det, forekommer
det mig, veje tungere, at Kominterns ek
sekutivkomite (EKKI) i 1929 så igen
nem fingre med, at Aksel Larsen blev
partisekretær straks efter hjemkomsten,
at EKKI’s politiske sekretariat i 1931
krævede hans eksklusion ophævet, og at
det i 1932 støttede hans valg til for
mand. For det andet synes det heller
ikke altid at have været EKKI eller
»Moskva« en bloc, som intervenerede i 1931 var det i hvert fald det skandina
viske sekretariat, som gik imod Aksel
Larsens overtagelse af redaktørposten
på Arbejderbladet. En efterfølgende
henvendelse til EKKI’s sekretariat blev
de facto taget til følge. Bag det oprinde
lige initiativ stod muligvis det, Aksel
Larsen selv kaldte »visse elementer«.
Ligeledes er det utvivlsomt, at Aksel
Larsen i perioden 1935-37/38 blev ud
sat for ny kritik fra Moskva. I januar
1935 blev han i kølvandet på processen
mod Zinovjev og Kamenev bedt om at
redegøre for sit forhold til den tidligere
opposition og i februar også kritiseret
for sine offentlige erklæringer om
spørgsmålet. Under besøget i Moskva i
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oktober 1935 blev Aksel Larsen yderli
gere udsat for kritik på grund af sin
skepsis over for beslutningerne på Ko
minterns 7. verdenskongres. Højde
punktet af kritik blev nået under hans
besøg i Moskva i juni 1937: Begynden
de med militærpolitikken måtte efter
hånden hele DKP’s linie stå for skud.
Men efter dette besøg synes Aksel Lar
sens forhold til Moskva faktisk at have
taget en vending: Allerede i oktober lød
den første ros for den udstukne oriente
ring, og i maj 1938 konstaterede
EKKI’s sekretariat, at den havde ført til
ikke ubetydelige resultater. I juni 1939
synes EKKI’s sekretariat også at have
sanktioneret DKP’s afstandtagen fra
bombeattentatet i Frederikshavn. Og i
september 1939 afviste det endelig Ak
sel Larsens forslag om at træde tilbage
som formand. Alt dette tyder efter min
mening ikke på en vedvarende og dyb
mistillid.
Set i det lys er det efter min mening
også tvivlsomt, om året 1938, som Kurt
Jacobsen skriver, repræsenterede et lav
punkt i Aksel Larsens forhold til Mos
kva (s. 212-213). For hvad viser de nye
dokumenter med anklager i Aksel Lar
sens personsag fra juli 1938? Selv blev
han tilsyneladende ikke konfronteret
med dem. Dokumenternes status er
også usikker; det vides kun, at de er
føjet til personsagen i juli, men ikke på
hvis foranledning og med hvilket
præcist formål. Jeg tror, som også Kurt
Jacobsen gør, at en del stammer fra
Richard Jensen og ser en forbindelse til
dennes forsvar for bombeattentatet i
Frederikshavn (s. 213). Igen synes »vis
se elementer« at have været på spil.
Det er selvfølgelig af betydning for
vurderingen af hele Aksel Larsens for
hold til Moskva i denne periode, om han
i juni 1937 var tæt på at blive fængslet
for sine afvigende synspunkter. Det
hævdede Aksel Larsen selv, eller med
hans egne ord: Min plads i toget til Sibi-
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rien var bestilt (s. 172). Kurt Jacobsen
anser det også for sandsynligt. Jeg tviv
ler, først og fremmest fordi hele kildesi
tuationen forekommer mig højst usik
ker. Faktisk har vi kun Aksel Larsens
eget, sene udsagn fra 1969. I NKVD’s
arkiv findes ingen sag på Aksel Larsen,
hvilket formentlig havde været tilfæl
det, hvis der var forberedt noget mod
ham. Til sammenligning findes en så
dan på Arne Munch-Petersen, tilmed
oprettet før hans arrestation. Kurt Ja
cobsen omtaler selv den manglende sag
i NKVD’s arkiv, men han ser i Aksel
Larsens kontakter til den tyske kommu
nist Lotte Brann et indicium for sin tese,
idet han formoder, at hun var kilde til
Aksel Larsens viden. Ifølge Aksel Lar
sen selv havde han fået sin viden fra
folk i apparatet, som over for ham hav
de antydet, at han skulle til Sibérien (s.
172-173). Dette argument forekommer
mig imidlertid ikke særlig tvingende,
for Lotte Brann var allerede i januar
1937 blevet fyret som maskinskriverske
i Florins sekretariat i EKKI. Hun kan
selvfølgelig være blevet konfronteret
med Aksel Larsens navn under forhøre
ne efter sin egen arrestation og siden
have fortalt ham om det, men selv hvis
det er tilfældet, er det efter min mening
ikke noget indicium for, at en arrestati
on af Aksel Larsen var forberedt. At ar
restationen af Arne Munch-Petersen
skulle være et indicium for truslerne
mod Aksel Larsen, et slags sonoffer, når
denne ikke kunne røres, tvivler jeg også
på. Arne Munch-Petersens arrestation
havde formentlig, som både Erik Nør
gård og Ole Sohn har påpeget, forbin
delse til hans arbejde i Kominterns ille
gale apparat, som på denne tid blev oprullet fra top til bund. Med disse be
mærkninger ønsker jeg på ingen måde
at bagatellisere den stalinistiske terror.
Det drejer sig alene om, hvad man kan
slutte af kilderne. Jeg kan desuden se et
klart formål hos Aksel Larsen med at
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lancere historien om en truende fængs
ling, nemlig at fremstille sig selv som
forfulgt af Moskva og dermed fremstå
som mere uafhængig og kritisk, end han
faktisk var.
For en vurdering af Aksel Larsens
stalinisme må det endelig spille ind,
hvordan han selv så på forholdet til
Sovjetunionen før krigen. Flere forhold
tyder på, at han slet ikke fandt dette så
problematisk som »visse elementer« i
Moskva. Han anså, som han skrev i et
brev til lederen af EKKI’s skandinavi
ske sekretariat Philip Dengel i marts
1935, mistænkeliggørelsen af ham for
uberettiget og havde også offentligt
vedgået sine »fejltagelser« under ophol
det på Lenin-skolen. Under de hårde di
skussioner i Moskva i juni 1937 synes
Aksel Larsen faktisk også at være ble
vet overbevist om enheds- og folke
frontspolitikkens rigtighed. Det fremgår
ganske vist ikke eksplicit, at han godtog
kritikken, men det harmonerer med den
respekt for Dimitrov, han senere gav ud
tryk for, også i politisk henseende. Des
uden finder man i denne periode ikke ét
kritisk ord om sovjetsystemet, men
tværtimod klare stalinistiske udtalelser
om processerne osv. (s. 129, 210). Efter
min mening er det derfor også tvivl
somt, om Aksel Larsen i 1930’erne hav
de den tvivl, som Kurt Jacobsen så
stærkt betoner (s. 145, 593, 595). Han
kan have haft sine spørgsmål til konkre
te anklager mod personer, han kendte,
og lejlighedsvis savnet argumenter for
sin støtte til Sovjetunionen, men med
mit kendskab til stalinistisk tankegang
har han før 1956 næppe haft nogen al
vorlig, principiel tvivl. Kurt Jacobsen
citerer ham da også for at have troet på
anklagerne mod Arne Munch-Petersen
og på Moskva-processerne (s. 194), et
udsagn, som udenforstående kan have
svært ved at tro, men som jeg tager for
gode varer. Jeg opfatter følgelig også
reaktionen på den svenske kommunist-
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leder Sven Linderoths meddelelse i
1938 om arrestationen af Arne MunchPetersen som udtryk for chok over, at en
agent havde kunnet trænge ind i DKP’s
ledelse og endda blive partiets repræ
sentant ved EKKI. At arrestationen,
som Kurt Jacobsen mener, har virket
som en slags »chokterapi« i forhold til
det politiske kursskifte (s. 210), har jeg
svært ved at se - ét er spørgsmålet om
infiltration og agenter, et andet om poli
tisk nyorientering.
Mit synspunkt er kort sagt, at Aksel
Larsen også før krigen var hårdkogt sta
linist. Hans loyalitet over for Sovjetuni
onen var også før 1945 stærk og princi
piel. Der var - det er ubestrideligt konflikter med Moskva, men de var ef
ter min vurdering ikke alene tidsmæs
sigt begrænsede, men vedrørte, som
Kurt Jacobsen selv gør opmærksom på
(s. 593), også hovedsagelig DKP’s stra
tegi og taktik i forhold til Kominterns
generallinie - og vel at mærke med Ak
sel Larsen på et mere radikalt, »ultravenstre«-standpunkt. Synet på Sovjet
unionen og det sovjetiske samfund var
aldrig til debat. Og uagtet alle konflikter
forfægtede Aksel Larsen også før kri
gen en stalinistisk ideologi med det
særlige syn på politik, magt, moral og
samfund, der udmærker denne.
Man kan på den baggrund også disku
tere, om Aksel Larsen, som Kurt Jacob
sen skriver, var fanget i en næsten livs
lang konflikt mellem på den ene side
hensynet til danske forhold og på den an
den side loyaliteten over for Sovjetunio
nen (s. 12). Næsten livslang varden, som
jeg har søgt at vise, ikke, men spørgsmå
let er også, om man fanger Aksel Larsens
dilemma i årene som kommunist ved at
beskrive det som en konflikt mellem
hensynet til danske forhold og loyalite
ten over for Sovjetunionen. Efter min
mening gør det hans stalinisme til noget
mere udvendigt, som blev overvundet
blot ved at bryde med Moskva. For Ak
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sel Larsen var stalinismen imidlertid
også et radikalt brud med dansk demo
krati og dansk politisk kultur til fordel
for militant klassekamp, revolution og
proletariatets diktatur. Og da han senere
brød med Sovjetunionen, var det ligele
des tæt forbundet med et nyt syn på det
danske samfund og på dansk demokrati.
Pointen er, at stalinismen ikke kun arti
kulerede en sovjetloyalitet og et bestemt
sovjetbillede, men må ses som en ideolo
gi eller et helhedssyn på verden, som
danske kommunister også fandt relevant
for deres kamp i Danmark.
At give en helhedsvurdering af Aksel
Larsens politiske liv står centralt i Kurt
Jacobsens biografi og må naturligvis
gøre det. Han lægger, som jeg opfatter
det, stor vægt på kontinuiteten: Der er
tale om et langt livs indsats i kampen
for et socialistisk Danmark (s. 13), hvor
Aksel Larsen på trods af alt fastholdt sin
grundlæggende livsholdning, som den
blev formuleret første gang i 1920 i ar
tiklen »Lov og ret - og magt«. Han end
te ikke i den modsatte lejr, men holdt
også efter bruddet med DKP fast ved sit
socialistiske ståsted (s. 597-599). Efter
min mening er det imidlertid spørgmålet, om man på den måde får greb om
bruddene i Aksel Larsens liv. De var,
som jeg ser det, af en rækkevidde, så
man i en vis forstand kan tale om en an
den person. Og frem for alt afstedkom
de så afgørende ændringer i Aksel Lar
sens ideologiske grundsynspunkter, at
betegnelsen socialist bliver upræcis og
lidet sigende.
Betragter man i første omgang Aksel
Larsens vej til kommunismen, tegner
der sig billedet af et langt mere radikalt
brud, end Kurt Jacobsen synes at mene.
Jeg vil fordet første fremhæve den vold
somme partimæssige bevægelse fra Det
radikale Venstre over Socialdemokratiet
til Venstresocialistisk Parti (VSP), end
da på kun to år. Og for det andet og frem
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for alt det radikale ideologiske skift fra
demokrati til diktatur. Det er, mener jeg,
særlig dette, som ikke fremstår klart: At
Aksel Larsen som medlem af VSP var
principiel modstander af parlamentaris
men, der højst kunne udnyttes taktisk.
Målet var by- og landarbejderråd - et sy
nonym for proletariatets diktatur. I den
forbindelse sker heller ingen tydelig
gørelse af det centrale i artiklen »Lov og
ret - og magt«: At magten ikke er bundet
af lov og ret, men tvinger alt og alle til at
bøje sig (s. 28) - altså diktatur.
Jeg savner i den forbindelse også en
mere specifik forklaring på, hvorfor
Aksel Larsen blev revolutionær. Jeg har
ikke selv et færdigt svar, men der må i
betragtning af radikaliteten i hans brud
være tale om en meget voldsom rystelse
af hele hans værdisystem og verdensan
skuelse. Det var ydermere et brud med
hele den tradition, forældrene stod for.
Mit bud er, at Aksel Larsen i 1917-18
kom ud i en svær, personlig krise: Hvad
ville han med sit liv? Arbejdet ved Sydfyenske Jernbaner var en plage og ud
sigten til et liv som trafikassistent for
færdelig, han havde også, fortalte han
senere Søndags BT, en drøm om at blive
flyver. Krisen rev ham ud af den hidtidi
ge bane. Dette kombineret med ver
denskrigen, den russiske revolution og
det revolutionære efterkrigsrøre i Euro
pa, og i Danmark især med Påskekrisen,
gjorde Aksel Larsen til revolutionær og
uforsonlig modstander af det parlamen
tariske demokrati. Hans sociale bag
grund, politiske interesse og almindeli
ge oppositionstrang skabte også be
stemte forudsætninger herfor, men var
ikke determinerende for udviklingen.
38 år efter indmeldelsen i VSP forlod
Aksel Larsen kommunismen igen. Der
var tale om et dramatisk brud i hans liv,
og sådan ser Kurt Jacobsen det også. Ef
ter min mening får han imidlertid ikke
rigtig fat om denne svære og smerteful
de proces, frem for alt om det, jeg vil
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kalde dekonstruktionen af Aksel Lar
sens ideologiske stalinisme.
Det fremstår således ikke klart, hvor
begrænsede de ideologiske uoverens
stemmelser i virkeligheden var, der før
te til Aksel Larsens brud med DKP. For
Aksel Larsen godkendte ligesom flertal
let i partiledelsen erklæringen fra de 12
socialistiske landes partiers konference
i Moskva i november 1957. Og i sit me
morandum af 18. juli 1958 og i sine se
nere taler frem til og med partikongres
sen 31. oktober - 2. november 1958 be
kendte han sig også klart til Sovjetunio
nen, marxismen-leninismen, internatio
nalismen og den demokratiske centra
lisme, kort sagt »vore grundprincipper«,
som han selv kaldte det. Striden stod,
som jeg ser det, om noget andet, nemlig
om den konkrete anvendelse af grund
principperne, især om pligten til kritisk
og selvstændigt at orientere sig og tage
stilling til problemerne i den internatio
nale kommunistiske bevægelse og i de
socialistiske lande og om retten til åben
meningsudveksling og diskussion af
meningsforskelle i partiet. Det under
streger også, hvorfor Aksel Larsen net
op brugte ordet hamskifte om den pro
ces, han ønskede gennemført i DKP. For
ham handlede det på dette tidspunkt om
at efterleve ånden fra SUKP’s 20. kon
gres i et opgør med dogmatismen. Det
harmonerer i øvrigt også med Holger
Vivekes udsagn om, at Aksel Larsen op
rindelig foreslog »Kommunistisk Fol
keparti« som navn på det nye parti, der
skulle dannes efter bruddet med DKP
(Bagbord om, s. 124).
Med Aksel Larsens farvel til DKP
sluttede hans ideologiske selvopgør
imidlertid ikke. Ja, jeg vil mene, at det
på en måde først for alvor tog fart efter
nederlaget på partikongressen og den
efterfølgende eksklusion den 15. no
vember 1958. Aksel Larsens medvirken
til dannelsen af et »Socialistisk Folke
parti« peger i sig selv i den retning, men
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også den politiske udtalelse og de fore
løbige vedtægter fra SF’s stiftende
landsmøde 15. februar 1959 indholder,
som Kurt Jacobsen gør opmærksom på,
vigtige nybrud, frem for alt afvisningen
af den demokratiske centralisme som
organisationsprincip (s. 568-569). Jeg
savner imidlertid en påpegning af det
nok allervigtigste, nemlig det ny syn på
dansk demokrati, eller som det hedder i
den politiske udtalelse: »Vi vil en socia
listisk udvikling af vort land under be
varelse af de demokratiske frihedsgo
der, som det danske folk gennem gene
rationer har tilkæmpet sig«. Heri lå også
et brud med grundtanken i artiklen
»Lov og ret - og magt«. Men ellers er
det vigtigt at holde sig for øje, at det tid
lige SF også var i bevægelse ideologisk,
især skærpedes den oprindelige kritik af
»alvorlige fejlgreb og overgreb mod
menneskerettigheder i de socialistiske
stater« til, at »endnu mangler der meget
i, at disse lande er nået til en socialistisk
styreform, der giver befolkningen fuld
bestemmelsesret i alle styrets led, fra
virksomhederne til landets øverste råd«.
Kritikken var dog ikke altomfattende,
for »mange af de resultater«, der var
nået i de socialistiske stater, »viser den
socialistiske økonomis overlegenhed
over kapitalismen« - »socialismen som
økonomisk system har bevist sin bære
kraft i praktisk prøve«, som det hedder i
en programudtalelse for SF, vedtaget på
partiets 1. kongres den 7. juli 1959.
Hvor svært Aksel Larsen havde det med
forholdet til Sovjetunionen, ses af, at
han først efter invasionen i Tjekkoslo
vakiet i august 1968 erklærede, at »man
har ikke socialisme i Sovjetunionen«.
Endnu et tegn på dybden i Aksel Lar
sens brud med kommunismen ser jeg i
kontakten til CIA i 1960, som Kurt Ja
cobsen så omhyggeligt afdækker. At
motivet var frygt for at blive likvideret
af KGB, er bestemt muligt, men jeg vil
dog pege på endnu en, måske i virkelig
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heden supplerende, mulighed, nemlig et
ønske om at hjælpe USA i kampen mod
kommunismen. Det forklarer også,
hvorfor han mødte en ekspert i Sovjet
unionen og europæisk kommunisme.
Med kontakten til CIA signalerede Ak
sel Larsen, at han i en vis forstand var
skiftet til den modsatte lejr - fra den
kommunistiske til den vestlige, demo
kratiske lejr. En åben indrømmelse af
dette var imidlertid mere, end han poli
tisk kunne stå model til.
Aksel Larsen kom til at spille to me
get forskellige roller i sit politiske liv først som dansk kommunismes leder i
28 år, derefter som grundlægger og le
der for et demokratisk venstrefløjsparti.
Det er på den baggrund også spørgsmå
let, om man kan tale om årene med SF
som hans egentlige ståsted i dansk poli
tik, som Kurt Jacobsen gør det (s. 601).
At Aksel Larsen høstede stor anerken
delse som SF’er og selv var glad for dis
se år, er ubestrideligt, men for en vurde
ring af hans historiske rolle er det efter
min mening mere berettiget at tale om
to ståsteder. Han var for det første kom
munist langt de fleste år af sit politiske
liv, men bidrog for det andet også væ
sentligt til at etablere og tegne kommu
nismen som en faktor i Danmark. At
denne indsats havde en anden karakter
end hans år som leder for et demokra
tisk SF er klart, men gør den ikke min
dre virkelig for en historisk vurdering.
At tale om et egentligt ståsted forudsæt
ter på en måde også en egentlig mening
med Aksel Larsens politiske liv, som ef
ter min opfattelse ikke findes. Hans liv i
politik var mere end noget andet kende
tegnet af store og uforudsete brud.
Med disse ord vil jeg afslutte mine
bemærkninger til en ellers stofmættet,
velskrevet og fængslende biografi. Mit
formål har været at diskutere spørgsmål
af central betydning for forståelsen af
politikeren Aksel Larsen, hans liv og
skæbne.
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Norge og dansketida
Av Kåre Lunden
I Historie 1997/1 har Knud J.V. Jesper
sen ein kort omtale av boka mi, Nasjon
eller union? (1993). Han finn at boka er
»et nedslående eksempel på en faghisto
rikers letfærdige omgang med histori
en«, og vil »blot tage et eksempel« på
dette (s. 178). Eksempelet er at »ene
voldsstatens pres på de norske bønder
langt oversteg de byrder, som kongens
danske undersåtter blev pålagt.«
Det står ingenting slikt i den omtala
boka. Der står at norske bønder betalte
lite skatt på 1400-taIet og ut etter 1500talet, at »tunge skattar og militærplikt
kom samtidig, frå 1628.« »I periodar på
1600-talet betalte nordmennene like
mykje pengar til staten som danskane,
og stilte hær og flåtemannskap i til
legg,« og at skattar og utskrivingar vart
» lettare etter 1720.«1
Er så desse verkelege karakteristik
kane frå boka »lodret i strid med realite
terne og forskningens viden herom« (s.
179)? Etter den danske historikaren
Carl Christiansen, var dei årlege, bok
førde statsinntektene av Danmark i peri
oden 1661-75 gjennomsnittleg 854000
rd., av Norge 506000.2 Men dette om
fatta ikkje dei totale ytingane til staten. I
tillegg kom m.a. lokale, ikkje her bok
førde ytingar til embetsverket, bøndene
sine ytingar til veg- og skyssvesen, ad
ministrasjonsutgifter til tollvesenet.
Fleire av desse postane måtte vere rela
tivt viktigare i Norge enn i Danmark.3
Men i tillegg til dei bokførde ytingane
til staten, kom spesielt i Norge militær
utgiftene. Ca. 1660 utgjorde den danske
og den norske hæren kvar for seg ca.
11000 mann.4 Men der var den skilna
den at den danske hæren vesentleg var

verva, og utgiftene, i årleg gjennomsnitt
468525 rd. i perioden 1663-70, vart be
talt av dei nemnde statsinntektene.5 I
Norge var hæren derimot utskriven, og
utgiftene til våpen, kost og utstyr vart i
svært stor mon betalt av bondelegdene,
i tillegg til dei bokførde skattane. På
denne måten vart dei årlege bokførde
kostnadene til ein hær på ca. 11000
mann i Norge i perioden 1673-70
100865 rd., mot dei nemnde 468525 rd.
for ein like stor dansk hær.6 Differansen,
367660 rd., må tilsvare omtrent dei
hærutgiftene som dei norske bøndene
betalte, i tillegg til dei bokførde skatta
ne. Dermed blir dei årlege, gjennom
snittlege ytingane av nordmennene i
denne perioden 506000 rd. + 367660 rd.
= 873000 rd., mot dei samanliknbare
854000 rd. av Danmark. - Skilnaden i
denne perioden var såleis ikkje at dei to
tale ytingane var særleg ulike, men at
der vart brukt mykje meir av eit naturaliesystem i oppkrevjinga frå det meir
uutvikla Norge. (Her er altså ikkje teke
omsyn til dei andre nemnde postane,
som måtte falle relativt tyngre i Norge.
Heller ikkje har eg teke omsyn til at det
danske folketalet var større, eller til den
mogeleg ulike betalingsevna. Her er
heller ikkje teke omsyn til at utskriving
ar i Norge svært mykje bemanna fellesflåten, såleis i 1705 8300 nordmenn av
heile styrken på 12900.7 Og, i tillegg til
pengesida ved saka, gjorde altså dei ut
skrivne norske bondesoldatane hærteneste.)
I den same omtalen avlegg Jespersen
også ein visitt til ei anna bok av meg,
Norsk grålysing. Norsk nasjonalisme
1770-1814 på allmenn bakgrunn
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(1992). Han gjev to opplysningar om
den. Begge er feilaktige, liksom det ei
naste eksempelet hans, vedkomande
Nasjon eller union? Han skriv at Norsk
grålysing »ivrigt argumenterede for ek
sistensen af en livskraftig norsk folke
lig nationalfølelse forud for 1814« (s.
178). I problemstillinga i boka er det
gjort klårt at den tesen som skal prø
vast, er A.D. Smiths, om nasjonalmedvit og nasjonalisme hos »eit mindretal,
intelligentsiaen først og fremst. Det er
dei med høgre utdanning.«8 Det er
utheva: »Når eg i det fylgjande skriv
’nordmennene ’ utan nærare presise
ring, er det dette mindretalet det er sik
ta til, og det er ideane og haldningane
til dette mindretalet granskinga beinve
ges gjeld. «9 Det er sagt uttrykkeleg at
»granskinga ikkje gjeld haldningane til
folkefleirtalet, bøndene.«10 I oppsum
meringa er det gjenteke: »Korleis bøn
dene stilte seg, har ikkje vore granska
særskilt her.«11
Det andre Jespersen skriv om Norsk
grålysing, er at han tillegg meg: »når nu
landet i kraft af sin indre styrke og sit
nationale sammenhold havde haft held
til at afkaste det danske unionsåg efter
400 års undertrykkelse« (s. 178). Kvar
har Jespersen fått dette frå? I kapitlet
om forskningssituasjonen heiter det:
»Såleis er det full semje om at det var
Kielertraktaten som skiide Norge frå
Danmark, som det heller ikkje er høve
til å diskutere.«12 Det siste tyder altså at
det er ei uomtvista og uomtvisteleg
kjensgjerning,
dersom
Jespersen
kanskje ikkje skjønar norsk. Ein annan
ting er at Norge i 1814 ikkje berre vart
skilt frå Danmark, men også gjenreist
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som sjølvstendig stat, med ein konstitu
sjon som folket ved sine representanta
ga seg sjølv. Boka handlar om bakgrun
nen for det.
Jespersen avsluttar med det fromme
ynskjet at Lunden »forhåbentlig har et
(problem) med sin faglige samvittig
hed« (s. 179). For min del kunne eg yn
skje ei nokolunde etterretteleg attgje
ving av det som kollegaer skriv.
1. Kåre Lunden: Nasjon eller union? Re
fleksjonar og røynsler (Oslo 1993) s. 131
f.
2. Carl Christiansen: Bidrag til Danmarks
Statshusholdning (København 1908), her
etter Ståle Dyrvik m.fl., red.: Norsk øko
nomisk historie 1500-1850 (Bergen etc.
1979) s. 80.
3. Jfr. Kåre Lunden: »Norsk økonomi un
der dansk styre,« (Norsk) Historisk Tids
skrift 1980, s. 96.
4. Ibid. s. 95, etter Joh. Steenstrup m.fl.:
Danmarks Riges Historie (København
1896-1902) s. 482.
5. Ibid.
6. Ibid. s. 95 f.
7. Cato Holmsen: »Norske sjøfolk på fellesflåten i det 18. århundrede«, Norsk
Tidsskrift for Sjøvæsen 1927, s. 13.
8. Kåre Lunden: Norsk grålysing. Norsk
nasjonalisme 1770-1815 på allmenn
bakgrunn (Oslo 1992) s. 42 f.
9. Ibid. s. 43.
10. Ibid.
11. Ibid. s. 181. Men det vert nemnt, at m.a.
ut frå militærdeltakinga til dei norske
bøndene, kunne det vere rimeleg at dei
var engasjerte, særleg i stridane mot Sve
rige.
12. Ibid. s. 39.
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Kåre Lunden og historien
Af Knud J.V. Jespersen

Kåre Lundens vidtløftige udregninger
af byrdefordelingen demonstrerer bedre
end mange ord, at min sammenfattende
karakteristik af hans pointe - at ene
voldsstatens pres på de norske bønder
oversteg de byrder, som kongens dan
ske undersåtter blev pålagt - er korrekt
og dækkende. Det var præcis dette ud
sagn, jeg gjorde indsigelse imod, idet
jeg henholder mig til Øystein Rians og
Leon Jespersens udmærkede sammen
fatninger af forskningsstatus i Magtsta
ten i Norden i 1600-tallet og dens socia
le konsekvenser. Red. af E. Ladewig Pe
tersen (Odense 1984). Jeg kunne for så
vidt også henvise til min egen sammen
fatning af problematikken i Gyldendals
Danmarkshistorie, bd. 3 (København
1989). Heraf fremgår for øvrigt, at Lun
den tager fejl, når han i Nasjon eller
union?, s. 131, kategorisk fastslår, at
danske bønder »var frie militærtene
sta«. I hans indsigelse modificeres det
ganske vist til, at »den danske hæren ve
sentleg var verva«. Kendsgerningen er
dog ligefuldt, at udskrivninger til mili
tærtjeneste fra 1614 spillede en væsent
lig og voksende rolle i Danmark.
Det forekommer i øvrigt mindre
frugtbart at operere med nationalstats
begreber som dansk og norsk, når det
drejer sig om 1600-tallet. Et afgørende
træk ved dette århundredes historie var
centraliseringen af magt og ressourcer i
det oldenborgske statssystems hoved
stad København. For denne betalte pro
vinserne en betydelig pris i form af res
sourceudtag - og højst var prisen for de
områder, som lå tættest på magtens cen
trum.
Bogen Norsk grålysing er i formen

en afprøvning af A.D. Smiths nationa
lismeopfattelse på norsk materiale, og
den fremlægger på dette punkt frugtbare
resultater. På omslagets bagsidetekst,
som Kåre Lunden vel i det mindste må
have godkendt, oplyses imidlertid, at
»Kåre Lunden dokumenterer med eit
stort utval skriftlege kjelder at det blant
nordmenn var ei sterk tru på ein sær
norsk nasjonalkarakter og på særnorske
interesser som var best tente med eit
sjølvstendig Noreg«. På baggrund af et
sådant ordvalg har jeg vanskeligt ved at
forstå, hvorfor Lunden nu ikke vil ved
kende sig, at den underliggende dagsor
den var at advare mod nye unionseven
tyr. Og folkeflertallet tages da også til
indtægt for denne særlige nationalbe
vidsthed i bogens afslutning, s. 181-182
- en opfattelse, som yderligere udbyg
ges og klargøres i afsnittet »Norsk revo
lusjon på TV 1989«, s. 134-142 i Na
sjon eller union ?
Norsk grålysing (som jeg ikke an
meldte, men blot i forbifarten nævnte)
er efter min vurdering en sober historisk
undersøgelse, som bringer ægte histo
risk indsigt. Nasjon eller union? er deri
mod et polemisk kampskrift, hvori hi
storien, undertiden hinsides det fagligt
forsvarlige, benyttes til at drive polemi
ske pointer hjem. Enhver faghistoriker
er i sin gode ret til at tage aktivt del i
samfundsdebatten og bruge sin særlige
indsigt i diskussionen. Det er til gen
gæld fagfællers lige så indlysende pligt
at påpege, hvis den historiske argumen
tation i kampens hede - som her - for
simples eller fordrejes urimeligt. Det
var det, jeg forsøgte i min korte omtale
af Nasjon eller union?
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Danmarks middelalderlige byplaner
Af Grethe Jacobsen

Jørgen Elsøe Jensen: Danmarks middel
alderlige byplaner. Bind 1 : Fyn med
omliggende øer. (Dansk Komité for
Byhistorie/Odense Universitetsfor
lag, 1992). 176 s.
Jørgen Elsøe Jensen: Danmarks mid
delalderlige byplaner. Bind 2: Sydog Sønderjylland. (Dansk Komité
for Byhistorie/Skov- og Naturstyrelsen/Odense
Universitetsforlag,
1994). 176 s.
Jørgen Elsøe Jensen: Danmarks middel
alderlige byplaner. Bind 3: Lolland
- Falster - Møn. (Dansk Komité
for Byhistorie/Skov- og Naturstyrelsen/Odense
Universitetsforlag,
1994). 160 s.
Som middelalderhistoriker med et be
grænset antal skriftlige kilder til rådig
hed kaster man sig henrykt over beslæg
tede discipliner, når de kan producere
nye kilder. Middelalderarkæologien har
i anmelderens øjne været det fagområde,
der har produceret de fleste nye vidnes
byrd, og for en historiker med interesse
specielt for byhistorien har de senere år
tiers byarkæologiske udgravninger og
rapporter været spændende læsning. Det
gælder både de rapporter, der udsprang
af Projekt Middelalderbyen (vi mangler
stadig et par bind derfra), og de køb
stadshistorier, der er resultatet af de
mange købstadsjubilæer, der er fejret de
seneste år. Uanset om man er enig med
arkæologernes tolkninger eller ej, eller
ærgrer sig over manglen på samme, har

det altid været udbytterigt at få skrive
bordsteorier, baseret på skriftlige kilder,
prøvet af på de materielle fund.
Det var derfor med nogen spænding,
undertegnede modtog tre bind om Dan
marks middelalderlige byplaner, og det
er som historiker, jeg har læst dem og
anmelder dem. Vel vidende at bindene
af arkæologer er blevet kraftigt kritise
ret, har jeg stillet spørgsmålet: »Er der
her nogle nye kilder, der kan af- eller
bekræfte de hypoteser om det middelal
derlige bysamfund, som er baseret på
skriftlige kilder?«
Baggrunden for undersøgelsen er, at i
1987 »godkendte [her menes vel tiltråd
te?] Danmark den såkaldte Granadakonvention om bevaring af Europas
kulturarv« (bd. 1 s. 7), hvilket bl.a. in
debar forpligtelse til at registrere og un
dersøge landets arkitekturarv, herunder
også »bebyggelsens store rumlige sam
menhænge« (ibid.). Forfatteren så en
chance for at efterprøve sin hypotese
om, at middelalderens danske byer »sy
nes at have fået deres blivende form fra
begyndelsen, og at byplanerne siden
gennem århundrederne blev overholdt
som den dispositoriske ramme for by
udvikling. Forholder det sig sådan, er de
midddelalderlige byplaner ... også frem
ragende kilder til deres egen historie«
(ibid.).
Ovenstående er fra forordet til bind 1,
og man læser spændt videre, idet man
med rimelighed kunne forvente, at ind
ledningen i samme bind tager fat på de
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videnskabelige udfordringer ved disse
udsagn ved at definere, hvad en byplan
er, hvad de enkelte træk i planen er, der
tilsammen danner en byplan, hvilken
grad af variationer der kan tillades,
uden at planen mister sin værdi som kil
de, hvad eller hvem der har givet inspi
ration til eller dannet forbillede for by
planen, og endelige hvad planen kan
fortælle om samtidens bysamfund.
Indledningen begynder med et citat
af Hugo Matthiessen, der havde samme
tanker om byplanen som kilde. Med al
respekt for Matthiessen, hvis eneståen
de fornemmelse for landskabets rolle i
historien ingen vel vil bestride, må der
lidt mere til i dag. (Mathiessens fornem
melse for Ribes betydning og alder kun
ne f.eks. ikke få ham til at gennemskue,
at byen stammer helt fra germansk jern
alder. Det ved vi nu, takket være de sid
ste fire årtiers udgravninger). Men vi får
ikke meget mere om byplaner på et teo
retisk plan, derimod en gennemgang,
baseret på Anders Andréns afhandling,
af middelalderens byer, hvoraf kun
dem, der ligger inden for de nuværende
Danmark er med i undersøgelsen. Der
er et kort over alle byer i middelalderen
med markering af de i undersøgelsen
inddragne, men ikke angivelse af, hvil
ke byer der er med i de enkelte bind. Så
koncentrerer diskussionen sig om Fyn,
især om de geografiske og geologiske
forhold for byernes placering, hvilket
afsnit afsluttes af følgende sætning:
»Det handelstrafikale krav centrer [sic]
byerne, men valget af terræn viser, at
byanlæggerne derefter foretrak en na
turligt beskyttet plads med gode besej
lingsforhold og en velegnet grund at
bygge på« (s. 13). Hvem disse byanlæggere var, røbes ikke, og udsagnet si
ger faktisk ikke andet, end at de har
været ganske fornuftige. Byplanerne på
Fyn er i princippet ens, siges det kort ef
ter, men kirken, der uvist af hvilken
grund kaldes »kristuskirken« (ibid.),
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bringer lidt »forstyrring« (forstyrrelse?)
ind i byplanerne, så de afviger fra hin
anden, hvilket er udslag af kirkens
»åbenlyst grundfæstede position i denne
tids byanlæggende samfund« (ibid.).
Man ser for sig byerne skyde op som
paddehatte i samtiden, som vistnok er
11 OO-tallet. Side 14 afsløres det, at også
købmændene har bosætningsinteresser i
byplanen, mens den øvrige bybefolk
ning ikke har nogen stemme. (Stemte
man om byplanerne?). Først nederst
side 14 slås det fast - uden begrundelse
- at efter den første urbanisering i 1000årene, hvis bygrundlæggere ikke defi
neres, var det den kristne kirke og »et
lag af købmænd«, der sammen stod bag
bygrundlæggelserne. Men vi får stadig
ikke at vide, hvad disses planer går ud
på.
Den efterfølgende diskussion med
utallige kort om hovedgadernes former
og orientering bidrager ikke stort til for
ståelsen, ud over at købmændene fore
trak at bygge på sydsiden af gaderne, så
de kunne opnå »det højeste mål af solbeskinnet lykke, som er så efterstræbt i
Fyns middelalderlige byplanlægning«
(s. 16), og det »forener de fynske byer
med en egen inderlig charme, at de er så
oprigtige« (sic). Jeg vil til enhver tid
være rede til at prise de fynske byers
charme, men hvad har det dog med en
videnskabelig diskussion af byplaner og
historie at gøre?
Ovennævnte citater er typiske for
indledningen. Sproget veksler fra det
generelle og intetsigende til det alt for
indforståede, uden at der gives et sam
menhængende billede. Ethvert tilløb til
et overordnet træk i planen nedbrydes
omgående ved beskrivelse af alle de ste
der, hvor trækket ikke findes eller er
forvredet, så det mister sin mening. Den
vistnok eneste sikre konklusion, jeg har
kunnet uddrage af diskussionen om de
fynske byer, er, at vejret og især blæsten
har spillet en rolle. Heraf kan jeg så selv
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konkludere - igen - at det var ganske
fornuftige folk, der planlagde byerne forudsat, at der var en samlet planlæg
ning eller bevidst kopiering af en ho
vedplan. En diskurs om de forskellige
teorier om bydannelsen, eller - for at
bruge et eksempel på forfatterens noget
aparte ordvalg - byrejsningen, bringer
ikke noget nyt til denne diskussion, og
det kan undre, at Projekt Middelalder
byens metoder og resultater slet ikke
inddrages her. Midt i diskursen afsløres
det, at det er for usikkert at bruge kir
kens plads i byplanerne til et sikkert
»alderskendetegn« (kriterium?), og at
»byplanernes figurlige former ikke
[kan] anvendes i en dateringssammen
hæng« (s. 21). Alligevel slås det fast i
den afsluttende del om »byplanerne
som monumenter« (s. 24-26), at mid
delalderens byanlæg er overleveret i by
planerne, og at de »må have fundet de
res blivende form fra begyndelsen og si
den blevet overholdt gennem århundre
der«. Beviset herfor er, at en under
søgelse i Rudkøbing viste, at grund
skelsforholdene næsten var uforandrede
fra 1700-årene til i dag.
Som historiker må man omgående
stille spørgsmål ved den underliggende
antagelse, at ingen forandringer i Rud
købings grundskel fra 1700-1900 er lig
med ingen forandringer i alle landets
(eller kun Fyns?) middelalderlige byers
grundskel fra højmiddelalder til i dag.
Men det er faktisk, hvad der postuleres
efterfølgende - dog med visse undtagel
ser, idet det medgives at større brande
kunne forårsage rettelser til byplanen.
Endelig er der er et herligt afsnit om Vi
borg, der endnu i dag skulle lide under
sin »vanskelige, krigsskadede byplan«
(s. 25), en skade forårsaget af Erik Men
veds opførelse af en borg i 1313 og der
af følgende oversvømmelse af den æld
ste bydel. At skade en by i 684 år er
ganske imponerende. Er sådan en ska
det byplan værd at bevare?
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At afsnittet slutter med et suk over
moderne planer og den trussel, de udgør
mod de middelalderlige planer, er kun
at forvente, selv om vor tids største ud
slag af vandalisme, Thriges Gade i
Odense, ikke nævnes på dette sted.
Hoveddelen af bindet udgøres, som i
de følgende bind, af en gennemgang af
de enkelte byer, deres byplaner og en
kelte bygninger og byudviklingen. Da
man mangler en baggrund for at måle
det interessante ved den enkelte by, bli
ver disse gennemgange til ophobninger
af fakta om byernes topografi, rigt illu
streret med byplaner og fotografier fra
forrige århundrede.
Op til udgivelsen afbind 2, to år efter
det første bind, har der været mere tid til
omtanke, og de få sætninger, der i første
bind gjorde rede for projektet og ideen
bag, er nu flyttet fra forordet til indled
ningen og udvidet til at fylde en hel
side, hvis budskab stadig er, at de mid
delalderlige danske byplaner må være
oprindelige og stort set bevaret intakt,
og at de derfor skal beskyttes både som
bygningsmonumenter og som »uvur
derlige kilder til samfundets historie«
(s. 9). I den første billedtekst (fig. 1)
stilles de spørgsmål, som burde være
stillet og besvaret i bind 1: Hvad er en
byplan? og hvad kan den fortælle om
bysamfundets udvikling? Det gøres der
så forsøg på, men på en bagvendt måde,
idet et afsnit benævnt »analyse« viser
sig at være en konklusion vedrørende de
faste elementer i de middelalderlige by
planer, ingen dog overraskende: hoved
gader, der leder trafikken til bymidten
med kirke og torv, og en brogade, der
fører ned til stranden og skibsbroen.
Hvad er der specielt dansk ved dette?
Den skelnen mellem bundne og frie
former, der gøres i bind 2 (svarer den til
de tvungne og utvunge byplaner i bind
1?), og som er henholdsvis nord-syd
orientering og øst-vest orientering, viser
sig at fordele sig på jyske dalbyer (tvun-
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gen plan dvs. nord-syd orientering) og
fynske byer (øst-vest orientering). Har
det mon noget at gøre med, at trafik
mønstret i landet som helhed var øst
vest på Fyn og nord-syn i Jylland, sna
rere end at det fysiske landskab tvang
middelalderens byplanlæggere til at af
vige fra det fynske mønster? Det frem
går nemlig indirekte af indledningen til
bind 2, at det fynske mønster er det ide
elle, hvorpå resten af landet skal måles.
Ser man nærmere på argumentationen
er begrundelsen den, at købmændene
gerne ville have sol i deres baghaver og
beskyttelse mod nordenvinden. Som
hovedeksempel på denne begrundelse
fremhæves i ord og billeder Østergade i
Rudkøbing. Jeg må ærligt indrømme, at
jeg i mine studier af middelalderens
danske bysamfund ganske har overset
Rudkøbings dominerende indflydelse
på dette bysamfund.
I bind 3 hedder indledningen »Dan
marks købstæder - en kulturomgivelse
fra middelalderen«, men heller ikke her
findes nogen afklaring. Diskussionerne
fra de foregående bind gentages og ud
dybes. Det havde været en fordel, at
baggrunden for og omfanget af under
søgelsen havde været beskrevet ud
førligt i det første bind (med angivelse
på et kort over, hvilke byer der behand
les i de enkelte bind) og så gentaget i
hvert bind med samme opsætning, så
den læser, der har alle bindene, kan gå
direkte til de nyheder, der bringes i det
foreliggende bind.
Der er desuden den fare ved at skrive
det samme flere gange, at gisninger en
der med at blive præsenteret som fakta.
I bind 3 får vi at vide, at det var
købmændene, der udpegede de steder,
hvor der skulle anlægges en by (s. 12).
Et andet mønster, der tegner sig, er, at et
binds hovedresultater skal findes i det
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følgende bind. I bind 3 er det diskussio
nen af byerne i Syd- og Sønderjylland,
der dominerer, noget der nok skal for
virre læseren, der tror, at hun skal læse
om byerne på Lolland, Falster og Møn,
som der står uden på bindet.
Skal man sammenfatte de foreliggen
de bind, må det være, at det ikke er no
gen dårlig ide, der ligger bag under
søgelsen, nemlig at definere og analyse
re byplanerne, som de afspejler sig i de
danske byer med middelalderlig bag
grund, og at det er al ære værd at få dem
kategoriseret som bevaringsværdige le
vende organismer. Det viser tillige et
beundringsværdigt mod at publicere en
undersøgelse, mens den står på. Men hvis undersøgelsen skal have videnska
belig værdi, kræver det fasthed i ordval
get og i brugen af de valgte ord; men
først og fremmest kræver det nogle hy
poteser, der lader sig måle - og som er
værd at måle. Disse krav stilles til al hi
storieforskning, men kravene er påtræn
gende her, hvor genstanden for under
søgelsen er så diffus. Elsøe Jensen bur
de være begyndt med en videnskabelig
diskussion af sit emne og sine hypoteser
og derefter have afprøvet hver byunder
søgelse mod disse hypoteser med en
sammenfatning i hvert bind af områdets
byplaner, nationale karakteristika, egns
karakteristika og konklusioner, der kan
drages af dette.
Man må håbe på, at når forfatteren
skriver det afsluttende bind (det er
uklart, hvor mange der er planlagt), er
han nået til en afklarethed og kan
præstere en sammenhængende verifice
ret hypotese i et naturligt og klart sprog
om byplaner som historisk kilde, der
kan bruges i den videre forskning. Indtil
da må jeg anbefale Hugo Matthiessens
vandrebreve og den øvrige litteratur om
det danske bysamfund i middelalderen.
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København før 1728
Af E. Ladewig Petersen

Kirsten Lindberg: Sirenernes stad
København. By- og bygningshistorie
før 1728. I-III. (Skippershoved,
1996). 1545 s., 650 kr.
Det har alle dage stået som en gåde for
anmelderen, hvorfor en omfattende bog
i presseomtalerne altid får etiketten ’di
ger’ - efterhånden en helt nedslidt kli
ché - med på vejen. Men nuvel: Kirsten
Lindbergs disputats vejer ikke mindre
4,8 kg og omfatter 1.545 sider in quarto.
Ingen kan da frakende værket korporlig
vægt; og under alle omstændigheder må
bogen have krævet enorm flid og tål
mod.
Ingen kan heller benægte, »at arran
gementet er smagfuldt«, hvad udstyret
angår, eller at Kirsten Lindberg skriver
et elegant og letlæst dansk, ofte med
rammende formuleringer. Men kan man
kalde Christian IV ’krigsgal’? Det kan
siges om Hitler eller Saddam Husain,
men gamlekongen førte ikke krig for
sportens skyld; han gjorde det som tysk
territorialfyrste og af angst for Sverige.
Læseren mærker hurtigt, at Kirsten
Lindberg er restaureringsarkitekt af pro
fession og ikke historiker. Naturligvis
»går historikeren ikke rundt med kilde
kritikken i lommen«, som Martin A.
Hansen udtrykte sig; men han må for
vente, at den, der begiver sig ud i histo
riske emner, har tilegnet sig håndværket
til husbehov. Det er langt fra altid tilfæl
det her.
Megen overflødig plads går til at gen
fortælle den almindelige danmarkshi
storie, derunder også ikke så få for
længst aflivede skrøner.
Det pudsigste tilfælde får den intet

anende læser i bind I, hvor det hedder,
at »i 1484 ramtes indvånerne af pest,
som udryddede mellem halvdelen og to
trediedele samt florerede blandt kvæ
get« (I, s. 70). Som belæg henvises til
medicinalhistorikeren F.V. Mansa, der
1840 og 1873 henviste til Arild Huitfeldt og Erik Pontoppidan.1 Med kend
skab til Huitfeldts teknik gør man altid
klogt i at efterspore hans hjemmel, og
ganske rigtigt: Roskildeårbogen og Pe
der Olsen (ca. 1570) fortæller, at landet
i 1481 og 1484 blev hjemsøgt af kvæg
pest, der bortrev en tredjedel af kvæget,
og af pest, og disse to efterretninger har
den gode rigskansler uden at ryste på
hånden slået sammen til én.2
Mere fatalt bliver det, at Kirsten
Lindberg kategorisk tilbageviser Eiler
Nystrøms, Axel Christophersens og Ri
chard Frederiksens barske kritik af H.U.
Ramsings matrikulering af ’bispesta
den’ København (I, s. Xlllf.). Naturlig
vis har Ramsings katalog over grunde
og ejere værdi som referenceværk, men
selv mindre unøjagtigheder og fremfor
alt nutidens arkæologiske fund vil kun
ne bringe alvorlig forstyrrelse i hans
cirkler, hvortil kan komme uklarheder i
kildematerialet selv.
Endelig kan anføres, at lovgivning og
forordninger tilhører de normative kil
der, og med mindre man kan verificere,
at de blev respekteret - hvad de mange
gentagelser dementerer - bør man gå ud
fra, at de blev ignoreret; de kan under in
gen omstændigheder benyttes informa
tivt, således som Kirsten Lindberg gør.3

Som hovedmål sætter Kirsten Lindberg
sig »at påvise karakteren af den by, som
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udsættes for den katastrofale ildebrand i
1728« (I, s. XIII f.). Hun vil foretage en
kortlægning af byens struktur og topo
grafi, af bygningstypologi og husenes
udseende og - efter undertitlen at døm
me - også sætte resultaterne ind i deres
historiske rammer. Disse historiske
rammer - der må gælde demografiske
forhold og sociale og økonomiske vil
kår - henvises imidlertid til små indled
ningsafsnit, skønt de burde have været
inddraget i højere grad, hvilket for
holdsvis let kunne have været gjort med
støtte i sekundærlitteraturen. Det store
og på så mange andre måder fortjenst
fulde værk forbliver derved en torso.
For middelalderens og den tidlige ny
tids historie indtil 1728 foreligger kilde
materialet for hovedpartens vedkom
mende trykt i Kjøbenhavns Diplomata
rium, udgivet af Oluf Nielsen 1877-87.
Selv om Ramsing kendte og udnyttede
det samme stof til sit arbejde, støvsuger
Kirsten Lindberg det påny omhyggeligt.
For den senere del af perioden - fra
1600-tallet - skifter kilderne delvis ka
rakter; hovedvægten får nu fiskale og
kamerale kildekomplekser, som i tilgift
har den fordel at være homogene og
kontinuerlige: grundtaksationer, skatte
lister, skøde- og panteprotokoller, vur
deringer og brandtaksationer, kort osv.
Hele dette materiale behandles med stor
indsigt og med en afsluttende, samlet
karakteristik (III, s. 310-325).
Hovedgrundlaget lægges ved det
nævnte kildemateriale 1682-1728, og
på basis af det udarbejdes en matrikel
med numre for året 1689 (præsenteret
som hovedparten af bind III). Ejen
domskontinuitet kan vel være vanskelig
at fastslå, selv om den ikke kategorisk
kan affærdiges. I konklusionen karakte
riserer Kirsten Lindberg derimod bypla
nen som konservativ (III, s. 302-309),
og mange af den indre bys gader består
jo også endnu, trods gadeudvidelser på
hovedstrøgene.
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Resultaterne af Kirsten Lindbergs
mere tekniske undersøgelser kræver in
gen kommentarer. Det ville kræve en
sagkundskab om byens arkæologi og ar
kitekturhistorie, som anmelderen ikke
har, at vurdere hele denne side af værket.
Én ting bør dog anføres: Det er korrekt,
at middelalderens sognedelinger må op
fattes som et usvigeligt vidnesbyrd om
demografisk vækst, men den modsatte
slutning ud fra sognemæssig stabilitet
gælder derimod ikke: Odense bevarede
f.eks. indtil reformationen sine gamle
kirker i den østlige, oprindelige - og for
nemmere - bykerne, medens ’westend’
blev mere ydmygt og overhovedet ingen
kirker eller sogne fik, fordi gejstlighe
den af bjergsomhed ikke ville give af
kald på tiendeindtægterne.
Hvad angår værkets institutionelle si
der, bringer Kirsten Lindberg en række
fortrinlige kapitler. Det gælder magi
stratens forskrifter for at forebygge den
evigt nærværende brandfare, uden at det
dog hindrede katastrofen i 1728, da en
’knægt’ ved en tælleprås ledte efter et
stykke legetøj ved skorstenen på loftet
af en ejendom på hjørnet af voldter
rænet og Lille Skt. Clemensstræde. Det
gælder videre det fornøjelige kapitel om
boligspekulation, som ikke var forbe
holdt håndværkere og andet godtfolk.
Som man kunne vente, fornægtede den
evige gambler Henrik Müller sig heller
ikke her; som en dukke med en blykug
le i bunden rejste han sig hver gang, han
blev lagt ned, indtil hans endelige forlis.
Og selveste Ludvig Holberg tjente i vid
udstrækning den formue, der gjorde
ham værdig til barontitlen og satte ham
i stand til at købe Tersløsegård, på bo
ligspekulation i hovedstaden.4
Speciel interesse har kapitlet om pri
oriteter. Som bekendt tillod en forord
ning af 1632 borgerligt underpant, som
regel med en adelig kautionist som mel
lemled. Rigsrådet nåede dermed sin
hensigt: at kanalisere borgerlig kapital -
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Tabel J. Pengeskattemes størrelse 1565-1655 og Københavns og Odenses andel af
dem
Kilde: V.A. Secher (udg.): Corpus constitutionum Daniae, I-VI, København 18871918, bilagene.
År
1565
1570
1576
1588
1596
1611
1621
1625
1630
1635
1640
1643
1650
1655

Skat i alt i dr.

48.050
92.900
47.200
34.980
17.590
22.800
12.110
12.388
21.091
12.260
43.221
23.916
10.855
22.202

København i dr. og %

4.000
22.000
10.000
5.500
2.750
3.000
1.720
1.856
3.100
2.650
6.000
3.000
1.500
3.000

og ikke mindst københavnsk - ud i den
adelige godsdrift.5 Herfra blev hurtigt
første- og andenprioriteter udviklet og
dertil et københavnsk ’omslag’ (omtalt
1651), som vel også har kunnet tjene til
omsætning af lån. Senere nåede man
frem til renters rente, assurance og ’fan
dens fødselsdage’. 1727 kunne Holberg
lade den næsvise Pernille advare mod
veksler, statslån, kontanter, pioriteter og
andre ’posteriteter’.
Alt for lapidarisk redegør Kirsten
Lindberg derimod for byens demografi.
Hun henviser med forbehold til Chr.
Bruuns (og efter ham Arnold Heises)
antagelse af, at København ved år 1500
talte 10.000 sjæle og dermed for længst
havde lagt landets øvrige købstæder bag
sig (I, s. 70, 92). Bruuns tal ligger imid
lertid hinsides det realistiske. I 1377
havde staden haft 560 husstande, gejst
lige såvel som verdslige (I, s. 35). Hus
standsantallet efter jordebogen 1496
nævnes ikke, men har velsagtens andra

8,3
23,3
21,2
15,7
15,6
13,2
14,2
15,0
14,7
21,6
13,9
12,5
13,8
13,5

Odense i %

4,2
4,8
5,3
7,1
7,1
3,9
4,5
5,3
2,1
5,6
5,3
4,8
5,7
5,2

get 6-800. Antager man, at hver hus
stand - som samtlige byer i 1672 - har
talt fem medlemmer,6 når man op på 3.4.000 indbyggere, hvortil dog kommer
garnisonen og sikkert ikke helt få godt
folk uden for rangklasserne.
Hvornår København blev landets
største by, kan ikke siges helt præcist,
men at det skete i løbet af 1400-tallet, er
givet. Byskatterne hjælper os her ingen
vegne; Mackeprang antog, at de blev
fikseret omkring 1400, og ifølge hans
liste skulle København svare 281,4 mr.
årligt, men overgås af Malmø, Næstved
og Odense, der blev ansat til hver 300
mr.7 Heller ikke de talrige ekstraskatter
giver noget holdepunkt, fordi ’overskat
ten’ gerne blev udskrevet som en dob
belt byskat.8 Sandsynligheden taler der
imod snarere for, at udskrivningen af
’karle’ til unionskrigene 1451-1502
kommer virkeligheden nærmere, og nu
ligger staden ubestridt i spidsen med
5,6-7,5% af det samlede mandskab.9
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Stadens vokseværk fortsatte i 15- og
1600-tallet. Man kan antage, at Rente
kammerets skøn over købstædernes
’formuenhed’ afspejles i pengeskatterne
1565-1655; i hvert fald har tallene vist
sig at registrere de regionale forskyd
ninger, der i periodens løb kan følges.10
Bortset fra Syvårskrigen, de efterføl
gende syv magre år og 1635, da Køben
havn tjente som malkeko, svarede sta
den gennemgående en ottendedel til en
sjettedel af alle ekstraordinære køb
stadsskatter. At andre købstæder - her
med Odense som eksempel - ikke fik
samme medfart, fremgår af tallene i ta
bel 1; her fungerede procentsatserne
snarest som velstandsbarometer.11
Når det gælder byens befolkning
1645-1728, karakteriseres væksten me
get rigtigt som beskeden indtil 1660,
men herefter hastig (II, s. 5). Grunden
finder Kirsten Lindberg i de mange epi
demier forinden, en plausibel forkla
ring. Indbyggertallet, som hentes fra
Marcus Rubin og J.A. Fridericia, ud
gjorde 1645, 1660 og 1728 henholdsvis
22.-23.000, 30.000 og 76.000, hvortil
man kan føje Rentekammerets opgørel
se 1672 af tallet til 41.500. Tilføjes tal
let fra folketællingen 1769, kan man da
let beregne vækstraten ved hjælp af ren
teformlen (Kn = k x ( 1 +r)n). Resultatet
viser klart skellet ved 1660: 1645-1660:
0,2%, 1660-1672: 1,1%, 1672-1728:
1,3% og 1728-1769: 1,1%.
Men hvad skyldtes befolkningsvæks
ten? Her gør flere forhold sig gældende.
For det første skyldes væksten ikke
blot favorisering af byens erhvervsliv,
men nok så meget majestætens kroniske
lommesmerter efter 1630, der førte ham
til at anvise sine leverandører og efter
hånden kreditorer deres betaling i lene
nes indtægter. Det underbandt naturlig
vis provinsens købmandshuses handel;
københavnerne gik dem i bedene og
påførte dem en ubillig konkurrence,
som i næste instans førte provinsbyerne
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ind i deres århundredlange tornerose
søvn.12
Et andet langtrækkende perspektiv
ligger i den såkaldte metropoliseringsproces, som er et almeneuropæisk fæ
nomen. Med dette udtryk mener man, at
landenes hovedstæder fik en altdomine
rende stilling under absolutismens vin
ger. De blev faste residensstæder, der
samlede hof, centraladministration og
militær. De blev knudepunkter for vi
denskab og kunst; de fik de bedste er
hvervsbetingelser, med monopoler og
stabelrettigheder; de tiltrak følgelig ti
dens mange projektmagere og lykkerid
dere, ligesom de udøvede en magnetisk
kraft på mennesker, der søgte arbejde.13
Med en enkelt undtagelse - sociolo
gen Theodor Geigers lidt problematiske
værk om den danske intelligentsia - har
dansk forskning aldrig beskæftiget sig
med indvandringen til hovedstaden i æl
dre tid.14 At 95% af den danske intelli
gentsia 1535-1735 kom til staden med
firetoget, siger naturligvis intet, da langt
de flestes virke faldt i København. Men
ejendommeligt nok halveres dette ’københavneri’ - som Geiger kalder det - i
1700-tallets første halvdel. Det kan lig
ge i kildematerialet eller i, at flere af de
større provinsbyer fik deres eget kultu
relle milieu, men sikkert ikke - som
Geiger gættede på - i pestepidemien
1710-11.15
Lige så lidt som andre hoved- og resi
densstæder undgik København da sin
skæbne. Garnison, orlogsflåde og admi
nistration samledes her, Holmen blev
landets største arbejdsplads, Den røde
Bygning (1721) datidens ’corridor of
power and intrigue’. Hoffets mini-Ver
sailles udfoldede sig på den skumle
middelalderborg, hvor den tyske hof
kultur gradvis afløstes af en fransk, så
ledes som det er hudflettet af Holberg i
mange af hans mest kostelige scener.
Almindelige dødelige fik teatret i Grøn
negade (1722), der blev tumleplads for
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Holbergs poetiske raptus. Og universi
tetet fik, efter den golde og knugende
ortodoksi, en renaissance med histori
kere og filologer som Ludvig Holberg,
Hans Gram og Arm Magnusson.
Et emne, som Kirsten Lindberg vier
ganske bred opmærksomhed, er social
topografien, dvs. de sociale skel mellem
byens forskellige kvarterer. De danske
byers socialtopografi har vi hidtil kun
haft kendskab til i enkelte tilfælde
(Slesvig, Husum, Ribe og Odense), men
Kirsten Lindberg nærmer sig emnet via
grundtaksationen 1661, om end hun
langtfra udnytter de muligheder, kilde
materialet byder. Netop her kunne det
materiale, J.A. Fridericia og Carl Chri
stiansen har lagt frem, have været som
manna fra himlen.
Det bliver ganske klart, at man ikke
boede hvorsomhelst, når vel at mærke
pengepungen tillod det. De fornemme
strøg i den indre by var højst fashionab
le. Håndværkere med farlige fag som
smede og bagere, eller ildelugtende som
slagtere og garvere, blev af indlysende
grunde holdt på tre skridts afstand. Der
imod ville ingen indvende noget mod,
at respektable og velstående handlende
eller håndværkere som f.eks. engroskøbmænd og guldsmede bosatte sig
blandt bedre folks børn. Holmens faste
stok havde sit eget kvarter, mens fattig
folk - hvad enten de var småhandlende
og småhåndværkere (f.eks. lappesko
magere) eller syersker og daglejere måtte lade sig nøje med mere ydmyge
gader eller med periferien, der også gav
husly for værtshuse og - trods alle for
bud - verdens ældste erhverv.
Herudover forbliver Kirsten Lind
bergs København imidlertid en muse
umsby, der bortset fra de personer, der
omtales i forbifarten, i alt for beskedent
omfang får socialt liv. Det byhistoriske
led i værkets titel nedtones i beklagelig
grad. Konklusionen kan da drages med
ganske få ord: Kirsten Lindberg har le
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veret et fornemt råmateriale, som frem
tidens forskning trygt kan græsse på,
men hun efterlader en livløs modelby.
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Godsets verden
Af Michael Bregnsbo
Palle Ove Christiansen: A manorial
world. Lord, peasants and cultural
distinctions on a Danish estate
1750-1980. (Scandinavian Universi
ty Press, 1996). 596 s., 625 kr.

Afhandlingen A manorial world, forfat
tet af Palle Ove Christiansen, lektor ved
Institut for Arkæologi og Etnologi,
Københavns Universitet, blev i maj
1996 forsvaret for den filosofiske dok
torgrad på Københavns Universitet.
Den er resultatet af mange års omfatten
de studier. Undersøgelsens genstand er
godset Giesegård med det tilhørende
gods Juellund mellem Ringsted og
Køge, men der er ikke tale om en tradi
tionel godsmonografi endsige alminde
lig socialhistorie. Tilgangsvinklen for
afhandlingen er forholdet mellem gods
ledelsen og den arbejdskraft, som god
set gennem perioden 1750-1980 har an
vendt til driften af hovedgårdsjorden.
Dette forhold har været forskelligt til
forskellige tider; arbejdskraften har
igennem tiden bestået af hoverigørende
gårdmænd, hoverigørende husmænd,
husmænd, der ved siden af deres eget
landbrug måtte arbejde for godset samt
landarbejdere, for hvem arbejdet på ho
vedgårdsjordene var fuldtids arbejde.
Og betingelserne, hvorunder dette ar

bejde foregik, har også ændret sig i
løbet af det lange tidsrum 1750-1980.
Udgangspunktet er forfatterens felt
studier (ikke mindst interviews) på
Giesegård-egnen i 1973/74, der - som
der vil blive redegjort for om lidt bragte en række forhold vedrørende be
folkningens forskelligartede adfærd,
normer og holdninger for dagen, som
ikke kunne forklares uden i det lange hi
storiske perspektiv. Tilmed har forfatte
ren i en periode haft job som karl for
bedre at kunne forstå landbefolkningen
og dens måde at tænke og reagere på.
Disse feltstudier er kombineret med
omfattende arkivstudier, først og frem
mest af Giesegård godsarkiv på slottet
selv og på det sjællandske landsarkiv,
og derudover af en række centrale og
lokale, statslige og private arkiver. Det
er altså en undersøgelse, hvor der bliver
gået tilbage i tiden fra et nutidigt ud
gangspunkt.
Bogen består af en introduktion samt
af fire hoveddele.
I introduktionen gøres rede for de
teoretiske udgangspunkter og for, hvor
dan undersøgelsen har udviklet sig i de
20 år, den har stået på. Her står begre
berne bestandighed og forandring i fo
kus, og pointen er - som der står på bo
gens omslag - at »permanence and
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change at different levels can be viewed
as two aspects of the same complex site.
So certain old forms existing today, de
spite their coevalness, can only be ex
plained by the position or place they
have held in an earlier and often quite
different context«.
I første hoveddel redegøres for
præmisserne. Med udgangspunkt i en
beskrivelse af jagten på Giesegård gods
i 1973 gives en »cultural description of
present-day activity« med Giesegård
gods før og nu, ledsaget af fotos af de
lokaliteter, der gang på gang optræder i
værket. Fotografiernes kvalitet i gengi
velsen er desværre lidt »mat«. Dernæst
følger et kapitel, hvor de begreber og
teorier, der står centralt i undersøgelsen,
præsenteres og ekspliciteres. I det sidste
kapitel i denne del af værket bliver
Giesegård gods sat ind i både en rigshi
storisk og en europæisk sammenhæng.
Analysen begynder med anden ho
veddel, der er benævnt Situational ana
lysis. The estate and the peasants 17601800 og handler om bøndernes vilkår
som fæstebønder med pligt til at yde ho
veri på hovedgårdsjorden, om dennes
drift og om godsherskabet og dets for
hold. Også bøndernes og godsets han
delsrelationer med omverdenen er be
skrevet, og det påvises, at bønderne
ikke var selvforsynende, men i høj grad
konsumerede importvarer fra Nord- og
Vesteuropa m.m. Perioden er altså tiden
op til og under landboreformerne. Den
ne periode er stærkt omdiskuteret i
dansk historieforskning. Nogle histori
kere har hævdet, at bønderne før refor
merne var forkuede, uvidende og initia
tivløse, mens andre tværtimod har frem
draget eksempler på selvbevidste, vel
oplyste, energiske og driftige bønder og historikere i begge disse lejre har vel
at mærke kunnet fremvise kildemæssigt
belæg for deres opfattelser. Palle Ove
Christiansen påviser her, at begge opfat
telser for så vidt er korrekte; der var
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nemlig ikke tale om, at bønderne var en
ten det ene eller det andet, men der var
tale om to forskellige typer bønder, der
eksisterede side om side. Der var tale
om forskellige livsformer inden for
bondestanden. Palle Ove Christiansen
skelner mellem stræbere, der tænkte
fremad og viste selvstændigt initiativ,
og de mere initiativløse og uambitiøse
fatalister. Der fandtes altså to helt fun
damentalt forskellige livsformer blandt
bønderne, og også blandt husmændene
gjorde tilsvarende forskelle sig gælden
de. Og ikke nok med det: Stræbere og
fatalister behøvede hinanden. Stræberne
lejede fatalisternes græsningsandele, ef
tersom sidstnævnte ikke selv havde kre
aturer nok til at kunne udnytte dem, og
stræberne tilsåede visse af fatalisternes
jordstrimler på bymarken, idet fatali
sterne ikke selv havde heste at pløje
med eller sæd at så. Til gengæld benyt
tede fatalisterne stræberne som ind
tægtskilde (for lejeindtægter) og til at
låne penge af, når behov opstod. Bønder
var altså ikke bare bønder, og bonde
standen ikke nogen ensartet masse. Og
lignende forhold kunne meget vel tæn
kes også at gøre sig gældende inden for
andre samfundsgrupper. Det er en me
get central pointe, Palle Ove Christian
sen her har påpeget, og den bør være et
memento til alle, der arbejder med be
stemte stænder, klasser eller socialgrup
per som givne og ensartede størrelser.
Sidste kapitel af denne hoveddel af
bogen omhandler udskiftningen og ud
flytningen af landsbyen Gørslev i 1798
- årsagerne, det konfliktfyldte forløb og
følgerne. Bogens forord er dateret i
1990, og litteraturlisten bagi synes til
svarende at være blevet afsluttet om
trent da. Hvad der er udkommet af litte
ratur siden da, er altså ikke med. Under
søgelsen har i forvejen været mange år
undervejs, og naturligvis må man som
forfatter stoppe et sted. Alligevel fore
kommer det her ærgerligt, at litteratur
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efter 1990 ikke er inddraget, idet der
faktisk er udkommet en del, der ville
være relevant at drøfte i denne sammen
hæng. Jeg tænker her på Thorkild Kjær
gaards syn på landboreformerne, frem
sat i hans stærkt omdebatterede dispu
tats,1 og på Ole Feldbæks opfattelse af
landboreformerne som reformer fra ne
den, fra godsejerne og bønderne selv,
hvor staten befandt sig i reformproces
sens periferi, ikke i dens centrum.2 Det
ville have været interessant, hvis disse
arbejder var blevet inddraget her.
I tredje hoveddel, System displace
ments. Reproduction of the home farm's
labor force 1800-1850/1980, beskrives
først udviklingen efter år 1800, hvor
gårdmændene konverterede hoveri for
pligtelsen til en pengeydelse. Det gav
godset behov for ny arbejdskraft, og her
kom husmandsklassen, fæstehusmændene, ind i billedet. De reformer, der i
1780’erne og 1790’erne var blevet gen
nemført i retning af at betrygge bondens
retsstilling ved forbud mod fysisk af
straffelse og sikkerhed i fæstet på livs
tid, gjaldt kun gårdmændene og udtryk
keligt ikke husmændene. I forbindelse
med denne udskiftning af godsets ar
bejdskraft oprettedes nye landsbyer, der
netop var husmandskolonier, bl.a. Ny
vang. Disse landsbyer findes den dag i
dag som fysiske enheder i landskabet.
Husmændene var fæstere med en lille
lod jord, de kunne betale lejen i form af
arbejdspræstationer på godset, og desu
den havde de pligt til at yde hovarbejde
på godset. Dette system blev imidlertid
bragt til ophør i forbindelse med det po
litiske systemskifte i 1848, der på lokalt
plan gav sig udslag i social uro blandt
husmændene, og som førte til, at hus
mandshoveriet og anden lejebetaling i
form af arbejde blev afskaffet ved lov.
Godset stod således påny over for et ar
bejdskraftsproblem. Løsningen blev
denne gang anvendelse af husmænd,
der havde lønnet arbejde for godset som
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binæring, samt af landarbejdere. Nye
boliger til disse arbejdere og deres fami
lier blev opført. Her boede de gratis - så
længe de var i godsets tjeneste. Blandt
disse landarbejdere skelner Palle Ove
Christiansen mellem to livsformer,
nemlig de eventyrlystne, der hurtigt
brugte det, de tjente, på »daring,
feasting and drinking, boisterous activi
ty«, og på den anden side de beskedne,
der søgte at lægge til side og tjene lidt
ved ekstraarbejde til gavn for sig selv
eller deres børn. I forholdet til godset
gælder et sæt af uskrevne og uudtalte
normer og love med gensidige forplig
telser (bl.a. accepterede godsledelsen
stiltiende, at landarbejderne tog korn fra
godset til deres svin og fjerkræ). Frem
komsten af en socialdemokratisk fagbe
vægelse rokkede ikke ved disse relatio
ner, men virkede inden for rammerne af
dem. De to livsformer supplerede her
hinanden: De beskedne gik ind og ud
førte det praktiske fagforeningsarbejde,
de eventyrlystne sikrede fagforeningen
styrke og bredde til at få sine krav igen
nem.
I den fjerde hoveddel behandles de
grupper, der i tidens løb er ophørt med
at udgøre hovedgårdsjordenes arbejds
styrke, og hvordan det siden er gået
dem. Det drejer sig om gårdmændene,
der efterhånden købte deres gårde til
selveje. De fik efterhånden stor betyd
ning, samfundsøkonomisk ved omlæg
ningen fra vegetabilsk til animalsk pro
duktion i løbet af 1880’erne, andelsbe
vægelsen etc., og politisk ved partiet
Venstre, men efter Anden Verdenskrig
svandt denne betydning. Den anden
gruppe er den radikale husmandsbe
vægelse, for hvem et husmandssted
med så meget tilliggende jord, at det var
muligt at ernære sig uden at måtte tage
lønnet arbejde for andre, var idealet, ja
blev anset for et langt bedre alternativ i
forhold til såvel en tilværelse som land
arbejder på godset som industriarbejder
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i storbyen. Denne bevægelse fik vind i
sejlene, især ved lensafløsningsloven af
1919, hvis virkning på Giesegård-egnen
analyseres. Der oprettedes en statshusmandskoloni, Rødbylund. Også denne
husmandsbevægelse svandt dog ind ef
ter 1945.
En tredje gruppe er de fæstehusmænd
under Giesegård gods, hvis pligtarbejde
blev afskaffet efter 1848, således at
godset ikke længere kunne basere ho
vedgårdsdriften på dem alene. Disse
vedblev at bestå som lejere under god
set og måtte undertiden supplere deres
indkomster enten ved at tage lønnet ar
bejde eller ved at udføre husflidsarbej
der med salg for øje. Lejehusmændene
sad på kort opsigelse, og på omverde
nen virkede de ydmyge og stærkt af
hængige af godsledelsen. Men Palle
Ove Christiansen påviser, at der mellem
disse husmænd og godsledelsen herske
de en klientelistisk relation, bestående
af uskrevne love og gensidige adfærds
normer, en relation, der ikke umiddel
bart lader sig iagttage, men som betød
større tryghed og sikkerhed for husmændene, end man umiddelbart kan
iagttage.
Undersøgelsen bringer »the historical
present« frem i lyset. Nutidens land
skabs- og bebyggelsesstruktur på Giese
gård-egnen er således resultat af, at god
set gennem tiden har anvendt forskellige
grupper som arbejdskraft, hvoraf nogle
er blevet adskilt fra godset: det udskifte
de landskab, selvejerbøndernes udflytte
de gårde, husmandskolonien Nyvang, i
sin tid anlagt for at forsyne godset med
hoveriarbejdskraft, landarbejderhusene
fra efter 1850 og statshusmandsbrugene
i bebyggelsen Rødbylund fra 1920’erne.
Feltstudierne i 1973/74 viste, at grupper,
der bor inden for samme område, og
hvis levevilkår ved en umiddelbar be
tragtning synes ret ensartede, har meget
forskellige livsformer og normer og
værdier i øvrigt. Landarbejderne kan
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inddeles i eventyrlystne og beskedne,
parallelt med 1700-tallets fatalistiske el
ler stræbsomme fæstebønder. Landar
bejderne skelner nøje mellem arbejde og
fritid, det gør statshusmændene ikke. I
stedet oplever disse glæden ved at være
sin egen herre. Lejehusmændene fore
kommer svage og uselvstændige i såvel
de eventyrlystne landarbejderes og i
statshusmændenes øjne, sidstnævnte ser
til gengæld de eventyrlystne som ustyr
lige, ødsle, kortsynede og ude af stand til
at kende deres eget bedste. Og Palle Ove
Christiansens pointe er, at disse forskel
le ikke kan forklares og forstås uden i det
lange, historiske tidsperspektiv.
Bogen fylder næsten 600 sider. Un
dertiden bliver skildringen af den gene
relle politiske, sociale og økonomiske
udvikling i Danmark overhåndtagende,
men da bogen er på engelsk og sigter
mod et internationalt publikum, der
ikke kan formodes at være fortrolig med
Danmarkshistorien, kan det måske alli
gevel godt anses for berettiget. Værre er
det, at den engelske oversættelse ikke er
vellykket. »Negotiations« er eksempel
vis konsekvent bogstaveret forkert, og
på s. 417 tales om »thievery« i stedet for
»theft«. Litteraturlisten bagi, der som
nævnt er afsluttet omkring 1990, synes
udarbejdet i huj og hast. I de fleste
tilfælde angives kun forbogstaverne i
forfatternes fornavne (f.eks. Petersen,
E.L.), hvad der kan gøre det noget be
sværligt at finde dem i et kartotek eller
en biblioteksdatabase.
Palle Ove Christiansen tager som
nævnt udgangspunkt i forholdene i
1973/74 og retter på den baggrund ana
lysen tilbage til 1700-tallet. Det er der
intet galt ved, og som det er nævnt
ovenfor, kommer der meget interessant
for dagen derved. Det understreges, at
kontinuitet og forandring - på forskel
ligt plan - er to sider af samme forhold,
men på den måde, undersøgelsen er
lagt an på, betones om ikke kontinuitet,
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så i hvert fald tætte forbindelser med
fortiden, jf. udtrykket den historiske
nutid. Mere traditionelt arbejdende hi
storikere ville nok gå den anden vej og
begynde i 1700-tallet og gå fremad,
hvilket selvsagt er lige så berettiget.
Hvis man gik i dén retning, ville et no
get andet perspektiv tegne sig, hvor
forskellene eller anderledesheden i
højere grad ville stå i fokus. Uden at
omtolke eller anfægte undersøgelsen
skal dette blot afslutningsvis frem
hæves. Det faste holdepunkt i Palle
Ove Christiansens undersøgelse er den
geografiske, driftsmæssige og admini
strative enhed Giesegård gods og den
arbejdskraft, der til forskellige tider har
været knyttet hertil. Men hvis man nu
startede i 1750 og gik frem til 1980,
måtte man spørge, om et gods anno
1750 og et gods anno 1980 overhove
det er sammenlignelige størrelser. I
1750 var godset for det første centrum
for magten. Godsejerne var en tonean
givende samfundsgruppe og var af sta
ten pålagt en række administrative for
pligtelser over for godsbefolkningen.
Godsejerne varetog således opkræv
ning af skatter til staten af godsets bøn
der, var ansvarlige for det militære ud
skrivningsvæsen og havde i mange
tilfælde lov at udpege den lokale præst
og den lokale dommer og dertil ud
præget politimyndighed. Hovedparten
af befolkningen boede i landdistrikter
ne, hovedparten af bønderne var fæste
bønder under et gods. Landbruget var
omkring 1750 ubetinget hovedhjørne
stenen i samfundsøkonomien.
I løbet af den periode, som Palle Ove
Christiansen beskriver, er godserne ble
vet tømt for flere og flere af disse funk

tioner. Magten og administrationen er
flyttet andre steder hen, og der er indført
almene borgerrettigheder i den sociale
velfærdsstat. Størstedelen er befolknin
gen er flyttet til byerne; Palle Ove Chri
stiansens bog handler således om de ef
terhånden færre og færre mennesker,
der blev på landet. Samfundsøkonomisk
set er landbruget blevet trængt tilbage
til fordel for først industri- og sidenhen
serviceerhverv. Bortset fra navn og be
liggenhed har et gods anno 1750 således
ikke meget til fælles med et gods anno
1980.
Men som sagt: Dette anfægter ikke
selve undersøgelsen, der jo foruden at
være en undersøgelse af en lokalitet i
Danmark også er et bidrag til en inter
national forskningsdiskussion med teo
ridannende sigte. Og bogen indeholder
megen ny viden om det danske landbo
samfund i perioden, herunder en række
værdifulde detaljer, som det af plads
hensyn ikke har været muligt at refere
re. Enhver, der under en eller anden
form arbejder med det danske landbo
samfund i perioden, må for fremtiden
således forholde sig til den.
Der er gået ca. et kvart århundrede fra
studierne til værket påbegyndtes og til
det forsvaredes som disputats. Man kan
ikke andet end udtrykke beundring og
respekt for den arbejdsflid, udholden
hed og tålmodighed, som ligger bag.
1.

2.

Thorkild Kjærgaard: Den danske revolu
tion. En økohistorisk tolkning, Køben
havn 1991.
Ole Feldbæk: »Historikerne og landbo
reformerne. Traditioner og problemer«,
Historisk Tidsskrift, 1989,1; Ole Feld
bæk: Danmarks økonomiske historie
1500-1840, København 1993.
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Bornholms lange befrielse
Af Henrik Skov Kristensen
Bent Jensen: Den lange befrielse. Born
holm besat og befriet 1945-1946.
(Odense Universitetsforlag, 1996).
345 s., 250 kr.
Emnet for Bent Jensens bog er et af de
mest bevægede og dramatiske kapitler i
Bornholms historie, nemlig den sovjeti
ske befrielse/besættelse af klippeøen,
som blev indledt med luftangrebene den
7. og 8. maj 1945 og afsluttet ca. et år
senere, da de russiske tropper rømmede
øen.
Dramaet fandt sted i tidsrummet mel
lem ophøret på den varme og indlednin
gen til den kolde krig. Derfor er bogen,
set i et internationalt perspektiv, også et
interessant bidrag til denne periodes hi
storie.
Forfatteren stiller indledningsvis de
spørgsmål, som den danske offentlighed
har kredset om de sidste 50 år: 1. Hvor
for var det sovjetiske og ikke britiske
styrker, som kom til Bornholm i maj
1945? 2. Hvorfor blev de sovjetiske
styrker så længe og i så stort antal på
øen? og 3. Hvorfor forlod russerne øen
så uventet og hurtigt i foråret 1946?
Svarene formår forfatteren i vid ud
strækning at afdække ved en systema
tisk afsøgning af relevante britiske,
amerikanske, svenske, danske og russi
ske arkiver.
Aflejringen af akter i de respektive
landes arkiver fortæller en del om Bornholmsspørgsmålets betydning for de re
spektive lande: For småstaten Danmark
var Bornholm det altoverskyggende
problem i 1945-46 i forholdet til stor
magten Sovjetunionen. For Sverige var
den russiske tilstedeværelse på Born
holm stærkt bekymrende. Storbritanni

en betragtede Danmark som sit interes
seområde og fulgte Bornholmsspørgsmålet med stor interesse. For USA var
spørgsmålet temmelig fjernt, men gene
ral Eisenhower befattede sig i sin egen
skab af øverstkommanderende for
SHAEF med problemet i dramaets
første fase. Sidst, men ikke mindst, op
tog sagen naturligvis de lokale på Born
holm. Det gjaldt både den brede befolk
ning, øens folkevalgte og regeringens
stedlige repræsentant, amtmanden. Bent
Jensens bog er et, i øvrigt vellykket, for
søg på at afdække alle disse niveauer og
flette dem sammen. Han viser, hvordan
beslutninger og overvejelser i tyske,
britiske, amerikanske, danske og sovje
tiske departementer og stabe fik direkte
implikationer for den menige bornhol
mer.
Sovjetunionen var dramaets hoved
aktør. Det er derfor beklageligt, at for
fatteren ikke i fuld udstrækning har fået
arkivadgang her. Alligevel forekommer
den sovjetiske ageren ganske veldoku
menteret. Bent Jensen sandsynliggør, at
der set fra Moskva i en vis forstand
fandt et kapløb sted om Danmark i kri
gens sidste fase, selv om man anerkend
te, at Danmark var britisk interesseom
råde. Moskva ønskede i en eller anden
udstrækning at tage del i befrielsen af
Danmark for at få indflydelse på efterkrigsudviklingen i området. Montgome
rys fremstød til Lübeck den 2. maj 1945
afskar imidlertid enhver evt. russisk
fremrykning mod Jylland. Men der var
stadigvæk Bornholm!
Allerede i sommeren 1944 pegede et
sovjetisk memorandum på Bornholm
som en nyttig militær base. Bornholm
blev dog ikke anskuet isoleret, men i
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sammenhæng med de danske stræder,
Kielerkanalen og Sydslesvig. Målet var
at forstærke Sovjetunionens sikkerhed i
Østersøområdet. Da krigsudviklingen
tog fart omkring årsskiftet 1944-45 blev
spørgsmålet om befrielsen af Danmark
mere påtrængende: Hvordan kunne sov
jetiske tropper tage del i den »begyn
dende med Bornholm«, som det hed i et
memorandum til Molotov i december
1944. Efter at sovjetiske tropper i marts
1945 havde indtaget den tyske flådeba
se Kohlberg syd for Bornholm, anbefa
lede den sovjetiske udenrigstjeneste, at
den Røde Armé skulle besætte Born
holm. Argumentet var rent politisk,
nemlig at det kunne sikre Moskva ind
flydelse på udviklingen i efterkrigsti
dens Danmark og på landets udenrigs
politiske orientering.
Den 7. og 8. maj 1945 blev Bornholm
udsat for russiske luftbombardementer,
og nedkastede flyveblade opfordrede
den tyske kommandant til at overgive
sig til russerne. Det nægtede den tyske
kommandant, ganske enkelt fordi, som
Bent Jensen anfører, det stred mod hans
udtrykkelige ordrer og formelt også
mod bestemmmelserne i den delkapitu
lation, som tyskerne havde indgået med
Montgomery med virkning fra den 5.
maj om morgenen. Først natten mellem
den 8. og 9. maj trådte totalkapitulatio
nen i kraft, og da russiske tropper an
kom til Bornholm om eftermiddagen
den 9. maj, overgav de tyske tropper sig
uden at løsne et skud.
I dagene fra den 5. til den 9. maj var
der bestræbelser gennem diverse kana
ler og kommandoveje fra både lederen
af Special Forces i Danmark, Ole Lippmann, den tyske kommandant på Born
holm og amtmand Stemann på at formå
briterne til at sende blot et lille militær
detachement til Bornholm for at modta
ge den tyske overgivelse. Men alle hen
vendelser til general Dewing, som var
chef for den britiske militærmission i
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Danmark, var forgæves. Ikke fordi han
og briterne var uinteresserede i Born
holm, men fordi den øverstbefalende
for SHAEF, general Eisenhower, allere
de i april 1945 havde besluttet sig for
ikke at sende tropper til Bornholm uden
forudgående accept fra russisk side.
Som Bent Jensen påviser, skyldtes Ei
senhowers tilbageholdenhed ikke, at der
var indgået en egentlig aftale med rus
serne om Bornholm, men at generalen
anerkendte Bornholms placering i rus
sisk operationsområde. Eisenhower øn
skede ikke at udfordre russerne unødigt.
Fornyede henvendelser til Eisenhower
mellem den 5. og 8. maj ændrede ikke
grundlæggende hans indstilling. Som
medvirkende til Eisenhowers tøven pe
ger Bent Jensen også på, at Frihedsrå
dets udsending i Moskva, Døssing, hav
de givet SHAEF anledning til at antage,
at der faktisk var pågået dansk-russiske
forhandlinger om en russisk befrielse af
Bornholm. Bent Jensen har ikke meget
godt at sige om Døssing, heller ikke ef
ter at denne var blevet befrielsesregerin
gens officielle gesandt i Moskva. Kilde
materialet synes at retfærdiggøre forfat
terens karakteristik af Døssings virke,
som var præget af lige dele uforstand og
overdreven hengivenhed over for Mos
kva.
Bent Jensen er i det hele taget ikke
imponeret af den danske regerings
håndtering af Bornholm-sagen. Frem til
den sovjetiske etablering på Bornholm
kan han få øje på forsonende momenter,
f.eks. den vestallierede tilbageholden
hed, men herefter var den danske rege
rings (manglende) håndtering gennem
syret af overdreven småstatspolitik.
Udenrigsminister Christmas Møller får
ingen plusser i karakterbogen, og efter
følgeren Gustav Rasmussen fremstår
nærmest som en forfængelig hare, der
ikke turde gribe efter de muligheder for
en løsning af Bornholmsspørgsmålet,
som faktisk bød sig til. Den danske re-

Større anmeldelser
gering gik så meget på kattepoter, at den
end ikke vovede at rejse sagen direkte
over for Moskva. Regeringen lænede
sig i stedet op ad briterne, som i virke
ligheden ikke tillagde Bornholm nogen
afgørende strategisk betydning, selv om
man interesseret fulgte sagen. Den dan
ske taktik var konsekvent at få kædet en
henvendelse til Moskva om en russisk
tilbagetrækning sammen med en britisk
tilbagetrækning fra Danmark. Det var
nemlig den danske regerings holdning,
at der ikke måtte »gøres forskel« på be
frierne. Briterne blev i stigende grad ir
riteret over de danske petitioner om en
britisk rømning af Danmark og var i det
hele taget forundrede over den danske
passivitet over for Moskva. Selv en
gnidningsfri russisk rømning fra Nord
norge efter norsk anmodning gav ikke
den danske regering anledning til at for
søge noget lignende for Bornholms ved
kommende. Da den danske regering en
delig i februar 1946 direkte anmodede
Moskva om en rømning, skete det nær
mest efter britisk pres.
Selv om den danske regering over for
offentligheden gav indtryk af, at for
handlingerne med russerne var yderst
delikate og vanskelige, viser Bent Jen
sen, at det ingenlunde var tilfældet.
Russerne rømmede øen uden nogen
form for ophævelser, ifølge Bent Jensen
fordi russerne sandsynligvis under ind
tryk af både den danske indenrigspoliti
ske og den storpolitiske udvikling var
kommet til den konklusion, at besættel
sen af Bornholm ikke gav den håbede
politiske gevinst. I stedet foretrak Mos
kva den goodwill, som rømningen kun
ne medføre. Fra russisk side blev der til
syneladende ikke knyttet nogen som
helst betingelser til rømningen, men al
ligevel nægtede den danske regering ef
ter indtrædelsen i NATO konsekvent at
give allierede styrker adgang til øen un
der nogen som helst form. F.eks. afviste
den danske regering så sent som i 1982
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at lade et amerikansk militærorkester
underholde på klippeøen!
Både den russiske, den danske og den
britiske regering ytrede sig af forskelli
ge taktiske grunde kun i begrænset om
fang offentligt om Bornholmsspørgsmålet og da stort set altid med uld i
mund. Som Bent Jensen påviser, gav
dette grobund for allehånde antagelser
og teorier, ikke mindst blandt bornhol
merne, som havde problemet helt inde
på livet. Også regeringens stedlige re
præsentant, amtmand Stemann, der af
russerne blev tituleret »guvernør«, blev
i stigende grad desperat, både over de
manglende informationer fra Køben
havn og over regeringens passivitet
over for Moskva. Stemann sad som en
burre på sine foresatte i København. I
sine indberetninger undrede han sig
bramfrit over Københavns dispositioner
og tilbød konstant at stille sine kvalifi
kationer til rådighed. Stort set måtte han
dog nøjes med at stille op med sin
»sovsekande«, når København underti
den forsigtigt forsøgte at markere Born
holms tilhørsforhold ved diverse arran
gementer og besøg på Bornholm. En
hovedingrediens i arrangementerne var
svulstige (og sikkert langt hen ad vejen
velmente) bilaterale skåltaler. De dan
ske repræsentanter lovpriste Stalin og
Den Røde Armé, og den russiske kom
mandant sagde noget pænt om den fæl
les kamp mod fascismen.
Den broderlige tone til trods så born
holmerne gerne de russiske tropper
væk, og Bent Jensen skildrer de små og
store problemer, som den russiske tilste
deværelse med ca. 9.000 mand medfør
te for lokalbefolkningen. Russerne led
af en umådelig tørst, og som de tyske
soldater elskede de danske flødeskums
kager. Tyverier forekom, især var arm
båndsure eftertragtede, og der var en
kelte tilfælde af voldtægt. Men alt i alt
lader forfatteren ane, at der var tale om
en relativt disciplineret besættelse, og at
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forholdet mellem russiske tropper og lo
kalbefolkning i al overvejende grad var
fredeligt. Medvirkende hertil var, at de
russiske tropper opholdt sig i isolerede
forlægninger.
Med sin bog om Bornholm har Bent
Jensen leveret et solidt og velskrevet ar
bejde, som har både en europæisk, en
national og en lokal dimension. Bogens
konsekvente og kontante analyse sætter
mangt og meget på plads. Kontanthed
er en dyd, men den rummer også risiko
en for simplificering, og det forekom
mer anmelderen, at forfatteren et par
gange forfalder hertil.
I hvad man kunne kalde et myteknusningsafsnit, karakteriserer Bent
Jensen f.eks. delkapitulationsaftalen af
4. maj som aldeles utvetydig, også i re
lation til Bornholm. Han afviser kate
gorisk den tolkning, at selve kapitulati
onsaftalen den 4. maj betød Bornholms
prisgivelse, fordi overgivelsen til Mont
gomery ikke omfattede den tyske krigs
marine, som garnisonen på Bornholm
hørte under. Bent Jensen henholder sig
her til ordlyden af kapitulationsaftalen,
som taler om »all German armed for
ces... This is to include all naval ships
in these areas« (Holland, Nordvesttyskland og Danmark). For Bent Jensen ei
der således ingen tvivl om, at krigsma
rinen i området var omfattet af delkapi
tulationen, og endvidere, som noget
ganske fundamentalt, at Danmark også
omfattede Bornholm. At garnisonen på
Bornholm efter delkapitulationen eks
klusivt skulle have sorteret under krigs
marinen, afvises i øvrigt af Bent Jen
sen.
Formelt set har Bent Jensen vel ret på
alle punkter, men der var adskilligt, som
nok kunne give anledning til fortolkning
og forvirring: Selvfølgelig var Born
holm territorialt set en del af Danmark,
og som Bent Jensen påviser det, var det
te kendt både i øst og i vest. Men på
grund af øens geografiske beliggenhed
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satte altså selv general Eisenhower en
parantes om Bornholm. Dette syntes
russerne jo også have gjort i handling.
Om end den tyske overkommando den
5. maj 1945 over for general Lindemann
i Silkeborg betydede, at Bornholm også
var hans ansvarsområde (sammen med
MOK Ost i Kiel), havde Bornholm, så
vidt anmelderen er orienteret, aldrig haft
kommandolinier til Lindemann eller til
admiral Wurmbach i Århus. På grund af
øens beliggenhed havde den militært set
ikke været en del af Danmark. Om hele
den tyske krigsmarine »i området« var
omfattet af delkapitulationen, synes
også at have givet anledning til fortolk
ning og forvirring. Omfattede aftalen
også fartøjer i søen, især i internationalt
farvand? F.eks. befalede den tyske sø
krigsledelse, at alle anvendelige tyske
skibe i Københavns havn skulle stikke i
søen, inden delkapitulationen trådte i
kraft den 5. maj om morgenen. Skibene
skulle tage del i transporten af flygtnin
ge fra øst til vest. Mon disse skibe bl.a.
skulle besejle Bornholm, som jo var et
vigtigt punkt i den tyske evakuering?
Med til at tegne et billede af forvirring
og tvetydighed er også de mange tyske
ubåde, som den 5. og 6. maj fremdeles
sejlede gennem de indre danske farvan
de med kurs mod Norge, der ikke var
omfattet af delkapitulationen. Og briti
ske fly havde udtrykkelig ordre til at an
gribe disse ubåde. Således blev den sid
ste ubåd i dansk farvand sænket af RAF
så sent som den 6. maj.
Alle disse spørgsmål vedrørende den
tyske ageren/tolkning af kapitulati
onsaftalen kunne Bent Jensen måske
have afklaret ved en nærmere gransk
ning af det tyske kildemateriale.
Men hvorom alting er, så må man
nok med Bent Jensen konstatere, at hav
de blot én britisk uniform gjort land
gang på Bornholm, ville befrielsen af
Bornholm have formet sig som i resten
af landet.
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Klaus Bruhn Jensen (red.): Dansk me
diehistorie. Bind 1 : Mediernes forhi
storie. 1840-1880. (Samlerens For
lag, 1996.) 246 s., 298 kr.
Dette første bind i et planlagt trebinds
værk om Dansk mediehistorie lægger
hovedvægten på massemedierne: tids
skrifter, bøger, film, radio, tv, computer
medier. Om det ligger i begrebet masse
medier, at de udbydes på et frit marked,
ved jeg ikke. Det synes dog at være en
underliggende præmis for, at f.eks.
»bøger« kun dækker skønlitteratur, ikke
faglitteratur eller f.eks. skolebøger, som
jo dog også når en masse. Med en enkelt
fremtrædende undtagelse kan man vel
derfor sige, at bogen behandler de markedsbårne mediers historie, ikke de institutionsbårne. Det er en gennemgåen
de svaghed ved bogen, at der ikke fin
des eksplicitte overvejelser over de valg
og afgrænsninger, man har foretaget.
Første del af bindet handler om medi
ernes forhistorie fra den store Jellingesten (et massemedie?) med hovedvægt
på tiden 1770 til 1840. Afsnittet er i sa
gens natur malet med en bred pensel.
Her findes alt fra »Alt for Fruentimmer
ne«, som man har kaldt et afsnit, til om
tale af eksklusive folde-ud træsnit (anta
geligt for herrerne). Den brede pensel
gør, at man ikke uden videre lader sig
overbevise af f.eks. påstanden om, at
læsefærdighed var mere udbredt om
kring 1700 end almindeligt antaget (s.
34), når vi hverken får at vide, hvad der
er almindeligt antaget, eller andet end et
par eksempler fra et par århundreder til

at bakke påstanden op. Mere gods er der
i forhistoriens bedste afsnit om aviser
nes udvikling, der dog indledes således:
»I tiden efter 1634 skal der have eksi
steret en avis på tysk i Danmark, men
der er ikke overleveret eksemplarer af
den, og dens titel er ikke kendt« (s. 69).
Det efterfølgende er mere substantielt
og udgør sammen med to afsnit om avi
sernes udvikling efter 1840 - alle skre
vet af Ulrik Lehrmann - de bedste afsnit
i bogen.
I afdelingen om forhistorien er perio
dica blevet tildelt et selvstændigt afsnit,
der dog for den sene del af perioden,
hvor publikationerne bliver flere, men
oftest kortlivede, tenderer til at blive
opremsning af udgivere og udgivelser.
Man kunne da frygte, at dette for perio
den efter 1840 på det nærmeste ville
medføre kursiverede sider, et problem,
man dog har undgået ved at udelade pe
riodica fra massemediernes historie - de
hører øjensynligt kun forhistorien til!
Heri ligger undtagelsen fra bogen som
historien om de markedsbårne mediers
historie. Hvorfor den er gjort, siges
ikke! Man finder således ingen behand
ling af centrale tidsskrifter som Dansk
Ugeskrift eller Maanedsskrift for Litte
ratur fra den tidlige politisering i
1830’erne, hvoraf den sidste synes at
være en umiddelbar forløber i intention
og anlæg for Fædrelandet, som Lehr
mann giver en god analyse af (s. 112ff.,
sammenlign med Maanedsskrift for Lit
teratur, 1829, bind II, s. 97-125) i et af
snit, der ellers ikke bringer meget nyt.
Hvorom altig er, får vi slet ingen analy-
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se eller gennemgang af tidsskrifterne ef
ter 1840, hverken de almene, de speci
fikke eller de videnskabelige. Til gen
gæld får vi den obligatoriske gennem
gang af skønlitteraturen og i tilgift af de
populære og illustrerede mediers vækst
og ikke mindst af udviklingen af teknik
kerne til deres frembringelse.
Dette er en bog med mange løse en
der og uformidlede valg. På nyheds
fronten er der langt mellem snapsene,
på illustrationssiden er der kortere. Det
te tyder vel på, at det er et alment læsen
de publikum, man har i tankerne med
værket, og som sådant er det måske fyl
destgørende.
Claus Møller Jørgensen

Bjørn Kullmann og Steen Ousager:
Brasilianske forbindelser. Dansk
virke i Brasilien gennem 400 år. 1 -2.
(Odense Universitetsforlag, 1996).
588 s., 400 kr.
Dette prægtige værk om Danmark og
Brasilien er skrevet i et utraditionelt
samarbejde mellem en historiker og en
erhvervsmand. Steen Ousager er arkivar
ved Landsarkivet for Fyn, og Bjørn
Kullmann er fhv. generalkonsul og man
geårig dansk erhvervsleder i Säo Paulo.
Det er der kommet et rigtig godt resultat
ud af. På smukkeste vis forenes grundig
forskning i trykte og utrykte kilder med
et indgående kendskab til Brasilien og
især dansk erhvervsliv i landet. Så glem
alt om sambarytmer, fodbold og hvide
sandstrande - værket handler især om
dansk erhvervsliv i Brasilien i det 20.
århundrede, men der er også stof til
dansk social- og politisk historie.
Første del dækker ganske vist perio
den 1500-1828. Men det bliver hurtig
klart, at kontakterne mellem Danmark
og den portugisiske koloni var så spora
diske, at undertitlens »gennem 400 år«
er en tilsnigelse. Den danske interesse
for Brasilien knytter sig især til tiden ef
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ter 1807, hvor det portugisiske hof flyt
tede til Rio og derved drog landet ind i
den vestlige sfære. Med Brasiliens uaf
hængighed i 1822 øgedes interessen i
udlandet og i Danmark, en interesse, der
foreløbig kulminerede med en dansk
brasiliansk handelsaftale i 1828.
I årene 1819-1970 er over 4.000 dan
skere udvandret til Brasilien. Hverve
kampagner i flere bølger i det 19. århun
drede fik især afskedigede militære,
bønder og arbejdere til at søge et nyt og
bedre liv i Brasilien. Det nye, fjerne
land med en konstitutionel forfatning
tiltrak også politisk forfulgte som Uwe
Jens Lornsen, der opholdt sig i Rio i
1833-37, samt den republikansk-sindede friser Harro Harring, der, udvist af
flere lande, drog til Rio i midten af
1850’erne. Kriminelle blev sendt sam
me vej. Mellem 1864 og 1905 »hjalp«
Københavns Politi i alt 1100 forbrydere
til udlandet, herunder Brasilien. Mange
endte som fattige arbejdere på f.eks.
kaffeplantager.
Fra omkring 1. Verdenskrig blev det
især danske erhvervsfolk og ingeniører,
der drog ud i forventning om kæmpe
fortjenester. De mange engagementer,
som f.eks. danske entreprenørvirksom
heder som Christiani & Nielsen, Kamp
sax, F.L. Smidth o.a. har haft i Brasilien,
er godt beskrevet, uden at bogen der
med bliver noget »hyldestskrift« til
dansk industri. Forankringen i Brasili
ens historie er overalt solid, og værket
er derfor også en glimrende introdukti
on til landets udvikling. I en halv snes
gode »profiler« portrætteres desuden
berømte dansk-brasilianere. Det gælder
f.eks. Henning Boilesen, der emigrere
de i 1945 og nåede helt til tops i brasi
liansk erhvervsliv. I 1971 blev han li
kvideret af guerillaer for sin støtte til
militærregimet.
Bogen er velstruktureret og kan også
bruges som håndbog. Der er desuden
gode kort og illustrationer, en nyttig års-
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talsliste (nej, Danmark kom ikke med i
EF i 1970!), gode tabeller og bilag samt
personregister. Ikke færre end 30 sider
med henvisninger og noter bevidner
desuden arbejdets soliditet, men der er
grund til at følge notetallene nøje. I no
tedelen er flere kapitelangivelser ind
føjet forkert (f.eks. s. 542: kap. 8 er fak

tisk kap. 7), og helt galt er det gået i tek
sten s. 62, hvor notetallene pludselig
springer fra nr. 99 til nr. 180, så brugen
af noterne i resten af 1. del hæmmes
stærkt. Bemærk tillige, at samtlige ta
beller i første bind findes to sider senere
end det angivne i oversigten (s. 508).
Kenn Tarbensen

OLDTID OG MIDDELALDER
Henrik Lerdam: Danske len og lens
nuend 1370-1443. (Skrifter udgivet
af Institut for historie ved Køben
havns universitet, bd. 18). (Museum
Tusculanums Forlag, 1996). 171 s.
Henrik Lerdams hermed udgivne speci
ale udfylder et hul i dansk senmiddelal
derforskning. Kr. Erslev dækkede i for
bindelse med sin berømte disputats
lensforholdene 1513-96 og siden har
Jens E. Olesen og Harry Christensen
dækket perioden 1434-1481 med tilba
geblik. Så nu mangler vi blot (og mærk
værdigvis) kong Hans’ periode, idet op
lysningerne for tiden før 1370 forekom
mer så spredt i kildematerialet, at det
næppe er muligt at sige noget blot no
genlunde dækkende om lensbesiddelse
og dertil knyttede forhold.
Lerdam følger smukt i Erslevs spor,
idet forholdene omkring lenene skal
bruges til at sige noget om forholdet
mellem kongemagt og aristokrati (samt
til at kaste lys »ikke mindst på adelens
indbyrdes magtkampe«). Til belysning
af dette undersøges forleningsvilkårene
samt lensmændenes rekruttering socialt
og geografisk og også politisk, idet der
lægges stor vægt på at fastslå, hvilke
lensmænd der var rigsrådsmedlemmer,
for at søge at fastslå rådsmedlemmernes
samlede betydning i lensforvaltningen.

Når undersøgelsen forfølges helt frem
til 1443, trods de tidligere lensunder
søgelser, skyldes det et ønske om at nå
frem til et tidspunkt, hvor dønningerne
efter Erik af Pommerns afsættelse må
antages at have lagt sig. I tilgift til en
undersøgelse af forholdene i kongeriget
får vi også en undersøgelse af danske og
andre indvandrede lensbesiddere i Sve
rige og Norge samt af danskere i Søn
derjylland - med samt en væsentlig di
skussion af det klassiske problem om
det udenlandske indslag i Sveriges for
valtning til forskellige tider.
Et sådant projekt stiller store krav til
kildematerialet og/eller tidligere forsk
ning. Ud over en kortlægning af, hvem
der sad på lenene, skal det fastslås,
hvem der sad i rigsrådet, og de involve
redes godsrigdom og slægtsforhold
samt deres hjemsted i Danmark skal be
stemmes. Hertil kommer, at det bliver
vigtigt at kunne udskille de mange per
soner, der tilhører (oprindeligt) tyske
slægter, idet (nogle af) disse må antages
alene at skylde kongemagten deres po
sitioner. Rent praktisk har forfatteren
puttet alle disse oplysninger i en databa
se, hvilket givetvis forstærker behovet
for at få gjort oplysningerne om de en
kelte personer entydige.
Et sådant behov/ønske følger selvføl
gelig også af undersøgelsens design.
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Imidlertid rejser dette en mængde pro
blemer. Alene at fastslå, hvem der var
medlemmer af rigsrådet i perioden, rej
ser nærmest uoverstigelige problemer,
idet Margrethe og hendes efterfølger
havde fundet ud af, således som hun
skrev i sin instruks 1405 til Erik af
Pommern, at man ikke skulle sammen
kalde hele rigsrådet på én gang, men
snart nogle, snart nogle andre. Hertil
kommer, at rådgivere oftest kaldes »rå
der og mænd«, hvilken sådan set kan
dække ethvert medlem af herremands
standen. En detailundersøgelse kommer
således nødvendigvis til at operere med
mere eller mindre sikkert belagte/sandsynlige rigsrådsmedlemmer, og det er jo
ikke videre fikst, når oplysningerne skal
korreleres med andre oplysninger om de
pågældende. Lignende problemer op
står, når man forsøger at etablere sociale
lagdelinger blandt herremændene. I den
forhindelse er det ikke helt heldigt, at
højadelen oftest skiller sig ud ved at
have godser i flere landsdele. Og hvor
når ophører man med at kunne/skulle
karakteriseres som indvandret tysker?
Når man tilhører 2. generation af en ind
vandret Moltke-linie? Men hvad så,
hvis man har arvegods i Pommern/
Mecklenburg? I øvrigt mangler der i høj
grad forskning om de indvandrede ty
skere: hvorfra kom de, hvornår indvan
drede de, hvad var deres baggrund osv.?
Det gør der imidlertid også om mange
af hjemmefødningene. Dansk adelsge
nealogi især før 1400 er noget af et mo
rads. Man må stadig i meget høj grad
basere sig på Thisets ’førkildekritiske’
og utilstrækkeligt dokumenterede stam
tavler i Danmarks Adels Årbog.
Der må altså hugges hæle og klippes
tæer. Det gøres i det store og hele på
fornuftig vis i undersøgelsen. Imidlertid
lægges der i fremstillingen for lidt vægt
på de talrige usikkerheder i grundmate
rialet, og når dette stilles op i tabeller,
og der beregnes procenter og korrelatio
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ner, kan den ubevæbnede læser let få
indtryk af en autoritet, som ganske en
kelt ikke kan være til stede på forsknin
gens nuværende stade. Men selv om
mange detaljer kan diskuteres og sikkert
vil blive rettet af fremtidig forskning,
virker de væsentligste konklusioner
ganske plausible. Vi kender dog trods
alt så meget til periodens vigtigste poli
tiske aktører, at en påvist tendens i ret
ning af, at de havde skiftende betydning
i lensforvaltningen i forskellige lands
dele og lande til forskellige tider, må
antages at være signifikant. Imidlertid
bliver det småt med det lovede lys på
adelens indbyrdes magtkampe.
Bogens største og blivende nyttevær
di ligger imidlertid nok især i dens for
søg på en minitiøs katalogisering af kil
dernes vidnesbyrd om len og lensbesid
dere i perioden. Anmelderen har i sin tid
læst bogen i manuskript og bidraget
med forskellige supplerende oplysnin
ger som nævnt i bogens forord. Når jeg
alligevel har påtaget mig at anmelde bo
gen, skyldes det, at fortsat forskning i
perioden har bragt flere oplysninger og
synspunkter frem, som det antageligt
kan være nyttigt at få fremlagt.
Et særdeles centralt kildemateriale i
denne sammenhæng er et par breve af
12/9 1377 skrevet for kejser Karl IV’s
regning, hvori opregnes i hovedsagen
alle lensbesiddere i Nørre- og Sønder
jylland samt på Fyn, Lolland, Falster og
Møn. I den nyere forskning har man
ment, at brevene afspejler situationen
omkring Valdemar Atterdags død i
1375. Dette synspunkt tilslutter Lerdam
sig, selv om han er opmærksom på, at
den i 1377 nævnte høvedsmand på Ål
holm må være tiltrådt tidligst i efteråret
1376. Da det yderligere lader sig påvise,
at høvedsmanden på Tønder må være
udskiftet siden 1375 (jf. s. 109, hvor
»Peffse’s« optræden burde have været
dateret til 1375), tilsiger det gode gamle
princip om at vælge den mindst indvik-
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lede forklaringshypotese, at brevene må
afspejle en situation ikke så længe før
deres udstedelsesdato. Dermed belyser
listerne ikke det velkonsoliderede styre
ved Valdemar Atterdags død, men for
holdene under det indtil videre svage ef
terfølgerregime i 1377, så denne date
ring er ikke ganske ligegyldig. En ana
lyse af disse lister viser i øvrigt, at af
lensbesidderne på de 32/33 omtalte bor
ge kendes besidderne af de 17 eller ca.
halvdelen ikke fra andet materiale. En
klar advarsel mod at stole alt for meget
på det øvrige materiales repræsentativi
tet for den samlede situation.
Henrik Lerdam har gjort et pænt
stykke arbejde med at rette fejl og mis
forståelser i kildemateriale og tidligere
forskning vedrørende lensbesiddere.
Imidlertid kan det undre lidt, at han af
og til medtager oplysninger fra Adels
årbogen eller Trap, som det ikke er lyk
kedes ham at verificere i kilderne. Ek
sempelvis nævnes hr. Iver Lykke til
Skanderborg 1387, men da det må anta
ges, at alt materiale vedrørende 1387 er
udgivet i Diplomatariet, og der ingen
støtte er at hente her, burde oplysningen
have været udeladt eller markeret med
syv kors eller lignende. Det kniber også
i øvrigt af og til med dokumentationen;
således savnes der ikke mindst kilde
henvisninger vedrørende de oplysnin
ger, der af og til gives om lenenes ud
strækning i senere tider.
I det følgende skal jeg meddele en
række supplerende oplysninger: Skive
hus, der sammen med hele Salling var
Johan Skarpenbergs pantebesiddelse i
1407, gik i arv til Claus Hennekesen
Limbek, fra hvem det blev konfiskeret
inden 1421 {Demske Magazin 5. rk. 2.
bd. s. 111, jf. s. 110). Hr. Evert Moltke
havde næppe mere end selve byen Ribe i
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pant »efter 1375«, da pantesummen kun
var på 100 mark sølv. Jakob Olufsen
(Lunge) omtales også på Kalundborg
21/9 1376. Klaus Zernin var høveds
mand på Søborg 18/4 1392. Mikkel Rud
kendes også som høvedsmand på Vor
dingborg 8/2 1394. Peder Nielsen (Jern
skæg) forekommer også som høveds
mand på Nykøbing Falster 28/6 1384
ifølge den såkaldte Rostocker Weinbuch
(Hg. E. Dragendorff & L. Krause, Ro
stock 1908). Jens Due kendes også som
høvedsmand på Falsterbo 11/11 1392 el
ler 1393 {Hanserecesse IV s. 230) og
havde endvidere været det kort før 9/12
1394, hvor han var blevet høvedsmand
på Kalmar. Da Holger Jensen (Urup) sad
på Kalmar 25/4 1394, kan ophøret af
Jens Dues virke på Falsterbo og lens
mandsskiftet på Kalmar dateres for
holdsvis nøje. Jakob Mus (Drefeld) ken
des ud over i 1390 som høvedsmand på
Helsingborg 10/2 1394. I en periode
kombinerende han denne besiddelse
med Lindholm, idet han sad her endnu
24/11 1393 (hvor intet andet er nævnt er
kilden Diplomatariet under den pågæl
dende dato, også selv om 4. rk. 5. bd. i
skrivende stund endnu ikke er udkom
met). Henvisningen til DAA 1923 s. 507
vedrørende Niels Ågesen (Ulleldt) på
Haderslev skal nok erstattes med Dan
ske Magazin 5. rk. 2. bd. s. 111.
Fuldstændighed er svær eller umulig
at opnå, og der kan da sikkert også fin
des mere i det meget spredt udgivne kil
demateriale fra det 15. århundrede.
Det diskuteres sommetider, om man
bør udgive specialer. I dette tilfælde er
der imidlertid ikke tvivl om det beretti
gede i, at Henrik Lerdams nyttige arbej
de er blevet gjort tilgængelig for en
større kreds.
Anders Bøgh
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NYERE TID
David Stevenson: Scotlands Last Royal
Wedding. The Marriage of James VI
and Anne of Denmark. With a Da
nish Account of the Marriage trans
lated by Peter Graves. (John Donald
Publishers, 1997). 158 s., 14.95 £.

Tidligere skildringer af James VI viede
hans ægteskab 1589 med Anne, Christi
an IV’s søster, ringe opmærksomhed.
Den foreliggende bog råder bod herpå,
tillige foranlediget af, at der er tale om
det sidste skotske giftermål før forenin
gen 1603 med England og den efterføl
gende overflytning af huset Stewart
(Stuart) til London. Ægteskabsforbin
delsen affødte desuden kong James’
eneste rejser uden for de britiske øer til
Norge og Danmark.
Stevenson redegør udførligt og
velskrevet for ægteskabsforhandlinger
ne, der indledtes i begyndelsen af
1580’erne, men reelt først tog deres be
gyndelse i 1586 efter et dansk initiativ
året forinden i håb om at genvinde
Orkney- og Shetlandsøerne for den
dansk-norske krone. Forfatterens væ
sentligste kilde er en dansk beretning til
Christian IV om forløbet, som første
gang publiceredes af P.A. Munch i Nor
ske Samlinger (1852). Heri gøres ud
førligt rede for hændelser i Norge og
kong James’ ankomst, det unge pars rej
se til Danmark og Anne’s efterfølgende
kroning i maj 1590 i Edinburgh. Som
den sandsynlige forfatter til beretnin
gen, der må være blevet til 1589-90, ud
peger Stevenson dr. Nicolaus Theophi
lus, sekretær i det danske følge, der led
sagede Anne til sit nye hjemland. Den
danske beretning er udgivet i engelsk
oversættelse, som hermed er gjort til
gængelig for et internationalt publikum.
Vielsen af det unge par fandt sted i

Oslo i november 1589, og i december
indledtes rejsen til Danmark, kort efter
at Anne var fyldt 15 år. Under opholdet
modtog James bl.a. varige indtryk af
gudstjenestelivet i den danske lutherske
kirke og af dansk hofceremoniel, og han
besøgte bl.a. Uranienborg og førte flere
samtaler med Tycho Brahe. Der er såle
des flere sidegevinster at hente i bogen,
foruden at den belyser et stykke dansk
skotsk historie fra slutningen af det 16.
århundrede.
Jens E. Olesen

Jens Rasmussen og Anne Riising
(udg.): Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. Red. Finn Sten
dal Pedersen. (Udgiverselskabet for
Historisk Samfund for Fyns Stift,
1995). 420 s.
Som kilder er bispernes visitatsbøger
generelt af stor betydning, eftersom
næppe nogen anden kildegruppe i sam
me omfang har leveret materiale til stu
diet af de protestantiske reformationers
praktiske gennemførelse på sogneplan.
I Danmark er antallet af bevarede visi
tatsbøger fra 15- og 1600-tallet imidler
tid begrænset; Peder Palladius’s visitatsbog byggede formodentlig på de er
faringer, som den sjællandske biskop
gjorde under den første store visitatsrunde 1537-43, men bogen er tydeligt
mærket af, at forfatteren har skrevet den
som vejledning til rigets nye bisper (jf.
Martin Schwarz Lausten: Biskop Peder
Palladius og kirken 1537-1560, 1987, s.
150-163). Jacob Madsens visitatsbog
bliver hermed den første »rigtige« visi
tatsbog, der findes bevaret. Modsat Pal
ladius’s visitatsbog er indholdet i Jacob
Madsens tydeligvis beregnet til internt
brug og ikke til offentliggørelse. Den
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har en mere lokal og pragmatisk karak
ter og er ikke i samme omfang som sin
sjællandske forgænger ideologisk præ
get. Bispen medbragte visitatsbogen på
sine besøg ved de fynske kirker og sko
ler, og i den nedskrev han ved hvert be
søg oplysninger, der af den ene eller an
den årsag skulle gemmes - fra notitser
om degnens sangstemme og ansigtsku
lør til adelens begravelser og prædike
nernes indhold. Yderligere registrerede
han ved hvert sogn en række topografi
ske forhold såsom antallet af herregår
de, møller, søer og øer.
Visitatsbogens detaljerigdom har i
høj grad haft indflydelse både på tidli
gere og på den nyeste udgivelse. Jacob
Madsens visitatsbog er blevet en af de
fynske lokal- og amatørhistorikeres fo
retrukne kilder til perioden omkring
1600. Hermed er vi nået til et grund
læggende dilemma af betydning for den
nyeste udgivelse af visitatsbogen, nem
lig balancegangen mellem populær og
videnskabelig udgivelse. De to tidligere
udgivelser betegner på en måde yder
punkterne i dette dilemma: A. Crones
udgave fra 1853 kan næppe betegnes
som en videnskabelig udgivelse, men
med bibeholdelsen af de latinske passa
ger og gengivelsen af enkelte, nu tabte
sider og ord er den alligevel stadig
uundværlig for den lærde bruger. A.R.
Idums udgave fra 1929 var derimod ret
tet mod den voksende gruppe af ama
tørhistorikere. Selv om kirketegninger
ne fra det originale manuskript som no
get nyt nu blev gengivet, var oversættel
sen af latinen og tilføjelsen af noter og
forklaringer det bærende i denne udga
ve, som i øvrigt overvejende havde Cro
nes udgave og ikke det originale manu
skript som forlæg.
Den nyeste udgave af visitatsbogen er
forestået af garvede historikere, hvorved
det videnskabelige sigte er blevet tilgo
deset. Ikke desto mindre er der alligevel
tale om en udgave, der lægger sig tættere
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op ad Idums end Crones. Latinen er
oversat, teksten er tilføjet forklarende
noter, sted- og navneregistrene er vider
eført og suppleret med et sagregister.
Den store gruppe af amatørhistorikere
inden for alle genrer med tilknytning til
Fyn er stadig den største målgruppe for
en udgivelse af visitatsbogen. Det er der
for ikke tilfældigt, at Historisk Samfund
for Fyns Stift har stået bag, og at tidlige
re biskop over Fyns stift Vincent Lind
har skrevet forordet, hvorved det lokale
tilhørsforhold er blevet bekræftet. Alli
gevel er der tale om en forbedring i for
hold til Idums udgave; det originale ma
nuskript har været konsulteret, og over
sættelsen af latinen er forbedret, enkelte
ord og en side, som hverken Crone eller
Idum har gengivet, er nu medtaget (ad
side 46 i manuskriptet), ordningen af
sognene følger manuskriptets, alle
gravskrifter er gengivet, og udgivelsen
er blevet forsynet med en udvidet ind
førelse af visitatsbogen i dens historiske
sammenhæng samt en redegørelse for
udgivelsesprincipperne. Yderligere er
der tilføjet en litteraturliste og noter med
henvisninger og forklaringer.
Særlig opmærksomhed fortjener de
omfattende ordforklaringer samt regi
strene. De er blevet betragtelig udvidet i
forhold til Idums udgave og bidrager
væsentligt til bogens brugervenlighed,
samtidig med at især sagregisteret vil
anspore til tematiske undersøgelser. Der
er lagt et stort arbejde i registrene og
ordforklaringerne, som alle virker fyl
destgørende. Der er derfor grund til at
tro, at den nye udgivelse ikke blot gør
en for længst udsolgt bog tilgængelig
igen, men at den også vil bidrage til for
nyet anvendelse af visitatsbogen i bre
dere anlagte historiske undersøgelser.
Imidlertid er det ikke tilstrækkeligt at
forholde den nye udgivelse til de to tid
ligere udgaver, som den for Idums ved
kommende er en tilfredsstillende afløser
af og for Crones et godt supplement til.
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Også det originale manuskript i bispearkivet i Landsarkivet for Fyn må konsul
teres i denne sammenhæng, og en ræk
ke stikprøver viser mindre forskelle i
forhold til de tre forholdsvis ensartede
udgivelser. I redegørelsen for den nve
udgaves udgivelsesprincipper (s. 24-25)
hedder det, at den danske tekst er gengi
vet præcist som i originalen, og at runde
paranteser hører til i manuskriptet. Alle
rede i visitatsbogens første sætning:
»Aar 1589. 12 Bøger (var percement
aff) i Skellerop Kirke:« optræder der
imidlertid en parantes, som ikke findes i
manuskriptet. Derimod findes den både
hos Crone og hos Idum. Også i gengi
velsen af originalens side 146v optræ
der en parantes, som ikke findes i tek
sten. Del drejer sig om teksten: »2. Møl
ler: Liung Mølle, (løber aff Liunge Dam
eller Sø) 1 Quern, en Bundis vnder
Hindsgaul«. Teksten i parantes er i ma
nuskriptet overstreget. Sætningen udgør
et afsnit og i manuskriptet findes føl
gende overstregede tekst i umiddelbar
forlængelse heraf: »Sø Mølle«, men
denne findes ikke i den nye udgave, hel
ler ikke i parantes. De overstregede ord
findes hverken hos Crone eller Idum, så
en slags forbedring er der altså tale om.
I den nye udgave findes en del kursi
veret tekst, der vel som i Idums udgave
skal markere, hvor der er tale om over
sættelse fra latin. Kursiveringen er
imidlertid ikke konsekvent gennemført,
og ind imellem er også danske ord ble
vet kursiveret. Det er f.eks. sket på side
341 i den nye udgave, hvor første ord i
sætningen: »Kirken af Huggen Kamp,
....« fejlagtigt er kursiveret. Mere gene
relt springer oversættelsen af det latin
ske »anno« eller forkortelsen »Ao« med
tilhørende kursivering i øjnene. Allere
de på den nye udgaves første side an
vendes oversættelsen »Aar« sideløben
de med »Anno« uden forbindelse til
manuskriptets sproganvendelse og med
en tilfældig kursivering. Crone har her
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haft det lettest, eftersom han gengav
den latinske tekst, mens den usystemati
ske gengivelse også findes hos Idum.
Den tilfældige kursivering af latinsk
tekst genfindes i øvrigt mange andre
steder i den nye udgave.
Side 24 i den nye udgave oplyses der,
at det originale manuskript »minutiøst«
er blevet gennemgået, men at det kun
har ført til enkelte tilføjelser. Ved gengi
velsen af manuskriptets side 17r (s. 66)
har del omvendte imidlertid været
tilfældet, idet en linie er faldet helt ud.
Ligesom hos både Crone og Idum af
sluttes opregningen af døde præster i
Odense herred med: »Hr. Oluff til Stenløsze«. Imidlertid gentages i manu
skriptet præsten ved Sankt Hans hr.
Hans Stages dødsfald, som også står
først i listen.
Som det fremgår, er der flere mindre
afvigelser i forhold til originalmanu
skriptet, og på trods af flere forbedrin
ger i den nye udgave kan den næppe be
tegnes som væsentligt bedre end dens
forgængere, hvad angår gengivelsen af
teksten. Samtidig skal der dog gøres op
mærksom på, at manuskriptet er relativt
vanskeligt at gengive. Talrige steder er
der gjort tilføjelser langt ud i margenen,
mellem linierne, og hvor bispen tilfæl
digvis fandt plads. Yderligere har en
hårdhændet indbinding flere steder gjort
læsningen besværlig eller ligefrem
umulig. Den side af manuskriptet, der
gengives fotografisk i den nye udgave
side 23, hører til blandt de lettest læseli
ge, som den fremtræder med alle ord i
behold og uden særlig mange indskud,
overstregninger og overlappende tekst.
Til sidst skal nævnes de charmerende
tegninger af Fyns kirker, som Jacob
Madsen forsynede sin visitatsbog med,
og som er gengivet hos Idum og i den nye
udgave. Gengivelsen i den nye udgave
synes at være foretaget på grundlag af
Idums udgave og flere af dennes fejl,
som kunne have været rettet, findes også
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her. Det gælder bla. tegningen af Nr.
Højrup kirke, hvor et vindue i kirkens
nederste venstre hjørne i manuskriptet
kan konstateres at være endelsen af ordet
»passelig«, der er skrevet ind over bille
det. Også på gengivelsen af Hesselager
kirke er der tekst, mens bl.a. Nørre Broby
og Vigerslev er blevet »renset«. I manu
skriptet er koret på Klinte kirke forsynet
med tag, hvilket mangler i den nye udga
ve og hos Idum - til gengæld har den nye
udgave arvet flere skraveringer i skibets
tag fra Idums gengivelse, end der findes i
tegningen i manuskriptet. På billedet af
Agedrup kirke findes en plamage, der
kunne give anledning til tolkninger, men
som i manuskriptet viser sig at være en
plet. Flere steder tegnede Jacob Madsen
kirkernes fritstående klokketårne eller
han forsynede teksten med to tegninger
af kirken. Det findes hos Idum og i den
nye udgave ved f.eks. Ringe og Vantinge
kirker, mens Krarup kirkes klokketårn
og de supplerende afbildninger af Svindinge og Marslev kirker er udeladt.
Som nævnt er udgivelsen af visitatsbogen kærkommen, ikke mindst fordi
de to foregående udgaver begge længe
har været udsolgt. Yderligere er der tale
om en udgivelse, der - trods kritikpunk
terne - med sine gode registre, bedre la
tinske oversættelser, indførende afsnit,
gengivelse af bogens oprindelige ræk
kefølge m.m. fremtræder som en ud
mærket afløser for Idums udgave. Blot
er det lidt ærgerligt, at lejligheden ikke
er benyttet til en mere selvstændig ud
gave af tekst og billeder.
Jesper Thomassen
Jens Holmgaard (udg.): Kancelliets
Brevbøger vedrørende Danmarks in
dre forhold, 1650. (Rigsarkivet,
1995). 535 s., 375 kr.

Forhenværende landsarkivar Jens Holm
gaard har på få år bragt udgivelsen af
Kancelliets Brevbøger langt frem. Fra
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1987 til 1995 har han fået udgivet fem
bind omhandlende årene 1646-1650. Det
nu foreliggende bind for 1650 følger de
samme retningslinjer, som han har lagt i
de foregående bind. Kopibøgerne (regi
stre og tegneiser) fra 1650 fylder 50%
mere end dem fra 1649. Men med visse
retningslinjer - bl.a. forkortelser, udela
delse af standardformuleringer m.m. har han taget højde for centraladministra
tionens øgede sagsmængde og dermed
sikret, at udgiverarbejdet omfangsmæs
sigt ikke ville sprænge alle rammer.
Som øvrige bind rummer også bindet
for 1650 en sand guldgrube af oplysnin
ger om en mængde samfundsmæssige
forhold. Indholdet af kopibøgerne fra
1650 er ikke mindst præget af statsfi
nansielle problemer, herunder den store
statsgæld. I 1650 blev rigsrådet bedt om
at medvirke ved udlæg af krongods for
at reducere gælden - et exceptionelt
skridt. Samtidig skulle statens udgifter
begrænses, og en række breve omhand
ler netop kontrol med udgifterne til hof
holdningen. Året før havde man foreta
get omfattende afskedigelser blandt flå
dens mandskab, og når der udstedes for
bud mod »sammenrotning« af bådsmænd, skyldes uroen netop manglende
betaling af afskedigede søfolk.
Andre offentligt ansatte var mere hel
dige; kancellisekretærerne fik således
gennemført lønforhøjelser. 1650 var
præget af andre former for uro; der
påtales ulovlige bondemøder, idet de
forudsatte lensmandens accept. Og da
der i 1650 indførtes en accise på øl og
vin for købstadsborgere, lagde det grun
den til uro blandt borgerne, der måtte
kaldes til orden.
Uro blandt bønderne og nødvendig
heden af i vidt omfang at skåne dem for
betaling af landgilde skyldtes ikke
mindst misvækst. Principielt vigtigt blev
de adelige lensmænd bedt om at bære en
del af tabet ved reduceret genant, lige
som de adelige lensmænd i en periode på
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tre år skulle afstå fra en tredjedel af len
sindtægterne. Frivillige bidrag fra ade
len krævede solidaritet blandt standens
medlemmer, der blev bedt om at bruge
deres frihed rigtigt, dvs. at afstå fra den i
denne nødssituation. Det var også i
1650, der blev drøftet en ordning om re
geringens førelse i tilfælde af kongens
død og tronfølgerens mindreårighed. At
der her blev lagt vægt på en dansk opdra
gelse, svarer for så vidt til kravene under
Christian 4.s mindreårighed; men som
det var tilfældet med kravene om dansk
hofpersonel under håndfæstningsfor
handlingerne i 1648, må det bl.a. tilskri
ves betydningen af embedsindtægter un
der stigende offentlige byrder.
Brevbøgerne fra 1650 vidner på man
ge måder om adelsvældens voksende
problemer: at kongen ikke kunne leve af
sit eget, at statsgælden kun lod sig ned
bringe gennem udlæg af det krongods,
kongen skulle leve af, og at adelen - i
teorien midlertidigt - måtte afstå fra
nogle af standens privilegier. Brevbø
gerne fra 1650 er interessant læsning og
vil uden tvivl blive benyttet intensivt.
Brevbøgerne fra 1650 er samtidig
Jens Holmgaards sidste bind. Som de
øvrige bind rummer også dette et uund
værligt sted-, person- og sagregister;
men det rummer også en samlet ordfor
klaringsliste for årene 1646-1650, udar
bejdet af arkivar Ole Degn. Denne har
nu overtaget videreførelsen af udgiver
arbejdet, og Ole Degn har allerede fær
diggjort brevbøgerne fra 1651. Udgivel
sen af brevbøgerne begyndte i 1885;
men med den dynamiske indsats af Jens
Holmgaard og Ole Degn er der kommet
skub i udgiverarbejdet.
Leon Jespersen
Ole Bernt Henriksen: Af Guds nåde.
Christian denfemte og hans regering.
(Odense Universitetsforlag, 1996).
247 s., 255 kr.
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Som bekendt er Ole Bernt Henriksen
ikke historiker af profession, men han
har dog kastet sin kærlighed på de ol
denborgske konger; hans bog prætende
rer ikke på nogen måde at være viden
skab mit Fussnoten und Anhang og må
følgelig vurderes i overensstemmelse
dermed: Den er djævelsk velskrevet, så
meget, at mangen historiker burde blive
grøn af misundelse, og den er snarest et
fornemt essay. Men det betyder ikke, at
den savner en tese. Bernt Henriksen har
gjort sig til kammerat med den hidtil
noget oversete - og efter hans mening:
undervurderede - majestæt; med urette.
Han var ikke blot en krudtkarl; men han
var tilmed flittig - og som sin farfar jovial, en datidens Gyldenspjæt med
sans for bordets glæder, men scenevant
også på de bonede gulve, lige indtil
kræfterne ebbede ud, efter forfatterens
mening på grund af strabadser og fejler
næring.
Bogen er triangulært komponeret.
Christian V konfronteres med sin fader,
den lærde og tavse mand, med sin livs
glade og allesteds nærværende farfar og
med det oligarkiske adelsvælde, efter
1660 den meritokratiske enevælde. Det
skæmmer fremstillingen, at adelsvældet
får etiketten ’feudal’ - marxistisk vrag
gods - ligesom forfatteren nok under
vurderer enevældens autokratiske præg.
Men konstrasten er dog vel en messe
værd. Bortset fra kammerat Christian
nyder især Jens og Niels Juel, Balthasar
von Jessen og Ole Rømer forfatterens
bevågenhed. På spindesiden lovprises
den stilfærdige Charlotte Amalie, me
dens moderen kort og godt - og med
fuld ret - får epitetet ’havgasse’. Også
Griffenfeld kunne nok have gjort sig
fortjent til at blive gået lidt nærmere ef
ter i sømmene; og i hvert fald finder an
melderen ham aldeles ikke smuk; Abra
ham Wuchters’ portræt ligner mest af
alt en karikatur.
Kilde- og litteraturgrundlaget tæller i
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alt ca. 165 titler; symptomatisk nok do
minerer svenske publikationer - de fle
ste endda bedagede - kildegrundlaget.
Litteraturen anvendes derimod noget
tilfældigt; revl og krat i skøn forening.
Men man savner Stig Iuuls Kodifikation
eller kompilation (1954); udgaven af
Danske Lov figurerer derimod. Og
mærkeligt nok har Jørgen Heins studier
over enevældens symbolik og maje
stætens opbygning af Christian IV-myten undgået Bernt Henriksens opmærk
somhed - det havde ellers været gefun
denes Fressen. Endelig har matriklen
tabt noget af glansen ved Finn Stendal
Pedersens påvisning (1985) af, at i hvert
fald de seneste dele af arbejdet snarest
var skrivebordskonstruktioner for at få
pengene til at passe.
Men bogen bæres af forfatterens for
tælleglæde: stort og småt - politik og
dagligdag - mellem hinanden, men i en
logisk rækkefølge. Bernt Hansens tese
kan synes bestikkende, men hviler over
vejende på kongens testamenter og hans
dagbogsnotitser (på cirkusdansk), som
han påbegyndte efter ’havgassens’ død
1685 (stak hun da sin næse i sønnens pa
pirer?). De kan være ensidige og frugter
af en sen erkendelse, men tesen fortjener
dog en overvejelse. Forsideportrættet af
Wuchters kan i sin stil minde om Frans
Hals’ forstudie (på kunstmuseet i Køben
havn) til præsentationsportrættet af René
Descartes, men inkarnationen af den
unge majestæts livsglæde og (over)mod
hæver det over karikaturen; det er som
hos Bernt Henriksen naturalisme.
E. Ladewig Petersen
Harald Jørgensen: Fra Christiansborg
til Amalienborg. En begivenhedsrig
periode i den danske hofforvaltnings
historie 1784-1808. (Poul Kristen
sen, 1996). 399 s., 350 kr.

Siden 1932, da Harald Jørgensen skrev
sin guldmedaljeafhandling om J.S.
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Møsting, har han ud fra forskellige ind
faldsvinkler også beskæftiget sig med
bogens periode. Mange af bogens per
soner har gennem årene været hans
»omgangsfæller«, dertil kommer, at han
også har beskæftiget sig med Køben
havns topografi. Alt dette gør, at han er
på sikker grund. Det medfører også, at
det undertiden glemmes, at en hel del af
læserne ikke har et tilsvarende greb om
personer og steder. Det ville nok have
været en elskværdighed over for læser
ne f.eks. at fortælle, at »palæet i Kalleboderne« i dag er Nationalmuseet, og at
Gjethuset lå, hvor nu Det kgl. Teater
ligger, osv. Det samme gælder flere af
de offentlige institutioner, der omtales;
gennem et par generationer har Harald
Jørgensen arbejdet med centrale arkiv
fonds; men mange læsere ville sikkert
undertiden ønske en forklarende be
mærkning. Til gengæld må det frem
hæves, at netop forfatterens fortrolighed
med perioden gør, at man bestandig er
på sikker grund.
Bogen er disponeret efter de perso
ner, der var overhofmarskal til de for
skellige tider. Det var tre samt et enkelt
år 1791-92 to, der deltes om embedet.
Overhofmarskallens ressort var meget
omfattende: han var chef for det store
egentlige hof, dertil kom forvaltningen
af en lang række kongelige slotte foru
den først og fremmest selve Christians
borg: palæet i Kalleboderne, Rosen
borg, Charlottenborg, Frederiksberg
Slot, Charlottenlund, Frederiksborg,
Hørsholm, Frydenlund, Palæet i Roskil
de, Odense Slot, Koldinghus, Gottorp,
Plöen, Travental, Kiel Slot; dertil kom
også Fredensborg, Kronborg og efter
Christiansborgs brand 1794 palæerne på
Amalienborg. Det var ikke alene den
nære kongelige familie, der hørte til
hoffet, også noget fjernere slægtninge
hørte til og boede med deres tjenere og
medhjælpere på Christiansborg; i 1787
boede 438 personer på slottet.
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Overhofmarskal lens område var vidt
forgrenet: teater, kapel, bibliotek, mønt
samling m.m. Der var tale om byg
ningsadministration, pryd- og køkken
haver, levering af mad, gejstlig betje
ning, inventar, vask, ansættelse af læger
m.m. Endvidere kan nævnes ansættelse
af personale, ikke blot i de øverste char
ger, og dertil behandling af sager om
tjenesteforsømmelser - ja, endog tinder
skærpende omstændigheder irettesæt
telse af vaskepiger.
Hele det store område blev styret og
administreret med professionalisme.
Der gives også korte, gode karakteri
stikker af ledere og mellemledere i den
store forvaltning. Til gengæld har det
næppe været nogen gevinst at opdele ef
ter de enkelte overhofmarskallers em
bedsperioder og under hver af dem tage
næsten alle områder igen. Den udvik
ling, der trods alt var, fortoner sig der
ved. Det ville uden tvivl have været en
fordel, hvis det var blevet forsøgt at be
lyse omkostningerne ved driften af hof
fet. At der med mellemrum foretages en
opsummering af udgifterne, er for så

vidt mindre oplysende, når det ikke sæt
tes i forhold til noget andet. Når der ta
les om det store hofpersonale, må man
spørge: stort i forhold til hvad. Var ud
gifterne større, end hvad et godt hof el
lers kostede? Det ville også have været
naturligt at relatere hofudgifterne til de
øvrige statsudgifter.
Det står i flere retninger uklart, hvil
ken kompetence overhofmarskallen
havde i forhold til andre centrale orga
ner, ikke mindst Finanskollegiet. En
lang række enkelteksempler bidrager til
forståelse i så henseende; men der søges
ikke en klar opstilling af problemet, der
også træffes på andre områder.
Det er en af bogens fortjenester, at
den fremlægger væsentligt materiale til
en uddybet forståelse af den sene ene
vældes administration. Det bør frem
hæves, at illustrationsmaterialet er stort,
yderst smukt og instruktivt fremlagt. Et
par illustrationer savnes dog: såkaldte
organogrammer, der kunne vise de en
kelte myndigheders indbyrdes relatio
ner.
Vagn Dybdahl

DET 19. ÅRHUNDREDE

Flemming Conrad: Smagen og det nati
onale. Studier i dansk litteraturhi
storieskrivning 1800-1861. (Muse
um Tusculanums Forlag, 1996). 450
s., 350 kr.

Med den foreliggende disputats afslut
ter Flemming Conrad de studier i dansk
litteraturhistorieskrivning, som påbe
gyndtes med udgivelsen Rahbek og
Nyerup i 1979 og siden videresførtes i
det store bidrag »Den nationale littera
turhistorieskrivning 1800-1861« i bind
2 af Dansk Identitetshistorie fra 1991;

sidstnævnte sted henvises til det kom
mende større værk, der nu, færdiggjort,
har gjort ham til dr.phil. Det er da også
en disputats, vi har for os: En lærdoms
fyldt, grundig til det udtømmende frem
stilling og analyse af dansk litteraturhi
storieskrivning som genre. Som genre
historie er der således ikke meget at
komme efter: Her er det grundlæggende
værk, og i det mindste denne anmelder
har svært ved at se, hvad man i denne
optik kan føje til. Også hvad angår det
sekundære element, der handler om de
institutioner, som litteraturhistorieskriv-
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ningen er knyttet til - et spor, som er
inddraget på grund af det faktum, at
litteraturhistorieskrivningen frem til
1880’erne var snævert knyttet til det
højere undervisningsvæsen (s. 15f) fremlægges der inden for de valgte ram
mer gennemforskede fremstillinger af
de processer, der lå bag institutionalise
ringen af litteraturhistorieskrivningen.
Et eksempel på dette er, at den noget
pauvre analogibaserede analyse i identi
tetshistorien (s. 4080 af den helt centra
le begivenhed i institutionaliseringspro
cesserne, nemlig oprettelsen af en lære
stol i Nordisk Filologi ved Københavns
Universitet i 1844, i disputatsen er ud
skiftet med en gennemarbejdet analyse
på hele det eksisterende kildemateriale
(s. 26510Conrad demonstrerer overbevisende,
hvorledes oplysning bliver til romantik
mellem 1800 og 1830 i genren dansk
litteraturhistorieskrivning. Dette analy
seres og beskrives ved overgangen fra
Knud Lyhne Rahbeks og Rasmus Nyerups smagsæstetiske historieskrivning
til romantikkens historiserende littera
turbetragtning centreret omkring ideen
om litteraturen som et særligt udtryk for
nationaliteten eller folkeånden. Den
Rahbek-Nyerupske digtekunsthistorie
ville ud fra en sprogpatriotisk ambition
vise den gode smags fremskridt i den
dansksprogede poesi i retning af et uni
verselt, klassisk-nyhumanistisk define
ret endemål. Smagen er her både en ahi
storisk og almengyldig målestok for de
historiske frembringelser og endemålet
for den historiske udvikling. I den ro
mantiske
litteraturhistorieskrivning,
som man i denne periode vel godt tør
kalde den Molbech-Petersenske efter de
centrale litteraturhistorikere Chr. Molbech og N.M. Petersen, er det national
begrebet, der strukturerer fremstillin
gerne og fører til markante omvurderin
ger af både forfatterskaber og hele peri
oder i litteraturhistorien. Formelle be
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dømmelser efter æstetiske kriterier træ
der nu mere i baggrunden til fordel for
værdidomme baseret på forfattervær
kets overensstemmelse med det natio
nale udtryk - der sjældent defineres en
tydigt. Den karakteristiske v-formede
udviklingskurve - som også kendes fra
historieskrivningen hos f.eks. C.F. Al
len - bliver fremherskende: oldtidens
guldalder fulgtes af middelalderens
nedgangsperiode, der først bringes til
afslutning omkring 1800 med genopda
gelse af dansk nationalitet med forud
sætninger hos Holberg og frem.
Dette beskrives, nuanceres og analy
seres i de forskellige institutioner, som
litteraturhistorieskrivningen trivedes i,
over de godt 300 sider, som brødteksten
udgør. Og det gøres godt. Skal man rejse
kritik, må det da være af den snævre af
grænsning til teksttypen og dens hjem
steder. Det institutionelle aspekt er kun
medtaget for at understøtte genreanaly
sen. Der gøres intet forsøg på at placere
litteraturhistoriens status i den højere
undervisning, på at afgøre, hvilken
funktion dens institutionalisering er til
tænkt, hvilket dog ikke er uvæsentligt,
når vi netop har at gøre med den væ
sentlige del af nationalfaget, dannelses
delen af modersmålsfaget. Det gælder
ikke mindst, fordi det ser ud til, at den
konstaterede overgang fra formal, ikkenational sprogpatriotisme til historisk,
national danskhedstænkning, ikke blot
er et genrefænomen, men et fænomen i
den højere undervisning generelt. Der er
mellem 1800 og 1850 tale om en sprog
patriotisk og smagsæstetisk klassisk
dannelses erstatning med en historisk
klassisk dannelse indeholdende nationa
le komponenter, især dansk litteraturhi
storie og fædrelandshistorien. Knud Ly
hne Rahbek skrev også kronologisk ord
nede æstetiske lærebøger til den lærde
skole omkring 1800, men dette berøres
ikke, fordi Rahbek var universitetspro
fessor. Endvidere er Rahbek og Nyerups

384
tilknytning til universitetet kun interes
sant, fordi de er skabere af den genre,
som analyseres. Dette blot som eksem
pel.
Taget på sine egne præmisser er der
ikke meget at komme efter i denne bog.
Dens snævre afgrænsning har mulig
gjort en dybtgående analyse, der så til
gengæld har begrænset perspektivet.
Her er tale om et valg, der er gjort og
gennemført konsekvent. Forlaget og
forfatteren har også gjort et godt stykke
arbejde med bogen, der er forbilledlig
fri for fejl.
Claus Møller Jørgensen

Bente Scavenius (red.): Guldalderens
verden. 20 historier fra nær og fjern.
(Gyldendal, 1996). *199 s.
Guldalderen virkede både stormfuld i
sin kategoriske kritik af oplysningen og
følsom på en måde, der rakte ud over
den banale sanselighed. Det får man
delvis bekræftet i den anden bog, som er
udgivet i anledning af Golden Days in
Copenhagen.
I 1994 kunne man i Guldalderhistori
er. 20 nærbilleder af perioden 18001850 kredse omkring disse momenter
via et næsten uendeligt antal perspekti
ver - 20 i alt. Bevægelsen var lige så
opbyggelig og harmonisk i sin form,
som man umiddelbart kunne forestille
sig, at Guldalderen var det. Naturligt
gik turen via tid og sted for Guldalde
ren, over åndsliv, historie, geografi og
natur, til forskellige sider af menneske
livet. Tilmed var det yppige billedmate
riale valgt i overensstemmelse med tek
sternes linie.
Uden at det oprindeligt var tanken, er
perspektivet nu udvidet med 20 nye ind
gange, for »i kalejdoskopisk form at
vise tidens mangfoldighed«. Og denne
nye sofabog er mindst lige så indbyden
de som sin forgænger. Det er den sam
me type populære fortællinger af tvær
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videnskabeligt tilsnit, skrevet i et letfly
dende sprog. Skribenternes erfaring la
der sig ikke fornægte. Og endnu engang
ledsages teksterne af Eckersberg, Lundbye, Købke, Skovgaard, Frølich m.fl.
Alligevel fremstår »2’eren« vanen tro
knapt så vellykket. Af gode grunde kan
den ikke helt følge samme skema som
den første bog. Derved er det blevet lidt
af en blandet landhandel, man her præs
enteres for, også selv om hensigten ikke
har været at give et helhedsbillede af
perioden.
Blandingsforholdet er nærmest to
dele form og en del indhold. Således un
derstøttes flere af teksterne alene af re
ferencer til kendte personer og begiven
heder i perioden, hvilket er med til at
vende blikket væk fra det egentlige,
nemlig Guldalderen. Slægtskabet mel
lem teksterne spores kun i det tidsrum,
der undersøges. Her tjener billederne til
tider som eneste bindemiddel. Yderme
re baseres dele af bogen, som sædvanlig
fristes man til at sige, af afstøbninger af
de slidte travere om Guldalderen, som
den dynamiske hjemme-ude-hjemkliché, som Hans Hertel og Bente Sca
venius også indleder bogen med, eller
fremhævelsen af den symbolske enhed,
der nostalgisk forener mennesket med
naturen.
Retter man blikket mod de enkelte
kapitler for at undersøge Guldalderen,
dukker der nu flere perler op, som be
stemt gør bogen læseværdig. Det er så
ledes en fornøjelse at tage med Klaus P.
Mortensen på havevandring i Sønder
marken og Frederiksberg Have. I sel
skab med Oehlenschläger beretter
Klaus P. Mortensen om mødet med den
nye naturlige engelske havestil, der nok
er »et udtryk for det nye selvbevidste,
borgerlige individ og dets ubegrænsede,
åndelige potentiale. Men haverummet
tjener samtidig til at skjule, at der er
grænser for individets faktiske, jordiske
udfoldelsesmuligheder« (s. 57). Med
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sikkerhed i sin håndtering af romantik
kens naturlyrik fremstiller Klaus P.
Mortensen det æstetiske i tidens haver
ikke blot som modsætning til den fran
ske geometri, men også som udtryk for
individets voksende selvbevidsthed.
Spørgsmålet bliver så, om oplevelsen af
naturhaven var et symbolsk formsprog
for individets uvejsomme overgang fra
splittelse til erkendelse. Man kunne
også tolke det som en allegori på men
neskets forlegenhed over for den tidløse
natur. Men lad nu det være.
Ligeledes formår Erik Aschengreen
på sine 8 sider om Bournonville at syn
liggøre noget af den kraft, der lå gemt un
der Guldalderens emaljeagtige overfla
de. Ganske vist gælder det i al sin enkelt
hed om at nyde de lyriske kvaliteter i
Bournonvilles balletter uden at bore i de
res tilblivelse. Men efter at man har læst
Aschengreens beretning om den spanske
dans’ entré i hovedstaden i 1830’erne og
1840’erne og om fascinationen af det
sensuelle i balletten, får man også øje på
Bournonvilles klarsyn. Gennem læsnin
gen støder man på de kampe, det har gi
vet på og uden for scenen i kølvandet på
succesen, eller på, hvad der skulle til for
at bringe hele dette værk frem.
Samme sans for indhold findes i
Thorkild Kjærgaards »Det disciplinere
de land« om landskabet, i Villads Villadsens »Nympheion« om Theophilus
Hansens observatoriebygning i Athen, i
Ole Nørlyngs »Champagnegaloppen«
om H.C. Lumbye og i Marianne Saabyes »Kunstnerne ved Skarritsø« om
kunstnerne Lundbye, Skovgaard og
Frøhlich.
Den tværfaglige indgangsvinkel kan
med andre ord være med til at afdække
de særegne træk, som den spekulative
Guldalder gemte på under bylivets har
moni og den landlige idyl. Og nogle af
de annoncerede krydsfelter mellem
guldalderhistorierne dukker da også op
under læsningen. Men fremstillingerne
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kan altså også let falde tilbage til en
form, der virker mere romantisk end ro
mantikken selv.
Trods forbeholdene er der dog tale
om en god portion læsefrugter, der med
det flotte billedmateriale let glider ned.
Carsten Madsen

Ruth Andersen: Den rapmundede muse.
Ti års danmarkshistorie i skillingsvi
ser fra Matthias Seests bogtrykkeri.
(Odense Universitetsforlag, 1995).
560 s., 350 kr.
De mere end 550 sider udgør en omhyg
geligt researchet bog om de nyheds viser
i perioden 1800 til 1810, der blev pro
duceret på Matthias Seests bogtrykkeri.
Det var et af de få trykkerier, som i peri
oden udelukkende baserede sin indtje
ning på visetrykning og -salg. Omdrej
ningspunktet i bogen er det København,
som viserne omhandlede. Ruth Ander
sens ambition har været at fremstille
den virkelighed, som viserne iscenesat
te. Tilsammen danner de et billede af
stemninger, tanker og fordomme, der
appellerede til samvittigheden hos visse
dele af befolkningen.
I viserne, der primært rettede sig mod
hovedstadens underklasse, blev emner
lanceret, som på en eller anden måde
kunne vække folks opmærksomhed, og
som derfor også blev tilpasset et kom
mercielt marked. Foruden et klart krav
om aktualitet i fortrukne temaer som
mord, selvmord, vold, kriminalitet, for
førelse og krig - alt dette bliver læseren
vidner til i bogen - gjaldt det om at kun
ne levere en god (sensationel) historie.
Også datidens kioskbaskere skulle ger
ne vække en følelsesladet stemning hos
læserne. Læseren skulle lide med offe
ret og foragte synderen. Som følge der
af var viserne præget af en åbenlys moraliseren. Cand.theol. Johan Christian
Brestrup (1777-1807), som var en af
hovedleverandørerne af nyheds- og lej-
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lighedsviser til Seests trykkeri, viste sig
netop som en af tidens mest talentfulde i
denne øvelse.
Styret af kronologien bevæger Ruth
Andersen sig meget kildenært igennem
trykkeriets viseproduktion med det for
mål at blotlægge alle disse historier, ind
til produktionen tørrer ud omkring 1810,
to år før Seests død. Det ene øjeblik får
vi beretninger om mestertyven Peder
Michelsens gerninger. Det andet øjeblik
er vi på visit på Rosenborgs eksercer
plads, hvorfra belgieren Robertson steg
til vejrs i sin luftballon. Så gælder det
Københavns bombardement. Vi kom
mer med andre ord vidt omkring.
Forfatteren bevæger sig imidlertid
ikke langt væk fra visernes indholdsside.
Som bogen skrider frem, savner man
analysen. Læseren præsenteres for bio
grafiske data om Seest og de to visefor
fattere J.C. Brestrup og R.G. Rasmus
sen. Men alt i alt behandler Ruth Ander
sen kun de ydre omstændigheder om
kring viseproduktionen i tiden. Vi setra
ditionens betydning samt en egentlig
analyse af skillingsvisen som litterær
genre i perioden er noget af det, man
savner.
Ruth Andersen’s arbejde holder, hvad
det lover, nemlig i flotte rammer at give
et billede af tiden; men billedet mangler
struktur og tyngde, og en ukyndig i visetraditionen bliver ikke meget klogere.
Carsten Madsen
Hans Gregersen: Peter von Scholten en biografi. (Tommeliden, 1995).
178 s., 228 kr.
Det er ikke let at blive klog på Peter von
Scholten (1784-1854). Han kom til
Dansk Vestindien i 1804 som fændrik.
Med sylespidse albuer og en god porti
on held sikrede han sig de rigtige embe
der, indtil han i 1827 kunne sætte sig til
rette i generalguvernør-stolen. Med be
stikkelse og nepotisme befæstede han
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sin position. I 1830’erne og 1840’erne
regerede han enerådigt som øernes ube
stridte høvding. Naturligvis skaffede
han sig uvenner blandt de øvrige em
bedsmand, blandt plantageejerne og i
den liberale opposition i København.
Kun slaverne kunne lide ham, Massa
Peter kaldte de ham, for han var deres
ven og beskytter. Da slaverne endelig i
juli 1848 gjorde oprør og krævede deres
frihed, så udstedte han den berømte
proklamation, der langt om længe af
skaffede slaveriet på øerne. Nedbrudt
måtte han i hast forlade øerne og rejse
til Danmark til hån og spot og en rets
sag, der tappede ham for den sidste
energi. Da han døde i Altona i 1854,
meddelte Fædrelandet på 41/2 linje, at
han var død, og sluttede tørt: »Staten
sparer med dette dødsfald en pension på
12.000 rbd. årlig«.
Hans Gregersens bog er en hurtig
læst og god introduktion til Peter von
Scholten og hans virke i Dansk Vestin
dien. Forfatteren og hans kone har rejst i
von Scholtens fodspor (i 1993) og op
søgt mindesmærker fra øernes danske
fortid. Foruden at være en von Scholten-biografi er bogen derfor også dels
en slags rejseskildring og dels en turist
guide. For rejsende, der ønsker at se
levn fra danskertiden, inden de gror til
eller blæses omkuld af orkaner, kan bo
gen varmt anbefales.
Tilbage er så Peter von Scholten.
Ham kommer vi ikke rigtigt til at forstå.
Selv om Gregersen er flink til at nævne
de vigtige begivenheder i især dansk hi
storie i 1800-tallets første halvdel, så
virker Peter von Scholten mærkelig
upåvirket deraf. Han hyggede sig i sit
lille vestindiske paradis med sin negerelskerinde. Fra 1800 til 1850 undergik
de mentale og sociale strukturer store
forandringer, og von Scholtens storhed
og fald lader sig næppe forklare uden at
medtænke denne tidens dimension. Em
bedsmanden som type skiftede. Person-
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tegningen bliver noget udvandet, von
Scholtens motiver fremstår dunkle, og
hans selvforståelse spirer kun lejlig
hedsvist frem. Forankringen i tiden er
til stede, men på skrømt og uden større
forklaringskraft.
Hans Gregersen har tidligere skrevet
biografier (bl.a. om Ellen Marsvin,
1990, og om Mads Lange, 1992), han
har godt greb om det faktuelle stof, og

han fortæller medrivende og let. De sid
ste 10 års faghistoriske diskussion om
den historiske biografi er dog gået mær
kelig sporløst hen over forfatteren
(Grethe Jensen har senest behandlet
genren i Den jyske Historikers status
over dansk faghistorie, nr. 75/76, 1997).
Stikordsregistret er udarbejdet uden
konsekvens og er derfor uden værdi.
Kenn Tarbensen

DET 20. ÅRHUNDREDE

Hilda Rømer Christensen: Mellem
backfische og pæne piger. (Museum
Tusculanums Forlag, 1995). 294 s.,
268 kr.
Bogen
fremstiller og analyserer
KFUK’s - Kristelig Forening for Unge
Kvinders - virke fra dens grundlæggel
se i 1880’erne frem til 1940 for at »vise
den rolle, som KFUK spillede for bety
delige dele af de danske kvindegenerati
oner« i perioden (s. 7). Forfatteren er
kvindeforsker og bearbejder sit stof i
forlængelse af kvindeforskningens tra
ditioner. Hun spørger: Hvorfor søgte
unge kvinder i så stort tal til KFUK hvad havde KFUK at byde på? KFUK
muliggjorde tryghed, åndelighed, frihed
- og karriere, finder hun ud af. Samtidig
søger hun at bryde med nogle af kvinde
forskningens stereotyper, bl.a. opfattel
sen af, at »det moderne kvindeliv ude
lukkende kan ses i forlængelse af oplys
ningstidens idealer om fornuft og indi
viduel frihed og lighed« (s. 11). KFUK
rummede også sådanne træk, men ikke
kun, og ikke primært, og alligevel blev
KFUK, ikke f.eks. Dansk Kvindesam

fund, den største kvindeorganisation i
det 20. århundredes første halvdel. Med
sin afdækning heraf giver forfatteren
kvindeforskningen et tiltrængt vitamin
tilskud.
Med de unge kristne kvinder strider
vi os frem gennem årtierne. Fra de
første pionerer, som ikke blot måtte
kæmpe den kamp, alle foreningsbygge
re må for at opbygge opganisation og
netværk, men også måtte overvinde be
tydelig modstand fra deres egen mands
dominerede Indre Mission for overho
vedet at få lov til at etablere sig selv
stændigt. Videre over den tid i 1900-tallets første to årtier, da KFUK var blevet
en etableret del af missionen og ikke
blot medlemsmæssigt større end broderorganisationen KFUM, men landets
største ungdomsorganisation i det hele
taget, og alligevel stadig måtte kæmpe
for sin selvbestemmelse. Og gennem
mellemkrigstiden, hvor KFUK trods
(eller på grund af?) et omfattende orga
nisatorisk apparat, et hav af aktiviteter
rækkende ud over det umiddelbare sjæ
lefiskeri, monumentalbyggeri og omfat
tende ejendomsbesiddelse, blev ramt af
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stagnation og stigende konkurrence fra
ikke-religiøse kvinde- og ungdomsorga
nisationer. Det er meget, og det er
spændende.
I det mindste ét forhold kunne stå
med større klarhed, nemlig en diskussi
on af, i hvor høj grad den i København
placerede hovedforening kan anses som
repræsentativ for KFUK i den behand
lede periode. Bogens fokus er hovedfor
eningen og dens aktiviteter samt ledel
sens sammensætning, sociale placering,
verdensbillede osv. Landslederne blev
rekrutteret fra samfundets øverste lag,
gerne adelige, velrenommerede og med
gode forbindelser til det etablerede poli
tiske system. Tilhørende, hvad forfatte
ren kalder den missionske overklasse,
var de bærere af religiøse opfattelser og
samfundsanskuelser i bred forstand,
som kunne være nok så avancerede for
deres tid, men er der hermed sagt nok
om KFUKs anskuelser og kultur? Na
turligvis var den centrale ledelse og or
ganisation afgørende for KFUK som
helhed, men man lades alligevel tilbage
med en fornemmelse af, at ikke hele hi
storien hermed er fortalt, ikke mindst
fordi missionen stod stærkt i flere land
distrikter. Gjaldt f.eks. den samme glid
ning i den religiøse opfattelse, som
påvises i bogen, også i Herning? I Has
lev? Det er typisk for KFUK, at dens
første afdeling blev oprettet i Vejle, i
1883, mens den københavnske afdeling
fra 1889 ikke kan regnes blandt pione
rerne. Arbejderkvinder interesserede
man sig stort set ikke for her, men tilrej
sende fra landet med plads i husel var
en stor gruppe, og den stod i en sådan
grad i modsætning til de pæne køben
havnerpiger fra småborgerlige og »bed
re« hjem, at disse efterhånden måtte or
ganiseres for sig selv for ikke at gå tabt
for Frelseren. Men rekrutteringen til
KFUK’s øvre lag skete overvejende fra
sidstnævnte gruppe.
Ind imellem de kronologisk struktu
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rerede kapitler er placeret afsnit, der
med forskellige teoretiske tilgange di
skuterer udvalgte emner, f.eks. en ana
lyse af »KFUK mellem borgerlig og re
præsentativ offentlighed«, som med ud
gangspunkt i det prestigefyldte køben
havnske organisationshus’ arkitektur
søger at placere KFUK i det Habermas’ske borgerlige offentlighedsbille
de. Emnerne kan være spændende nok,
men giver måske ind imellem bogen et
lidt usammenhængende præg. Den
slags er altid et spørgsmål om afvejning.
Det har været forfatteren magtpåliggen
de at anvende flere teoretiske tilgange,
herunder supplere historiefagets traditi
onelle kildekritiske analyseapparat med
elementer fra såvel kulturantropologien
som kultursociologien, og hun har i
denne sags tjeneste altså valgt at slække
på den gode fortælling. De indledende
teoretiske manøvrer forekommer deri
mod utilfredsstillende. De er lange nok
til, at man bliver utålmodig efter at
komme til sagen, men for overfladiske
til at give ny indsigt - hvad menes der
f.eks. med denne her (s. 10): »Med an
dre ord, hvilken analysestrategi skal
man anlægge på en organisation som
KFUK, når man både vil forstå organi
sationens plads i historien og samtidig
vil fastholde et fremadrettet foran
dringsperspektiv?«
Som også de teoretiske udgangs
punkter indikerer, retter bogen sig, helt i
halvfemsernes historikertrend, ind mod
en undersøgelse af KFUK’s kultur. Her
kunne en sammenligning med andre fri
villige organisationer måske komme til
nytte. Forfatteren registrerer f.eks. en
høj grad af sammenblanding mellem
idegrundlaget og det pekuniære (s.
148). Men dette er et forhold, som går
igen og er centralt i snart sagt alle de fri
villige organisationer frem til tipsmid
lernes overflod her i halvfemserne, og
idelige indsamlinger og indtægtsska
bende foranstaltninger er ikke kun,
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hvad forfatteren kalder en økonomisk
løsningsmodel. De var i sig selv kultur
skabende og kulturbærende og blev ofte
meget bevidst benyttet som sådan. Det
får vi faktisk også eksempler på i be
skrivelsen af basarerne s. 160-161 og af
aflønningsformen s. 201, men uden en
udtrykt forståelse herfor.
Bogen må siges at udfylde et hul i
forskningen. I den i forvejen sparsom
me litteratur om det indremissionske
virke i Danmark er netop de unge kvin
ders organisering blandt de dårligst be
lyste områder, og hermed har vigtige si
der af de kristelige miljøers virke, såvel
som dansk ungdomskultur og ungdoms
organisering i almindelighed og kvinde
kultur og -organisering i særdeleshed,
været underbelyst. Disse mangler er der
nu fortjenstfuldt rettet op på. Derfor kan
det undre, at Hilda Rømer Christensen
både i sine indledende afsnit og i løbet
af fremstillingen igen og igen føler sig
kaldet til at slå syv kors for sit bryst,
fordi hun ved at tage dette emne op har
vovet sig væk fra, hvad hun ser som
halvfjerdsernes marxistiske og femini
stiske korrekthed. Hold dog op med dis
se undskyldninger og lad din fortælling
forsvare sig selv! Den er solid nok til
det. Halvfjerdsernes universitetsmission
er selv blevet historie og binder vel
næppe mange sjæle i dag. Den små
snakkende skrivestil, som ikke altid
holder sig til sagen, er et andet irritati
onsmoment, den virker hæmmende på
læsningen og bringer alligevel ikke fol
kelighed ind i bogen. Men sådan kan
man jo altid finde noget at brokke sig
over; lad endelig ikke disse indvendin
ger afholde den interesserede fra at gå i
gang med læsningen.
Søren Hein Rasmussen
Arne Sejr: En kamp for frihed. Studen
ternes Efterretningstjeneste 194045. (Hans Reitzel, 1995). 306 s., 198
kr.
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I det omfang man overhovedet kan tale
om lakuner i vor viden om den danske
modstandsbevægelse, er Studenternes
Efterretningstjeneste (S.E.) en af dem,
idet organisationen aldrig tidligere har
været behandlet sammenhængende. Or
ganisationen, som udsprang af ungkon
servative akademiske kredse, varen af de
betydeligste og ikke mindst tidligste bor
gerlige modstandsorganisationer. Som
det fremgår af bogens undertitel, opfatter
forfatteren organisationen som aktiv al
lerede fra 1940! På sin vis lader denne
(selv)forståelse sig retfærdiggøre af, at
bogens forfatter, og Studenternes Efter
retningstjenestes grundlægger, Arne Sejr
allerede fra den 9. april 1940 indledte sin
kamp mod besættelsesmagten med den
kendte løbeseddel »Danskerens 10 Bud«
(ordlyden tyder nu på en betydeligt sene
re version af løbesedlen). Fundamentalt
set er bogen en erindringsbog, uden at
man dog genremæssigt kan placere den
entydigt, for som det hedder på omslaget:
»På grundlag af sine egne oplevelser og
indsamling af materiale fra sine nærme
ste medarbejdere fra krigens tid har Arne
Sejr skrevet sin historie om Studenternes
Efterretningstjeneste«. Nærmere kom
mer vi ikke kildegrundlaget - heller ikke
undervejs. Læg dertil, at forfatteren uden
nogen tvivl har læst flittigt i den tilgæn
gelige litteratur. Hvordan forfatteren har
opnået sit overblik og en imponerende
detailrigdom og præcision i fremstillin
gen (f.eks. datoer og klokkeslet), forbli
ver altså ubesvaret. Helt genreoverskri
dende i forhold til den historiske frem
stilling bliver det, når forfatteren re
gelmæssigt gengiver dialoger mellem
aktørerne.
Alt dette svækker naturligvis bogens
værdi som kilde. Men kan man abstra
here herfra og forlade sig på det, man
får fra hestens egen mule, kan der san
kes mange interessante oplysninger. Så
ledes i bogens første del, hvor Sejr be
skriver den tidlige illegaliseringsproces,
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udbygningen af et kontaktnet i 1941 og
frem for alt det, som besættelsen igen
nem skulle blive S.E.’s væsentligste ak
tivitet: illegal presse- og forlagsaktivi
tet. Organisationens første illegale blad
kom ifølge Sejr i december 1941 (an
melderen hælder nu mere til forsomme
ren 1942). Interessant er også Sejrs be
skrivelse af, hvordan fremtrædende
danske erhvervsfolk finansierede orga
nisationens aktiviteter.
I 1943 udvidede man sine aktiviteter
til også at omfatte en militær efterret
ningstjeneste. Tjenesten, som blev ledet
af officiant Chr. Fries, samarbejdede til
syneladende med både »prinserne«/
SOE og den polsk-engelske efterret
ningstjenestes forgreninger i Danmark.
Under aktionen mod de danske jøder
i efteråret 1943 var S.E. stærkt aktiv og
fik herunder især udbygget sit illegale
rutenet over Sundet.
I december 1943 slog Gestapo til
mod ledelsen af S.E., og Arne Sejr måt
te flygte til Sverige. Dermed flytter bo
gens hovedfokus også hinsidan, selv om
Sejr i sin fremstilling gør jævnlige op
summeringer over S.E.-aktiviteterne i
Danmark, bl.a. i forbindelse med et par
af sine besøg i København.
Sejr giver et levende indtryk af det
danske eksilmiljø i Stockholm - et mil
jø han naturligvis straks tilbød sin ar
bejdskraft. Sejr var således idémanden
bag det såkaldte Kontaktudvalg. Det
skulle i første omgang blot aflaste Ebbe
Munck, men fik siden et større arbejds
område.
I øvrigt koncentrerede Sejr sig i
Stockholm om at få udbygget S.E.’s
transporttjeneste over Sundet. Formålet
var angiveligt at »sætte sig på« overfør
slen fra Sverige til Danmark af de fa
møse 3.000 svenske maskinpistoler,
som de danske politikere havde købt af
den svenske regering i foråret 1944.
Sejr beskriver meget udførligt hele spil
let om disse våben. Sin egen rolle be
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skriver han nærmest som »manden i
midten«: Han kæmpede for at få våbne
ne over så hurtigt som muligt, medens
politikerne og Den Lille Generalstab
tøvede. De var bange for, at våbnene
skulle falde i kommunistiske hænder.
Det er almindeligt kendt, at Arne Sejr
i efterkrigstiden befattede sig med an
tikommunistisk kontraspionage. Dette
arbejde var naturligvis dikteret af hans
nationalkonservative holdning, men
sandsynligvis var hans ophold i Stock
holm 1943-45 også ganske afgørende.
Af bogen fremgår, at han bevægede sig
som en fisk i et stærkt konspiratorisk
miljø og fik allehånde efterretningskon
takter. Dette kommer bl.a. til udtryk i
Sejrs fyldige beskrivelse af sin egen rol
le i forbindelse med en vis Jane Horney
Granberg.
Forfatterens beskrivelse af sine gøre
mål i Sverige er præget af en minutiøs
præcision. Man kan formode, at han her
støtter sig til samtidige optegnelser.
Som tidligere nævnt, placerer bogen
sig genremæssigt mellem erindringsbo
gen og den historiske fremstilling. Ge
nerelt er bogens optik dog (heldigvis)
erindringsbogens: Læseren bliver præ
senteret for Arne Sejrs gøremål og syns
punkter, og fokus flytter med Arne Sejr.
Derfor står beskrivelsen af S.E.’s arbej
de i Danmark efter Arne Sejrs flugt til
Sverige relativt svagt. Rent sagligt fore
kommer det imidlertid ganske uforståe
ligt, at en væsentlig S.E.-aktivitet som
den såkaldte Fordelingscentral (af ille
gale blade) i Roskilde end ikke nævnes.
Særligt indviede ved, at Sejr og den da
værende leder af fordelingscentralen
ikke har det bedste forhold. Men det kan
vel ikke have spillet ind??
Arne Sejr var og er en idealist. Derfor
er bogen en god kilde til både den unge
Arne Sejrs motiver for at gå til mod
stand og den ældre Sejrs selvforståelse
af sin og ligesindedes rolle i modstands
bevægelsen. Vanskeligt kan det selvføl-
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gelig være at afgøre, hvornår det ene be
gynder, og hvornår det andet slutter. For
Arne Sejr er besættelsestiden og mod
standskampen en skelsættende begiven
hed, en målestok eller et udgangspunkt
for det senere liv. Som det på dramatisk
vis fremgår af Arne Sejrs bog, havde de
unge mennesker begivet sig ud i noget
livsfarligt. Bagest i bogen anskuelig
gøres dette ved en liste over ca. 60 S.E.folk, som ikke overlevede modstands
kampen. For anmelderen er det en kilde
til stadig undren, at selv ledende mod
standsfolk som Sejr ofte kun var en snes
år. Hvad lavede man selv i den alder?
Henrik Skov Kristensen

Steen Bille Larsen og Mogens Weitemeyer: Læs og giv videre. Illegale
flyveblade fra Besættelsen 1940-45.
(Det Kongelige Bibliotek/Museum
Tusculanums Forlag, 1995). 201 s.,
250 kr.
I denne bog præsenteres for første gang
et større udvalg af illegale flyveblade
fra 1940-45. Flyvebladene, som bringes
i faksimile, beror alle i (i original stand)
i Det Kongelige Biblioteks samling af
illegale tryk.
Forfatterne peger med rette på disse
tryksagers betydning i nyhedsformid
lingen og opinionsdannelsen under Be
sættelsen, hvor den tyske besættelse i
vid udstrækning satte den fri nyhedsfor
midling og ytringsfriheden ud af kraft.
Via de bragte flyveblade udvikler bo
gen kronologisk besættelsestidens hi
storie med hovedvægten på modstan
dens udvikling. De illegale flyveblade
præsenteres sammen med forbindende
tekster, der sætter flyvebladene i sam
menhæng med de begivenheder, som
affødte dem. Man får herigennem først
og fremmest et godt indtryk af den tek
niske udvikling, som naturligvis hang
sammen med økonomisk og organisato
risk formåen, men så sandelig også af
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mangfoldigheden. Flyvebladene var
nemlig af vidt forskellig karakter: grov
kornede, humoristiske, politisk oply
sende, støttemærker, kædebreve, af
skrifter af fortrolige cirkulærer og nota
ter fra centraladministrationen og etater.
Særlig betydning i meningsdannelsen
fik nok fra september 1943 Frihedsrå
dets mange »opråb«. Det var ganske en
kelt den vej, denne uofficielle regering
formidlede sin politik.
Det forekommer anmelderen, at de to
forfattere har foretaget en god og re
præsentativ udvælgelse af flyveblade.
De forbindende tekster, derimod, kniber
det lejlighedsvis med, fordi forfatterne
ikke i fornødent omfang har konsulteret
relevant nyere litteratur. F.eks. har det
vist sig at være en tilsnigelse, når det
om det såkaldte Jødehyrdebrev anføres,
at det var »samtlige dansker bisper«,
som afsendte protesten. Det var faktisk
Københavns biskop, som gjorde det
uden at få ordlyden godkendt af sine
kolleger - hvilket han efterfølgende
hørte en del for!
PUF, altså Præsternes Uofficielle
Forening, var nok heller ikke så invol
veret i illegalt arbejde, som det fremgår
af bogen. Det har også vist sig at være
en sandhed med modifikationer, at det
britiske luftangreb på B&W i januar
1943 var ..«tilrettelagt i forståelse med
modstandsbevægelsen«, som det hed
der, og at angrebet i det hele taget var en
løftet britisk pegefinger om, at hvis dan
skerne ikke selv foretog industrisabota
ge, ja, så kom briterne og bombardere
de. Endelig føler anmelderen sig ikke
overbevist om, at flyvebladene udsendt
i 1945 af »Freies Deutschland« entydigt
blev produceret og cirkuleret af opposi
tionelle tyske soldater. En del tyder på,
at den danske modstandsbevægelse
havde en finger med i spillet
Disse reservationer til trods må bo
gen betegnes som vellykket.
Henrik Skov Kristensen

392
Jutta Juncker: Værnepligt. (Odense Uni
versitetsforlag, 1995). 85 s., 150 kr.

Under dæknavnet »Storhertuginden«
spillede netop afdøde Jutta Juncker, født
Graae, en vigtig rolle i den danske mod
standsbevægelse. Der er da også, i bed
ste forstand, noget aristokratisk over
hendes lille bog, som afdæmpet og uden
selviscenesættelse beretter om forfatte
rens illegale virke. Og det var først og
fremmest illegalt efterretningsarbejde
og andet SOE-relateret arbejde.
Via svogeren Ebbe Munck og vennen
Volmer Gyth fra Generalstabens Efter
retningssektion blev sparekasseassi
stenten Jutta Graae allerede i 1940 post
mester og kurer for indsamling af mili
tære efterretninger og videreforsendelse
af disse til SOE i London. Frem til au
gust 1943 kom hun ikke mindst i sin
egenskab af vært for illegale møder
også tæt på SOE’s andre aktiviteter i
Danmark.
I september 1943 flygtede hun til
Sverige, og i Stockholm blev hun cen
tralt placeret som sekretær for efterret
ningsofficererne Mørch og Nordenloft,
der bearbejdede og formidlede det dan
ske stof videre til SOE i London. Fra
oktober 1944 til april 1945 virkede Jutta
Graae i London, først ved oberstløjtnant
Hvalkofs danske militærmission ved
SHAEF og siden i SOE’s hovedkvarter,
hvor hun kom til at arbejde tæt sammen
med Svend Truelsen og sin senere æg
temand Flemming Juncker. I april 1945
vendte hun tilbage til arbejdet i Stock
holm.
Det illegale arbejde, som Jutta Jun
cker deltog i, hører til det mest velbeskrevne i den danske modstandsbe
vægelses historie, først gennem Hæ
strups minutiøse arbejde og senest gen
nem Hans Chr. Bjergs bog Ligaen. Man
kunne hertil føje Ebbe Muncks erin
dringsbog fra 1967. Alle koncentrerer
de sig om forbindelserne til de vestlige
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allierede og vægter betydningen heraf
højt. Jutta Junckers bog føjer sig ind i
traditionen og bringer i øvrigt ikke op
sigtsvækkende nyt. Dog synes rivalise
ringen om det danske efterretningsstof
mellem SOE og den traditionelle briti
ske militære efterretningstjeneste SIS at
træde tydeligere frem end tidligere. I
hvert fald bringes nye detaljer.
Som anmelder orker man næsten ikke
at gentage de mange kildekritiske og
metodiske problemer, som især sene be
retninger rejser. Denne bog baserer sig
på en beretning, som Jutta Juncker
sandsynligvis (det anføres ikke nærme
re!) har nedfældet i løbet af 70’erne el
ler 80’erne, efter at hun havde været
med til på Rigsarkivets opfordring at
ordne Efterretningstjenestens arkiv. Be
retningen, og dermed bogen, er derfor
sandsynligvis lige dele erindring og lige
dele historisk fremstilling. Men hvor
det ene begynder, og hvor det andet
slutter, er umuligt at sige. Dertil kom
mer sandsynligvis private samtaler med
centrale aktører, læsning af andre frem
stillinger etc. Betragter man imidlertid
bogen i sin egen ret, er den som nævnt
nøgtern og stilfærdig. Forfatteren for
står tillige at udtrykke sig kontant og
klart - ikke sjældent med en tør humor
eller en lille sarkastisk finte. Det går ud
over både de danske kommunister, Jane
Horney og Montgomery.
Henrik Skov Kristensen
Hans Sode-Madsen (red.): Dengang i
Theresienstadt. Deportationen af de
danske jøder 1943-45. (Det Mosai
ske Trossamfund, 1995). 95 s., 98 kr.
Bogen er udgivet af Det Mosaiske
Trossamfund for at markere 50-året for
udfrielsen i april 1945 af de internere
de danske jøder i Theresienstadt. Tek
sten falder i tre dele: Først bidrager re
daktøren Hans Sode-Madsen, som tid
ligere har publiceret inden for emnet,
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med to kortfattede baggrundsartikler.
Den ene giver et fortrinligt overblik
over jødeaktionen og årsagerne til den
samt de danske myndigheders be
stræbelser på at hjælpe og undsætte jø
derne i Theresienstadt. Den anden,
endnu kortere, perspektiverer There
sienstadt i forhold til »Endlösung«. Bo
gens anden del, der må betegnes som
hovedstykket, består af en samling be
retninger af nyere dato fra ofrene for
aktionen. Endelig, for det tredje, rum
mer bogen en fuldstændig gengivelse
af dr. Juel Henningsens stærkt om
diskuterede beretning om Theresien
stadt. Beretningen blev udfærdiget
umiddelbart efter, at Juel Henningsen
som delegeret for Dansk Røde Kors
sammen med afdelingschef Hvass fra
det danske udenrigsministerium havde
besigtiget Theresienstadt i juni 1944.
Som bekendt tegnede beretningen et
særdeles positivt billede af forholdene i
Theresienstadt. Sode-Madsens intro
duktion til Juel Henningsens beretning
og til det iscenesatte bedrag, kommis
sionen havde været udsat for i There
sienstadt, er dog velgørende fri for
bagklogskab og moralisering.
Uden at bringe egentligt nyt giver bo
gen i sin helhed et glimrende indtryk af
de danske jøders helt enestående situati
on. Som de eneste undgik de at blive de
porteret videre fra Theresienstadt til
Auschwitz - et forhold, som er et gen
nemgående tema i de bragte beretnin
ger, hvor det erindres med taknemme
lighed, men også med eftertankens
skyldfølelse. Som Sode-Madsen viser,
var de danske jøders enestående skæbne
et direkte resultat af den helt specielle
besættelsespolitiske situation i Dan
mark. Den danske politik var måske
ikke videre heroisk, men for de danske
jøder betød den overlevelse.
Man kunne have ønsket sig, at mere
kontroversielle sider af de danske jøders
ophold i Theresienstadt, f.eks. deltagel
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sen i Ældsterådets arbejde og evt. mod
sætninger, indre som ydre, var blevet
belyst, men det ville vel være for meget
at forlange af et jubilæumsskrift.
Henrik Skov Kristensen
Johannes Rosendahl: Dagværk og Nat
arbejde. Folkeoplysning og mod
standskamp. Ved Richard Andersen
og Ole Wivel. (Poul Kristensen,
1995). 172 s., 240 kr.
Poul Nyboe Andersen: Frihed det bed
ste guld. Johannes Rosendahls liv i
højskole og modstandskamp. (Oden
se Universitetsforlag, 1996). 293 s.,
225 kr.

Da Johannes Rosendahl døde som 56årig i 1969, havde han i tre årtier været
højskolens og folkeoplysningens mand.
I Syd- og Sønderjylland var han desu
den kendt som en fremtrædende skik
kelse i modstandsbevægelsen: Han var
leder af Rødding Bystrikt og med i Re
gion Ill’s ledelse - alt imens han passe
de sin lærergerning på Rødding Højsko
le.
I årene forud for sin død arbejdede
Rosendahl på en bog om Røddingegnen. Manuskriptet, som han havde kaldt
»Dagværk og Natarbejde«, skulle ud
komme i 1970, 50-året for Genforenin
gen. Første del omhandlede sønderjy
dernes kamp fra 1864 til 1920, »lang
tidskampen«, og sidste del »korttids
kampen« med våben i hånd mod tysker
ne under besættelsen. To af Rosendahls
venner, tidligere frimenighedspræst og
højskolelærer Richard Andersen og for
fatteren Ole Wivel, har nu samlet en
række skriftlige arbejder fra Rosendahls
hånd under titlen Dagværk og Natarbej
de. Folkeoplysning og modstandskamp.
Bogen omfatter enkelte kapitler fra Ro
sendahls oprindelige manus, derudover
brevvekslinger mellem Rosendahl og
Karen Blixen og mellem Rosendahl og
Ole Wivel. Alt er bearbejdet af de to ud-
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givere, som også bidrager med korte ka
rakteristikker af Rosendahl.
Bortset fra disse har alt tidligere
været offentliggjort i andet regi. De to
største af Rosendahls arbejder, nemlig
»Ludvig Schrøder og Cornelius Appel«
og »Modstand i Rødding Bydistrikt«,
blev offentliggjort posthumt allerede i
1970. I det første beskriver Rosendahl
med udgangspunkt i de to fremtrædende
højskolemænd Schrøder og Appel den
nationale kamp i Nordslesvig fra 1864
til 1920. Schrøder var forstander på
Rødding Højskole i 1864, og skønt han i
tale var stærkt national, valgte han dels
at undlade at melde sig til krigstjeneste,
dels efter Nordslesvigs afståelse at læg
ge sin gerning nord for Kongeåen, hvor
han grundlagde Askov Højskole. Cor
nelius Appel, derimod, blev i Nordsles
vig og tog den vanskelige gerning på sig
som (dansk) forstander i Rødding. Ro
sendahls sympati er udelt på Appels
side - den floromvundne Schrøder har
han kun foragt til overs for. Det konsta
teres tørt, at »Ludvig Schrøder blev
Ridder af Dannebrog og titulær profes
sor. Cornelius Appel blev ført ad andre
veje. Han blev belønnet med en gummi
gane«. Gummiganen var et resultat af
den alvorlige sygdom, som Appel slo
ges med før sin død i 1901.
For Rosendahl var de to mænds
skæbner et lærestykke, som bl.a. førte
ham ind i det væbnede illegale arbejde
under besættelsen 1940-45, selv om han
tidligere havde været overbevist paci
fist. Herved bragte han sig i et modsæt
ningsforhold til ledende højskolekredse,
som anskuede tingene en anelse mere
grundtvigiansk, bl.a. også forstanderen
på Rødding Højskole Hans Lund, som
senere blev hans svigerfar. Til trods for
de tos stærkt divergerende meninger
med hensyn til den væbnede modstand
og noget, der mindede om fjendskab et
par år efter krigen, beundrede Rosen
dahl Hans Lund som foredragsholder og
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formidler. Denne beundring kommer til
udtryk i bidraget »Hans Lund på taler
stolen«.
Som mange andre modstandsfolk så
Rosendahl tilbage på modstandsarbej
det som et eksistentielt anliggende. Det
fremgår bl.a. af hans brevveksling med
Karen Blixen, som havde et ambivalent
forhold til modstandsbevægelsen. Brev
vekslingen rummer skarpe iagttagelser
og pointer. Nogle af baronessens har
uden tvivl irriteret og såret Rosendahl,
som ellers beundrede Blixen.
Ovennævnte arbejder fra Rosendahl
samt brevvekslingen med både Blixen
og Wivel udgør hovedkilder til den
egentlige biografi om Johannes Rosen
dahl, Frihed det bedste guld. Johannes
Rosendahl i højskole og modstands
kamp, som tidligere økonomiminister
Poul Nyboe Andersen har skrevet om
sin ungdomsven og studiekammerat.
Dertil kommer yderligere korrespon
dancer, bl.a. med forfatteren, Rosen
dahls privatarkiv samt Rosendahls øvri
ge skriftlige arbejder - primært skole
årsskrifter.
I sit forord anfører Nyboe Andersen,
at han »har følt arbejdet med denne bog
som afdrag på en gæld til en ven, som i
nogle ungdomsår lærte mig mere om li
vet end nogen anden«.
Rosendahl kom egentlig fra et højskolefremmed hjem. Faderen var meto
distpræst og stærkt doktrinær og autori
tær over for Johannes, som dog allerede
i skoleårene så småt rebellerede ved at
kaste sig over filosofi og politik. Fri
gørelsen fortsatte under gymnasietiden i
Århus, hvor Nyboe Andersen traf Ro
sendahl. »Brændende idealisme forbun
det med stor modenhed«, sådan karak
teriserer Nyboe Andersen den 17-18årige Johannes Rosendahl, som politisk
hyldede Retsstatens princip om fuld
grundskyld og en ekstrem liberal poli
tik. Afgørende for Rosendahl var den li
berale filosofi, tanken om, at der kunne
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trækkes et objektivt bestemt, retfærdigt
skel mellem den enkeltes og samfundets
domæne og rettigheder. Rosendahls til
tro til Retsstaten bristede dog - ganske
som et andet ungdomssværmeri, paci
fismen. Ifølge Nyboe Andersen oriente
rede Rosendahl sig siden mod partiet
Venstre, men tabte også (endda offent
ligt) troen på dette parti i forbindelse
med partiets behandling af Thorkild
Kristensen i 1959.
Fra 1933 var Nyboe Andersen og Ro
sendahl begge stud.polit.’er i Køben
havn. Og det blev til adskillige dybsin
dige diskussioner og besøg hos byens
forskellige trossamfund, religiøse såvel
som filosofiske og politiske. I 1938 fik
Rosendahl embedseksamen med første
karakter - forfatteren fik sin eksamen et
halvt år senere. Begge valgte utraditio
nelle beskæftigelser: Rosendahl blev
lærer ved Rødding Højskole, Nyboe
Andersen medarbejder ved Kristeligt
Dagblad. Ifølge forfatteren interessere
de det dansk-tyske spørgsmål overhove
det ikke Rosendahl, da han første gang
kom til Rødding. Men mødet med for
stander Hans Lund ændrede radikalt på
dette. Den tyske besættelse skærpede
Rosendahls opfattelse af nationalitets
kampen, og over engagement i organi
sationen Ringen fra 1943 endte han i
væbnet modstand fra 1944. Fra at være
pacifistisk internationalist blev Rosen
dahl en dansk-national, ja, nærmest
tyskfjendtlig aktivist.
De voldsomme begivenheder under
modstandskampen prægede Rosendahl
i de første efterkrigsår. Nyboe Andersen
taler ligefrem om et selvopgør, hvor Ro
sendahl undertiden fik anfægtelser over
sine voldelige aktiviteter, selv om han
aldrig fortrød dem.
Dette billede af en mand i splid med
sig selv stemmer dårligt overens med
den stereotype »Tordenskjold-type«,
som Karen Blixens brevveksling med
Rosendahl tegner. Blixen var Rosendahl
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kommet i kontakt med i 1943, da han på
Rødding gav sig i kast med hendes for
fatterskab. Efter krigen tilskrev han ba
ronessen og bad hende, i øvrigt uden
succes, fremstille en passende indskrift
til det mindesmærke, som modstands
bevægelsen i Region III ville lade op
stille på Skamlingsbanken - et arbejde,
som Rosendahl stillede sig i spidsen for.
De nationale møder på Skamlingsban
ken efter krigen og Rosendahls rolle
heri vier Nyboe Andersen et lille selv
stændigt kapitel.
I andre kapitler indkredser Nyboe
Andersen Rosendahls livssyn og -ger
ning ved at analysere hans forhold til
emner som Grundtvig, højskolen, folket
og politik. Også Rosendahls forhold til
litteratur og til Karen Blixen i særdeles
hed, beskrives. Med Blixen delte han i
høj grad sit Guds-syn: Ingen af dem var
meget for forsoningslæren!
I Rosendahls privatarkiv har Nyboe
Andersen fremdraget upublicerede og
undertiden ikke-færdiggjorte manu
skripter, som beskæftigede sig med
yndlingsfagene historie, samfundsfor
hold og litteratur, hvoraf førstnævnte
for Rosendahl var det helt centrale fag i
højskolesammenhæng. Rosendahls me
todiske og didaktiske overvejelser mun
der ud i, at historielæreren, i hvert fald i
højskolesammenhæng, bør være en for
kynder. Det er nok en hovedårsag til, at
anmelderen ikke ganske deler Nyboe
Andersens høje vurdering af Rosendahl
som historiker, hans blændende formid
ling og sprogbeherskelse ufortalt.
I efterkrigstiden førte Rosendahl en
lettere omtumlet tilværelse: fra 1946 til
1948 var han lærer ved Den Danske An
delsskole i Middelfart, fra 1948 til 1952
handelskonsulent for Danmark i Syd
slesvig, fra 1952 til 1955 lærer ved
Idrætshøjskolen i Sønderborg, fra 1955
til 1967 forstander for Gartner- og
Frugtavlerskolen Søhus ved Odense og
endelig fra 1967 til 1969 forstander for
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Andelsskolen. Afen begavelse som Jo
hannes Rosendahl kunne man nok have
forventet en mere glorværdig højskole
karriere, men én ting kom ifølge Nyboe
Andersen bestandigt i vejen: Rosendahl
var ikke grundtvigsk i traditionel for
stand, ja, end ikke medlem af Folkekir
ken. Dertil var han en kantet, kompro
misløs ildsjæl. F.eks. var han stærkt
imod dansk tilslutning til Fællesmarke
det og pådrog sig på Søhus bestyrelsens
misbilligelse ved at hejse Dannebrog, da
de Gaulle afviste Storbritanniens opta
gelse i Fællesmarkedet (og dermed også
reelt forhindrede en dansk optagelse).
Rosendahl var en patriark, hvis ideo
logi, pædagogik og hele verdensansku
else harmonerede dårligt med den nye
tidsånd, som brød igennem i 1968. Han
nåede netop inden sin død at tage den
under behandling i artiklen »Demokra
tiets grænser«, som blev bragt i Andels
skolens elevskrift i 1968. Med tanke på
udviklingen op gennem 70’erne, f.eks.
på landets læreanstalter, kan man roligt
konstatere, at Rosendahl kun nåede at
opleve en ganske lille brise - både med
hensyn til »demokratisering«, men så
sandelig også med hensyn til indholdet
og formidlingen af Rosendahls yndlingsfag, historie og litteratur. På bag
grund af denne udvikling forekommer
Rosendahls hele univers og sprog nær
mest (velgørende) arkaisk. En og anden
biograf kunne sagtens gøre sig lystig
herover, men Nyboe Andersen har,
skønt uden tvivl uenig med Rosendahl i
mangt og meget, formået at skildre Ro
sendahl loyalt uden at være ukritisk.
Blot dette at sætte sig ind i og formidle
Rosendahls tanker og livssyn har
krævet evner, som man i dag ikke ville
forvente af en økonom.
Henrik Skov Kristensen
Gerd Callesen, Steen Christensen og
Henning Grelle (red.): Udfordring
og omstilling. Bidrag til Socialdemo
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kratiets historie 1971-1996. (Frem
ad, 1996). 559 s., 298 kr.
Lasse Ellegaard: / rosens favn. Krigen i
Socialdemokratiet. (Centrum, 1996).
187 s., 198 kr.

Alle danske partier har med mellemrum
fået - eller bestilt deres historie skrevet.
Socialdemokratiet har ikke stået tilbage.
Det begyndte allerede i 1904 med C.E.
Jensen og F.J. Borgbjerg: Socialdemo
kratiets Aarhundrede i to kæmpebind på
800-900 sider. Fremstillingen startede
med Den franske Revolution, både Eng
land og Tyskland samt Norge og Sveri
ge var med, men Danmark lagde dog
beslag på omkring 400 sider. 1 1921
fulgte E. Wiinblad og Alsing Andersen:
Det danske Socialdemokratis Historie
1871-1921 (I-II)ogi 1954-55 Oluf Ber
tolt, Ernst Christiansen og Poul Hansen:
En bygning vi rejser, der dækkede tiden
1871-1955 med lidt forhistorie. De søg
te alle tre, mest de to sidste, at omfatte
alle sider af den socialdemokratiske be
vægelse: rigsdagspolitik, kultur, koope
ration, boligselskaber, indsats i kommu
ner m.m., og var også dækkende med
hensyn til at placere de enkeltpersoner,
der på de forskellige områder havde
haft en særlig betydning. Så i 1971 gik
det galt. Perioden 1955-72 blev behand
let i J.O. Krag og K.B. Andersen: Kamp
og fornyelse-, den havde undertitlen
»Socialdemokratiets indsats i dansk po
litik 1955-71«. »Dansk politik« er her
forstået som politikken på Christians
borg - alt andet er borte.
Med Udfordring og omstilling er det
den sidste periode, 1971-96, der dækkes. Bogen har fået undertitlen »Bidrag
til Socialdemokratiets historie« og angi
ver dermed ligesom den foregående, at
det ikke er en samlet partihistorie. Dette
klargør redaktionen også i forordet. Her
siges ligefrem, at »forfattergruppen
ikke har haft mulighed for at gennem
føre en analyse af, hvorfor udviklingen
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forløb som den gjorde«. Unægtelig en
barsk konklusion, når det drejer sig om
historie. Det hedder videre: »en omfat
tende undersøgelse af partiets udvikling
i de sidste 50 år er en opgave, som bør
tages op«. Såfremt man i partiet har
ment, at dets historie burde skrives, er
det simpelthen ikke forsvarligt, at man
først, som tilfældet var, begyndte at sik
re sig medarbejdere i sommeren 1994,
når bogen skulle komme i det tidlige ef
terår 1996, og det drejede sig tilmed om
medarbejdere, der også havde deres
dagligdag at passe. (Det skal straks si
ges, at skriveren af disse linier blev bedt
om at skrive om kommunalpolitikken,
men ikke fandt, at der forelå forunder
søgelser, der muliggjorde at løse opga
ven på den korte tid). Hvis man i ledel
sen har ønsket en solid partihistorie,
burde man have startet sagen flere år
før; det kunne måske så også været ble
vet partihistorie på en noget anden
måde, end opgaven tidligere var blevet
grebet an.
Det skal imidlertid straks siges, at det
resultat, der foreligger, er kvalificeret
ud fra værkets forudsætninger og de
mål, man har stillet sig. Det samme kan
naturligvis siges om Krags og K.B. An
dersens arbejde med den begrænsning,
de har sat.
Udfordring og omstilling er opbygget
på følgende måde: Først gives en gene
rel oversigt over partiets Christiansborghistorie - den fylder omkring 100
sider - og derefter følger 12 enkelt
stående bidrag, der tager sig af udvalgte
emner.
Generelt gælder, at der ikke er tale
om nye studier, men om fremstillinger
støttet på den foreliggende, ofte tilfæl
dige litteratur, dertil kommer referater
af intern debatlitteratur, især i tidsskrif
tet Verdens Gang. Der gives derved et
godt indtryk af bevægelser og stand
punkter i spørgsmål som kvindepolitik,
demokrati på arbejdspladsen, økono
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misk demokrati, holdninger til EF,
udenrigspolitik, uddannelse, miljøpoli
tik og forholdet til fagbevægelsen. Til
dette kommer mere dybtgående artikler
om den organisatoriske opbygning og
ændringerne i vælgerbevægelserne.
Som i det generelle afsnit gælder det
også i de specielle, at fremstillingen sty
res meget af programudtalelser og pro
gramskrifter af forskellige typer. De
gennemgås nøje og analyseres, men der
er ikke nogen drøftelse af, om de så be
tød noget for partiets konkrete politik.
Undertiden må man spørge (og det gæl
der også for en, der selv har været med
til at formulere nogle af de såkaldte ar
bejdsprogrammer): Hvilken funktion
havde de så? Det havde været naturligt,
om der var kommet et svar i en historisk
fremstilling.
Redaktionelt er det en svaghed, at bo
gen mangler et sagregister. De mange
bidrag vil naturligt overlappe hinanden
af og til, alene derved at samme sag bli
ver set fra flere aspekter. Det gør måske
ikke så meget i dag; men det er jo en
bog, der også skal bruges om fem, for
håbentlig også om 20 år, og så vil sagre
gisteret blive savnet. Brugen om blot
fem år vil også blive hæmmet af, at
mange begreber og personnavne blot er
kendt i disse år, men om få år vil være
intetsigende; det gælder vistnok allere
de i dag, at mange begreber er for ind
forståede, og adskillige personnavne vil
være aldeles intetsigende. I sådanne
tilfælde skal de enten udelades eller
også præsenteres lidt nærmere.

Sådanne redaktionelle mangler gælder
også bogen af Lasse Ellegaard. Han er
journalist og vant til at skrive i en avis,
der er smidt væk samme dag; men når
man skriver en bog med gode oplysnin
ger, ligger der en forpligtelse til at gøre
bogen anvendelig i længere tid. Her er
ikke personregister, og indholdsforteg
nelsen mangler. De kapiteloverskrifter,
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der er, virker heller ikke meget vej
ledende.
Ellegaard er som også flere af forfat
terne i Udfordring og omstilling optaget
af Socialdemokratiets skift til at være et
middelklasseparti; - det er måske mest
udtalt i Udfordring og omstilling. Men
fælles er alligevel, at man åbenbart har
et billede af tiden til op omkring 1960
som den tid, da Vorherre gik på Jorden
og sørgede for, at folk stemte efter deres
klassetilhørsforhold, og at nominering
af kandidater skete i overensstemmelse
med partiets love. Der var både før og
efter 1914 og før og efter 1940 mange
arbejdere, der stemte borgerligt, og
mange erhvervsdrivende, der stemte so
cialdemokratisk. Og nominering af kan
didater til byråd og folketing skete i vid
udstrækning ved, at socialdemokrater
uden formel kompetence talte sammen.
Heller ikke i Folketinget gik det efter
klare linjer; der var grupperinger, og det
var der også inden for regeringen.
Når det gælder medlemstallet, er det
naturligvis rigtigt, at det er gået stærkt
tilbage. Det må imidlertid fastholdes, at
endog til langt op i efterkrigstiden var
umådelig mange - selv om de nok var
af socialdemokratisk holdning - blot
medlem af hensyn til det sociale sam
vær og ikke, fordi de havde et stærkt po
litisk engagement.
Lasse Ellegaards bog har til formål at
skildre krigen i Socialdemokratiet - det
vil efter hans tolkning sige tiden fra
1971 - hvis et bestemt årstal skal brin
ges. I virkeligheden handler den om for
mandsvalget i 1992, der blot har fået en
fyldig baggrund. Der fremlægges en
lang række oplysninger, som eftertiden
kan bruge. Der er også et væld af skarp
sindige iagttagelser, som eftertiden også
kan bruge. Til gengæld belastes bogen
af enkeltheder og flotte bemærkninger,
som når bogen læses i et stræk underti
den forplumrer det væsentlige eller i
hvert fald svækker billedet af helheds
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linjen. Der er grænser for, hvor meget
læserne bryder sig om at skulle tænke
over indholdet i sætningen: »Aukens
tindrende smil var på én gang accepte
rende og appellerende: både et tag-nuog-elsk-mig-smil, og et jeg-gjorde-detsgu-smil«. Det skaber også lidt uklar
hed, når det hedder om fire fremtræden
de medlemmers møde om folketings
gruppens konstituering: Det skete, mens
de spiste sammen »over delikatesserne
fra det danske køkken«. Vil Ellegaard
dermed sige, at det var typer, der kun in
teresserede sig for maden (de er i øvrigt
ikke de typer), eller er det blot staffage
tekst? Eller hvordan med Bjørn Westh
og Hans Hækkerup, der var »meget lan
ge i spyttet«? Læserne må også tænke
dybt over symbolikken, når det om
Anne-Marie Meldgaard fortælles, at
»hun er klædt i en blå kjole og klanter
net jakke i blåt og grønt. Hendes briller
matcher hendes kastaniefarvede hår«.
Er der også en symbolik i, at nogle Auken-venner på valgaftenen sidder med
»blikkene limet til tv-skærmen og kæler
for deres fadøl«?
Der er også tolkninger af detaljer,
som forekommer lovlig håndfaste.
F.eks. siges det om Peter Jørgensen
(mangeårig folketingsmand i Århus), at
han faldt i 1971, fordi Auken fik så
mange personlige stemmer, og det gjor
de Auken, fordi han forstod at føre valg
kamp, mens Peter Jørgensen ikke gjorde
det. Det er måske rigtigt; men virkelig
heden var også den, at mange af dem,
der kunne have støttet Peter Jørgensen i
agitationen, tav. Man var enige om, at
han ikke gjorde sit arbejde godt nok el
ler slet ikke gjorde det.
Undertiden virker det også, som om
meget overfortolkes. Det er en tendens,
der mærkes hos flere journalister (men
også blandt historikere). Hvis den kvik
ke bemærkning i samtaler eller taler er
tilstrækkelig kvik, tages den for sit på
lydende.
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Helt afgørende er det dog, at bogens
resultater åbenbart er gode, og at der til
med lægges oplysninger frem, som ikke
kendes andet steds fra. Åbenbart er det
Birthe Weiss, der er kilden. Hovedresul
tatet, forklaringerne på, hvorfor og
hvordan formandsskiftet fandt sted, vil
uden tvivl blive stående og dermed også
selve bogen.
Bemærkningen - at bogen vil blive
stående - gælder i endnu højere grad
Bettina Heltbergs Hvor der handles.
Erindringsbilleder (Gyldendal, 1996),
som ikke skal anmeldes. Dens litterære
kvaliteter er høje og vidner om fine
menneskelige værdier. Når den skal
nævnes her, er det, fordi den, hvis man
vil studere formandsopgøret og dets ho
vedpersoner, da vil være et centralt kil
deskrift. Vigtige oplysninger, men i den
forbindelse ikke mange, gives også i
Niels Helveg Petersen - manden og
magten (Aschehoug, 1996), skrevet af
journalisterne Michael Kristiansen og
Thomas Larsen, der beretter om Hel
vegs og Nyrups samtaler om et eventu
elt formandsskifte, samtaler før emnet
blev drøftet for alvor i Socialdemokra
tiet. Om formandsskiftet er der derimod
ikke nyt i Erik Meier Carlsen: Konger
uden land (Aschehoug, 1996), der mere
sigter på gennem dens hovedpersoner

Svend Auken, Ritt Bjerregaard og Uffe
Ellemann at vise, hvordan politik er ble
vet en sag, der præges af enkeltpersoner
og enkeltsager, men samtidig styres af
centrale embedsmænd.
Enkeltsagerne som politiske fænome
ner præger også alle de ovenfor nævnte
bøger. Der er en tendens til, at man viger
uden om at sætte sagerne i bredere histo
risk perspektiv. Man forsøger ikke at
spørge: Har vi set det her før? Er det no
get, der er specifikt dansk? Man tror, at
interne konflikter var ukendt før vor tid,
det til trods for, at de også kendtes tidli
gere og kunne være meget bitre, men
måske ikke i den grad åbenbare for bre
de kredse. Personfikseringen har været
fremherskende siden folkestyrets første
årtier. Vi har værker med biografier af
datidens politikere; nogle mere sobre
end andre. Det er lige fra Vilh. Topsøes
fine (men for kendere meget spidse) Po
litiske Portrætstudier (1878) og H.
Wulffs meget håndfaste og ikke særlig
afdæmpede Den danske Rigsdag (1882)
til Bransagers og Gunner Fog-Petersens
bøger fra henholdsvis 1901 og 1938. Var
det ikke også en næsten hel amerikansk
personfiksering, når de unge piger i
1880’erne gik med hovedtørklæder med
billeder af tidens venstreførere?
Vagn Dybdahl

REGIONAL- OG LOKALHISTORIE

Sidsel Eriksen: Stationsbyens samfund.
Folk og foreninger i Grindsted 18801940. (Overgaard Bøger, Grindsted,
1996). 431 s., 275 kr.
Henrik Zip Sane: Stationsbyborgeren...
En skabelsesberetning - Farum
1900-1920. (Studierækken fra Fa

rums Arkiver & Museer). (Farums
Arkiver & Museer, 1996). 568 s.

To bøger om to danske stationsbyer,
vidt forskellige bortset fra, at de begge
to er temmelig lange.
Længst er Henrik Zip Sanes bog om
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Farum. 523 sider tekst og noter. Det er
for meget. Så meget skete der simpelt
hen ikke i Farum i de 20 år af byens hi
storie, som bogen dækker, og forfatte
ren når da også kun op på det høje side
tal ved at fortælle de samme ting flere
gange og ledsage dem med almene be
tragtninger, som jævnthen er for lang
trukne og ofte overflødige. F.eks. bru
ges der 7 linjer (s. 220) på at forklare, at
en stor del af en virksomheds succes
både nu og i gamle dage består af, at be
styrelse og daglig ledelse er i indbyrdes
forståelse, hvilket i Slangerupbanens
tilfælde betød, at såvel bestyrelse som
ledelse ønskede, at den skulle give så
stort et overskud som muligt. Bogen
ville have vundet meget ved at blive
forkortet til det halve.
Bogen ville også have vundet ved at
blive relateret til stationsbyudviklingen
i resten af landet. Farum er i den sam
menhæng interessant ved at ligge så tæt
på København, at det får indflydelse på
byens udvikling. F.eks. betød det, at
gartnerierhvervet vejede meget tungere
i omegnens landbrugsstruktur, end det
gjorde andetsteds. Nærheden til Køben
havn og det københavnske marked næv
nes nogle steder i forbifarten, men ind
drages ikke i undersøgelsen. Det hæn
ger formentlig sammen med, at forfatte
ren ikke mener, at der kan drives kom
parativ stationsbyforskning. Han henvi
ser (s. 43) til, at det er umuligt at finde
så meget som to stationsbyer, hvor ud
viklingen er helt ens, og han afviser (s.
26) Niels Peter Stillings mere generelle
forklaring på stationsbyudviklingen
med den begrundelse, at de fire faktorer,
som Niels Peter Stilling peger på, ikke
har nogen umiddelbart forståelig indre
sammenhæng. Det er imidlertid ikke
rigtigt. Der er en klar indre sammen
hæng mellem de fire faktorer (befolk
ningstilvækst, landbrugsmodernisering,
infrastrukturudbygning og arbejdsde
ling), der alle er sider af markedsøkono
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miens gennembrud. Det mener forfatte
ren imidlertid som nævnt ikke, og der
for forsøger han ikke at analysere ud
viklingen i Farum som eksempel på én
form for stationsbyudvikling, der kan
sammenlignes med andre. Det er en af
gørende svaghed ved bogen, og det er så
meget mere beklageligt, som forfatteren
i øvrigt gerne vil prøve at beskrive ud
viklingen i mere almene begreber. Hans
erklærede ærinde er at beskrive tilbli
velsen af et stationsbyborgerskab og
hans hovedtese er, at det havde form af
en kollektiv læreproces (s. 28).
Denne emneformulering har imidler
tid ikke givet bogen nogen fast struktur.
Læseren bliver ført både langt og meget
bredt omkring, se f.eks. afsnit 3.3 »Jern
banepenge ruller« ( s. 160-177), beskri
velsen (s. 18) af hvad et fællesskab kan
være eksemplificeret ved Foredragsfor
eningen i Farum eller omtalen s. 270 af
problemerne for bestyrelsen, da det i
1911 viste sig, at der var svamp i sko
lens gulv. Til den upræcise disposition
kommer upræcise forklaringer. F.eks
kan man (s. 69) læse, at en af gårdene i
Farum var vant til at levere medlemmer
til sognerådet, og at en anden gård var
ejet af meget politisk interesserede
gårdejere, så der på den måde er en na
turlig forklaring på, at de to gårde var
repræsenteret i sognerådet. Den forkla
ring er indholdsløs. S. 472 får man om
en forskolelærerinde i Bregnerød at
vide, at »hun gennem ihærdigt udad
vendt indsats og dygtighed i sit arbejde
[formåede] at vinde kvinderne i lokal
befolkningen for sig og udbrede et kvin
depolitisk standpunkt...måske«. Læse
ren kan derefter selv gætte på, om det
var tilfældet eller ej.
Nogle af forklaringerne er tvivlsom
me. Den mærkbare stigning i gårdmændenes andel af de udlagte barnefædre efter år 1900 forklares (s. 327f)
med, at det måske var udtryk for patriar
katets forfald, fordi gårdejergruppen i
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takt med, at den mistede økonomisk og
social status, også mistede evnen til at
kontrollere sine drifter. Gårdejergrup
pens stigende andel af de udlagte fædre
blev imidlertid ledsaget af et omtrent til
svarende fald i karlenes andel, og en
mere nærliggende forklaring er unægte
lig, at det, der sker efter år 1900, er, at
det blev sværere for gårdejerne at betale
en karl for at påtage sig et faderskab. Det
er en mulighed, som forfatteren selv har
nævnt (s. 93f) som mindre sandsynlig sammenlign også beskrivelsen af pro
blemerne med en spiritusbevilling til
Jernbanehotellet s. 235 og 490.
Endelig er der mange misforståelser.
Eeks bruges begrebet ’spidsborger’ i
betydningen højborgerlig, men det be
tyder faktisk småborgerlig. Ordet ’ma
nufaktur’ (s. 233) må være en forveks
ling med ’manufakturhandler’. Det er
heller ikke korrekt, at en købmand an
gav sin formue for lavt, fordi han fra
drog prioritets- og anden gæld (s. 309).

Sidsel Eriksen relaterer sin bog om
Grindsted til den foreliggende stations
byforskning og ser udviklingen i Grind
sted som eksempel på, hvordan en stati
onsby kan udvikle sig. Hun koncentrerer
sin undersøgelse om foreningsdannel
sen i byen, som hun opfatter som nøglen
til en forståelse af de forandringer, som
byudviklingen medførte. Det er utvivl
somt korrekt, og med det udgangspunkt
gennemfører hun en dybtgående analyse
af udviklingen i Grindsted.
Stationsbyerne skød op på landet som
fremmedlegemer. Lokalpolitisk var de
styret af sognerådene, som var domine
ret af sognets landbobefolkning, indtil
stationsbyerne eventuelt voksede sig
store nok til at opveje dette. Stationsby
erne var derved placeret i et spændings
felt mellem land og by i en periode,
hvor samfundets grundlæggende mod
sætning ændrede sig fra land-by til ar
bejder-arbejdsgiver.
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I Grindsteds tilfælde var udgangs
punktet, før stationsbyen var begyndt at
vise sig, at der opstod en ideologisk de
ling på landet mellem en grundtvigiansk
bevægelse og Indre Mission. Da byen
kom til, blev der dannet en særlig fore
ning, Borgerforeningen, som udtryk for
byens interesser i modsætning til lan
dets og altså som en forening, der stod i
modsætning til de to bevægelser på lan
det. Borgerforeningen blev kernen i det
system af foreninger, der gjorde Grind
sted til en foreningsstyret by. Forenin
gerne udøvede samme funktion som by
rådet i en købstad. Der var snævre
grænser for, hvad landboflertallet i sog
nerådet ville bevillige til den opvoksen
de stationsby, og der blev derfor dannet
foreninger til løsning af en lang række
fælles opgaver: Privatskoleforeningen,
Anlægsforeningen, Elværksforeningen,
Vandværksforeningen og Biblioteksfor
eningen. Det var som regel Borgerfore
ningen, der stod bag stiftelsen af speci
alforeningerne, og det var som regel
den, der tog sagerne op og lod andre
fortsætte, når de var kommet i gang.
Byens kloakering gled således fra Bor
gerforeningen til Grundejerforeningen.
Efterhånden som stationsbyen be
gyndte at tage form, blev de ideologiske
spændinger fra landet også ført ind i
byen. Både grundtvigianere og Indre
Mission forsøgte at påvirke bybefolk
ningen. Kampen måtte imidlertid tilpas
ses de former, som en stationsby kræve
de til forskel fra landdistrikterne. Da de
to retninger på landet var religiøse be
vægelser, blev det til en kamp om sjæle
ne, og hurtigt blev det konkretiseret i en
kamp om at håndtere bylivets fristelser.
Alkohol stod som symbolet på disse, og
afholdsspørgsmålet blev derfor en ideo
logisk kampplads. Der blev oprettet en
række ideologisk farvede afholdsfore
ninger. Det illustrerer foreningsdannel
sens identitetsskabende funktion. Der
var et stort behov i de nye byer for at
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skabe sig en identitet gennem et gruppe
tilhør, som var klart afgrænset i forhold
til andre grupper.
Resultatet af, at det netop var alko
holspørgsmålet, der blev ideologisk
kampplads, blev, at Grindsted blev
tørlagt. Derved blev et spørgsmåls symbolvierdi på en meget konkret måde
omsat i indskrænkninger af den person
lige frihed, og det skabte et nyt spænd
ingsfelt mellem ideologi og folkevilje.
Det blev folkeviljen, der vandt. På et
vist tidspunkt i 1920’erne mente man at
kunne opgøre antallet af smugkroer i
byen til 11, og ingen har vist nogensin
de ment, at det tal var sat for højt. Cen
trum i alkoholtrafikken blev Afholdshotellet. Der var nemlig trods forbudet sta
dig visse muligheder for at indtage spi
ritus. Lukkede selskaber kunne f.eks.
gøre det. Til lukkede selskaber regnedes
foreninger, og derfor stod man i 1930
med en idrætsforening, der havde 27
aktive og 195 passive medlemmer.
I løbet af mellemkrigstiden ændrede
forholdene sig. Fra 1925 var der et fler
tal af byrepræsentanter i sognerådet. Det
kunne derfor overtage de opgaver, som
tidligere var blevet løst af foreningerne.
Byen stod nu heller ikke længere som
noget nyt og skræmmende, og de ideolo
giske skillelinjer blev nedtonet. De fle
ste foreninger i byen havde fortsat en
ideologisk forankring, men det ideologi
ske indhold trådte i baggrunden i forhold
til det egentlige foreningsformål. Samti
dig var der dukket en fagbevægelse op i
byen, som efter store startvanskelighe
der havde konsolideret sig. I 1940 var de
ideologiske skillelinjer i Grindsted kom
met mere på linje med de landspolitiske.
Sidsel Eriksens bog om Grindsted er
en kompetent og velskrevet analyse,
som sætter en lokalhistorisk undersøgel
se ind i en bred og velfunderet sammen
hæng og derved har interesse langt ud
over sit geografiske dækningsområde.
Jørgen Fink

Litteratumyt
Ib Gejl (red.): Århus. Byens historie.
Bind 4: 1945-1995. (Århus Byhisto
riske Udvalg, 1995). 353 s., 350 kr.

Bogen er, skønt udgivet først, det sidste
bind i en planlagt serie, der skal dække
Århus bys historie gennem tiderne. Det
foreliggende omhandler årene 1945 til
1995. Således at starte bagfra begrunder
udgiveren med et ønske om at markere
25-året for kommunesammenlægningen
i 1970 - og man finder hurtigt ud af, at
denne begivenhed løber gennem bogen
som et samlende tema - samt med, at
der hidtil ikke har foreligget nogen
større sammenhængende skildring af
byens etterkrigshistorie. Behovet for
dette bind skønnes altså at være større
end for de kommende.
Bogen er inddelt i fire kapitler med
hver en række underafsnit. Først »By
ens Rum« af John T. Lauridsen, hvor vi
præsenteres for den topografiske udvik
ling; bevægelsen fra gammeldags byhu
se over de almennyttige kæmpebyggeri
er til parcelhusbyggeriet, industriens
udflytning, den trafikale udvikling, ud
viklingen fra den traditionelle indkøbs
struktur med tusindsvis af nærbutikker
til etableringen af de store indkøbscen
tre mv. Centralt i og for disse udviklin
ger stod kommunens bestræbelser på at
tilkæmpe sig rum til sin ekspansion,
klemt inde som den var af seks geogra
fisk store, men relativt tyndt befolkede
forstadskommuner. Disse havde som
oftest ikke den store forståelse for vok
seværket i landets næststørste by. Man
ge planer blev opstillet af Århus kom
mune og forkastet af de andre, og pro
blemet blev først løst med kommunalre
formen i 1969. Altså med et landspoli
tisk initiativ. Herefter fik planlæggerne
større råderum, men i forbløffende man
ge tilfælde faktisk med ringe succes;
forskellige idealer for byplanlægning
afhøste hinanden i hastig rækkefølge,
private storfirmaer som Bilka etablere-
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de sig simpelthen og gennemtvang her
med nye indkøbs- og trafikstrukturer
osv.
I kapitlet »Byens Mennesker«, der
rummer bidrag af Henrik Vedel-Smith
og Rolf Engeli, redegøres for den de
mografiske udvikling. Hvor mange le
vede og lever i Århus, hvordan var al
dersfordelingen, hvornår og hvorfra
kom de fremmede, og hvor mange var
de? Igen står forskellen mellem »det
egentlige« Århus og omegnen i cen
trum; den store tilvækst skete i omeg
nen, dér fik nogle udflyttere det bedre,
men det var også der, de største proble
mer opstod. Kapitlet indeholder også en
redegørelse for de materielle og sociale
levevilkår, hvor vi præsenteres for fat
tigdommen, bolignøden, sygdommene i
efterkrigstidens første tiår, men også for
de store bestræbelser, som blev udfoldet
allerede i halvtredserne gennem bl.a.
satsningen på det sociale boligbyggeri.
Og vi følger nok engang parcelhusenes
og andre byggeriers udvikling, men nu
med vægt på andre facetter, så det
egentlig ikke føles som en gentagelse.
Tredje kapitel, »Byens Liv« med bi
drag af Erik Korr Johansen, Ib Gejl, Jør
gen Fink og Maibritt Bager, fortæller os
om, hvad byens mennesker foretog sig
- hvordan de fordelte sig på byens er
hvervsstruktur, studerede og fyldte de
mange uddannelsesinstitutioner op,
hvordan de efter veludført gerning ka
stede sig ud i organiserede fritidsaktivi
teter eller det stedse mere udviklede for
lystelses- og kulturliv. Eller slog næring
og fornøjelse sammen i kriminelle
handlinger af forskellig karakter. Sær
egent for Århus var en relativt mindre
andel af beskæftigede inden for industri
og håndværk og en tilsvarende større in
den for handel og transport end tilsva
rende for landets øvrige store byer.
Sidste kapitel hedder »Byens Styre«
og er skrevet af Henrik Fode. Det hand
ler om den politiske og forvaltnings
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mæssige udvikling, f.eks. hvordan køb
staden blev til storkommune, og hvad
deraf fulgte. Her vender vi os nok en
gang mod de kommunale trakasserier
op til sammenlægningen i 1970. Udvik
lingen både før og efter var påvirket af
Socialdemokratiets afgørende stilling i
kommunalpolitikken, hvilket forståeligt
nok bliver et dominerende træk i kapit
let.
Bogen vil trække hovedlinjer op, og
det gør den rigtig godt. Den valgte dis
ponering af stoffet fungerer i det store
og hele fint; det ene kapitel lægger godt
op til det næste, og der er et minimum af
unødvendige overlapninger og genta
gelser. Dette kunne ellers være blevet et
problem, når hele otte forfatteres for
skellige bidrag skal samkøres. Deres
skrivestil er også så tilpas ensartet, at
det samlede værk fremtræder homo
gent. Læg hertil illustrationer, som
kommenteres så fint, at de fremstår som
en understøtning af og et supplement til
teksten. Så langt så godt.
Men så melder spørgmålet sig: Hvil
ket publikum forestiller udgiverne sig at
nå med denne bog; skriver de kun for
den snævre kreds af faghistorikere, eller
vil de længere ud? Begge målgrupper er
nok mulige at nå på én gang, men det
stiller bestemt særlige krav, og det hæn
ger nok til dels også sammen med nogle
overvejelser over, hvorfor man overho
vedet ønsker at beskrive en provinsbys
historie særskilt.
Man kan have den holdning, at en
hvilken som helst lokalitet fortjener at
få sin historie beskrevet, at dens befolk
nings liv altid har en egenværdi, som
kan holdes frem med lige så stor ret som
en hvilken som helst anden befolknings.
Det er helt fint. I så fald må målgruppen
nødvendigvis først og fremmest være
alle de lokale (og en antropolog fra
Sjælland eller Indien i ny og næ). Jeg
som indfødt århusianer holder meget af
min by og læser gerne om den, især når
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der er noget om Trøjborg, for der kom
mer jeg fra. Men så ville jeg faktisk
godt have en fortælling serveret mere
rapt, med mere lugt og larm og liv og
billede, så at sige, og færre statistikker,
færre hektarangivelser, færre indviklede
forklaringer. Eller en beskrivelse båret
af det glødende engagement og fortæl
lende drive, vores gamle borgmester
Bernhard Jensen lagde for dagen i sine
bøger. Cykel-Bernhard tilbragte sin
barndom i Niels Juelsgade på Trøjborg i
Århus og fortæller om den, så man fø
ler, man selv kender rullekonen længere
nede ad gaden; men han fortæller lige så
levende om 17- og 1800-tallets Århus,
som han af indlysende årsager ikke
kendte personligt.
Den foreliggende bog er, uden på no
gen måde at være kedelig, ikke lagt så
populært op, selv om man naturligvis
må håbe, at den når langt ud. Men nu
kunne jeg som historiker ønske en høje
re grad af sammenstilling mellem
Århus’ specielle og Danmarks generelle
udvikling i efterkrigstiden, end tilfældet
er her. Så byens historie gled ind og
blev forstået som et led i en større sam
menhæng, eller så jeg kunne se, hvor
Københavns historie i hovedsagen føl
ger de samme baner, og hvor forskellen
mellem hovedstad og provinsby kom
mer til udtryk. Eller forskelle og lighe
der mellem Århus og landets øvrige
større provinsbyer. I hvert fald ville
nogle overvejelser herover have interes
se. Noteapparatet er utilfredsstillende jeg kan ikke ad den vej gå ind og forføl
ge interessante problemstillinger eller
udrede dunkle punkter, og så er det ikke
nok, at udgiverne på side 346 fortæller
mig, at jeg bare kan komme ned på Er
hvervsarkivet og hente flere henvisnin
ger. Jeg savner et register, hvilket be
sværliggør en sammenstilling af oplys
ninger forskellige steder i bogen. Jeg
savner en præsentation og diskussion af
den foreliggende litteratur om emnet.
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Kort sagt savner jeg meget af det, som
kendetegner en fagbog i historie.
Den foreliggende Århus-historie er
god, skrevet som den er af gode forske
re. Den kunne nok være blevet endnu
bedre, hvis der var arbejdet mere med at
kombinere den uudtalte ambition om på
samme tid at appellere til fagfolk og til
en bredere offentlighed. Men det er jo
godt nok også en vanskelig sag.
Søren Hein Rasmussen

Søren Frandsen, Jens Anker Jørgensen
og Chr. Gorm Tortzen (red.): Bogen
om Esrum Kloster. (Frederiksborg
Amt, 1997). 208 s.

Prins Henrik har skrevet forord til bo
gen om det nyrestaurerede Esrum Klo
ster, og så nobel er bogen hele vejen
igennem. Fra Frederiksborg Amts side
har man bedt en række forskere om at
sammensætte en bog om klosterets og
cistercienserordenens historie. Tanken
er, at dette værk skal fortsætte i en
skriftserie, Esrum Studier, der vil gå
yderligere i dybden med klosterhistori
en.
Det kan på ingen måde nægtes, at
denne begyndelse er fornem og vellyk
ket. Bogen ånder af engagement fra bi
dragydernes side. Adskillige aspekter af
Esrums historie behandles på et niveau,
der i de fleste tilfælde er let for den
uindvidede at gå til. For den indviede er
der i hver artikel et godt og fyldigt note
apparat. Vægtningen er på denne måde
meget fin. Et vist sprogligt kendskab
forudsættes i artikelen om Broder Rus,
hvor Søren Frandsen både citerer latin,
ældre tysk og dansk. Det er ikke så let,
hvis man ikke er vant til det. Men dér er
dilemmaet mellem historieforskning og
formidling tydeligt.
Bogen falder i tematiske afsnit. Først
kommer tre yderst kompetente artikler
om selve klosterets grundlæggelse, or
denens historie i Skandinavien og det
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øvrige Europa - og de arkæologiske
vidnesbyrd. Derpå følger præget på
landskabet, godsdrift og møller. Denne
del understøttes fint af prægtige foto
grafier af bygninger og landskaber. Jens
Anker Jørgensen og Chr. Gorm Tort
zens fremlæggelse af bibliotekets skæb
ne er en grum historie, men den sættes
ind i billedet af, hvad der i øvrigt over
gik klosterbibliotekerne efter Reforma
tionen - og dermed undgås sentimenta
litet. Historien får lov til at være histo
rie. Tak.
Sissel E Plathe nævner de ændringer,
altertavlen undergik efter Reformatio
nen, hvorved abbed Peder trylledes om
til en luthersk præst - som påvist af
Christian Axel Jensen. Men hun er langt
mere interesseret i at fortælle om tavlen
som helhed, dens stil, ikonografi og hi
storie frem til vore dage. Plathe kom
mer hele vejen rundt og viser bl.a. sit
store kendskab til klædedragt og teksti
ler. Søren Frandsens gennemgang af de
mange versioner af Broder Rus’ historie
er måske noget omstændelig, men han
får samlet det, vi indtil videre kan vide
om denne sære historie, der åbenbart
vandrede rundt i Europa. Han får ret
grundigt afmytologiseret historien om
den fæle broder og de påståede materi
elle vidnesbyrd om hans færden i Es
rum.
Bogen afsluttes med et afsnit af
Flemming Ettrup om Esrum Kloster
som hovedsæde for Frederiksborgstutterierne. Selv om man kun har begræn
set forstand på heste og hesteavl, er
også denne artikel fængslende. Her er et
stykke veldokumenteret kulturhistorie.
Historien er set med stutterierne og en
hesterace som prisme.
Som helhed er dette bind fremragen
de. Det skyldes den høje kvalitet i bidra
gene som forskningsbaseret formidling
samt, at man kommer ud over lokalhi
storien og får det internationale per
spektiv på klosteret. Man får noget -
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endda meget - at vide, og det hele hviler
på gode og klare referencer. Det er en
smuk bog med kun få trykfejl og med
en god balance mellem tekst og billede.
Den er tæt på et UG.
Carsten Bach-Nielsen
Erik Carié: Københavns fængsler i 100
år. (Justitsministeriet, Direktoratet
for Kriminalforsorgen, 1995). 356 +
XIX s.

Dette festskrift er udsendt, før det dan
ske fængselsvæsen blev verdenskendt
gennem fangeflugten fra Vridsløselille
Statsfængsel, da en gummiged gennem
brød fængselsmuren, men det doku
menterer, at fangeflugter ikke er nogen
opsigtsvækkende sjældenhed. Der er
årligt en del af dem, blot er de som regel
mindre dramatiske og især mindre vel
dokumenterede. Veldokumenteret er
denne bog til gengæld. Forfatteren, selv
ansat i fængselsvæsenet, har fået ad
gang til væsenets arkivmateriale frem til
1989 og, som han selv formulerer det i
bogens efterskrift, har han valgt »en
fortløbende fortællende kildeudgivelse,
hvor læseren væsentlig selv må foretage
vurderende sammendrag«. Bogen er i
første række en »jubilæumshilsen til
personalet og institutionen«, men vil
også have bud til de forskere, der vil be
skæftige sig med de store statslige op
bevarings- og behandlingsinstitutioner,
ikke mindst på grund af det kildemateri
ale, der lægges frem og ellers ikke har
været tilgængeligt.
Forfatteren har uden smålig skelen til
væsentligt og uvæsentligt berettet om
stort og småt i denne aflukkede verden
med dens reglementer og egenartede in
stitutionskultur. Der er talrige detaljer
fra hverdagen, i sagens natur set gen
nem institutionens optik, og meget om
de foranstaltninger, der under skiftende
situationer bliver truffet over for de ind
satte. Især under den tyske besættelse
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blev loyaliteten sat på hård prøve, men
kun enkelte forbrød sig mod regerin
gens politik og forduftede med nogle af
de fanger, de var sat til at passe på. Det
var med andre ord et spørgsmål om le
vebrødet, hvis man satte sig op mod
reglementet og de foresatte i den van
skelige tid. Kun en enkelt af disse synes
at have sat sine medborgere så meget
højere end hensynet til regeringens poli
tik og reglementernes orden, at han led
på sin sjæl derved (inspektør Waagensen). I øvrigt er besættelses- og rets
opgørets tid meget karakteristisk set fra
væsenet mest et spørgsmål om overbe
lægning af cellerne som følge af tyske
beslaglæggelser, stigende kriminalitet
og flere arrestationer og interneringer.
Forfatteren søger i flere sammenhæn
ge at give korte historiske rids som bag
grund for at følge institutionsudviklin
gen, men det bliver ved forsøget. Der er
for langt fra disse rids, hvor det går over
stok og sten, til de konkrete forhold i
fængselsvæsenet - som f.eks. s. 13Iff.,
hvor vi fra verdenspolitikken lander i
den ny tjenestemandsordning og ind
førelse af en titelændring for vagtmestre
(s. 134). Det kommer ikke til at hænge
sammen. Sine steder er detaljeringsni
veauet sådan, at man må spørge, om
dette nu er nødvendigt. Et eksempel:
For dem der vil vide, hvor mange lom
mer der var i uniformsbukserne hos en
fængselsbetjent i 1940, vil svaret være
at finde her! Den slags detaljer er der
mange af. Anmelderen skal ikke røbe
hverken antallet af lommer eller sidetal
let, hvor oplysningen er at finde, her,
men overlade det til den nysgerrige bru
ger af bogen. Hun eller han vil opdage,
at hverken den meget knappe indholds
fortegnelse eller det afsluttende »Sagre
gister over afsnitsoverskrifter« vil lede
til denne oplysning. Under »Unifor
mer« vil man også lede forgæves, kan
det dog røbes. Et personregister er ude
ladt. Tilsammen gør det denne »fortæl
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lende kildeugave« tungere at anvende,
end det strengt taget havde været nød
vendigt. Hvis bogen alligevel kunne
være med til at styrke den videnskabeli
ge interesse for denne side af socialhi
storien, var det slet ikke så ringe ennda.
Den dokumenterer endnu engang, at der
her ligger et stort materiale med mange
muligheder.
John T Lauridsen
Søllerød i sort og hvidt 1940-45. (Sølle
rød Museum i samarbejde med 5.
maj Komitéen, 1995). 179 s.

Jubilæumsår i forbindelse med Besæt
telsen kaster altid lokalhistoriske udgi
velser af sig, og erfaringsmæssigt er
kvaliteten mildest talt stærkt svingende.
50-året for Danmarks befrielse i 1995
var ingen undtagelse.
Denne bog om Søllerød kommune
hører bestemt til i den gode ende. Den
er skrevet og tilrettelagt af to faghistori
kere og to folkeskolelærere med tilknyt
ning til Søllerød Museum og Byhisto
risk Arkiv for Søllerød Kommune.
Bogens lidt spøjse titel skal angive
ligt knyttes til lysene om aftenen den 4.
maj 1945, som symboliserede, at efter
sort kommer hvidt. Umiddelbart vil an
melderen dog mene, at titlen rummer en
dobbelttydighed, for bogen præsenterer
ikke mindre end 250 sort-hvide fotos,
som langt hen ad vejen var høsten af en
lokal udstilling i jubilæumsåret 1985.
Der er derfor nærmest tale om et billed
værk af kalejdoskopisk karakter. De en
kelte fotos eller grupper af fotos, som
gennemgående er af fin kvalitet, er for
synet med udførlige billedtekster og er
bundet sammen af tematiske tekstafsnit.
Disse er forklarende/reflektoriske og
ganske velformidlede. Gennem dem får
den lokale læser sat tildragelserne ind i
et større perspektiv.
Følgende emner tages under behand
ling gennem den lokale optik: kapitula-
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tionsdagene, englændernes ankomst, in
terneringerne af mistænkte landssvigere, besættelsestidens hverdag med alt
hvad den indebar af varemangel, civilt
beredskab, vagtværn mv. Dertil mod
standens udvikling, den passive såvel
som den aktive, og den tyske tilstede
værelse både før og efter den 5. maj
1945.
Søllerød adskilte sig på disse områ
der ikke væsentligt fra resten af landet.
Enkelte lokale specialiteter bydes der
dog på. F.eks. benyttede Hitlerjugend
fra efteråret 1943 frem til befrielsen
herskabsvillaen Henriksholm i Vedbæk
som uddannelsescenter, og der var stati
oneret ungarske tropper i Høvelte.
Helt specielt for Søllerød kommune
var imidlertid, at den nazistiske ung
domsafdeling NSU’s førerskole var pla
ceret i Holte, i herskabsvillaen Breidablik. Herfra bringes en række fremra
gende (og indiskrete) fotos.
De ovennævnte grupper behandles i
kapitlet »De uønskede«, og det er ka
rakteristisk for bogen, som for en del
andre nyere lokalhistoriske udgivelser
om Besættelsen, at perspektivet rækker

ud over den lokale modstandsbevægelse
og også ud over den 5. maj 1945. Når
dertil kommer, at tidsdistancen synes at
fremme nøgternheden, får man et bety
deligt mere nuanceret billede af »De
fem onde år«. Naturligvis bliver også i
denne udgivelse den lokale modstands
bevægelse indgående omtalt. Anderle
des kan det ikke være, bl.a. fordi kilde
materialet er rigeligt. Således indehol
der bogen en styrkeliste over mod
standsbevægelsen i lokalområdet, som i
øvrigt fik en central placering i Sjæl
landssammenhæng, da Sjæl landsledel
sen den 1. maj 1945 forlagde sit hoved
kvarter til Holte.
Én væsentlig anke har anmelderen
dog - og bogens lødighed skærper ude
lukkende denne anke: Bogen er komplet
uden annotering, end ikke en litteratur
liste finder man. Eneste vejledning får
man i forordet, hvor det anføres, at bo
gen står i gæld til en artikel skrevet i
Søllerødbogen 1986. Tydeligvis bygger
bogen dog i høj grad også på senere til
komne kilder, herunder publicerede ar
bejder.
Henrik Skov Kristensen

ØKONOMISK OG SOCIAL HISTORIE
Palle Uhd Jepsen: Harpuner i Arktis.
Hvalfangst ved Svalbard i 1600-cire
ne. (Fiskeri- og Søfartsmuseet. Salt
vandsakvariet, 1994). 144 s.

I 1500-årene begyndte den kommerciel
le hvalfangst, og aktiviteten i 15001600-årene er emnet for denne bog, der
giver langt mere, end undertitlens sted
betegnelse Svalbard angiver. Vi får
hvalfangstens forhistorie tilbage til 800årene, forud for en introduktion af Sval
bard med historien om opdagelsen af

denne øgruppe, som derefter skildres
nøje. De forskellige hvalarter og deres
biologi og livscyklys beskrives, grøn
landshvalen, nordkaperen, pukkelhvalen. De forskellige hvalprodukter gen
nemgås, ligeledes fangstmetoderne,
med en detaljeret skildring af det farlige
erhverv udøvet under fjerne og frem
medartede himmelstrøg med kulde,
storme og isnende snebyger. I den første
tid foregik fangsten fra landstationer, og
vi får en detaljeret skildring af metoden,
med harpuner, aflivning, flænsning og
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spækkogning, alt for en væsentlig del
udviklet af baskerne, der får et særligt
afsnit. Fangstområderne beskrives, her
under også Labrador og Jan Mayen, li
geledes skibene til transport af mand
skab, redskaber og fangstudbyttet, hval
olie i tønder samt barder.
Hvalfangsten ved Svalbard blev ind
ledt i begyndelsen af 1600-årene, og
Danmark kom selv med fra 1617, efter
at englændere og hollændere da allerede
i årevis havde kæmpet om fangstpladser
og udbytte, for den danske konge med
et diplomatisk intermezzo med England
i 1615 i håndhævelsen af suveræniteten
over de arktiske områder. Trods gode
resultater trak Christian 4. sig allerede i
1622 ud af foretagendet, idet han ønske
de at anvende ressourcerne på andre
områder inden for handel og søfart. Ak
tiviteten fortsattes af købmanden og re
deren Johan Braem, hvis problemer
med konkurrerende og til tider krigeri
ske nederlandske og franske hvalfange
re og med Christian 4.s skiftende uden
rigspolitik gennemgås nøje. Johan
Braems virksomhed følges i bogen frem
til hans død i 1646, og derefter kan kon
stateres, at den danske aktivitet med
hvalfangst fra faste landstationer slutte
de omkring 1660. Omkring samme tids
punkt ophørte også den øvrige landba
serede hvalfangst, og bogen giver heref
ter blot et kort resumé af hvalfangsten
frem til 1700-årene, idet den pelagiske
hvalfangst, havfangsten, ligger uden for
bogens rammer.
Palle Uhd Jepsen har ikke benyttet
utrykte kilder, men bygger på en ganske
omfattende litteratur og på egne iagtta
gelser i områderne. Bogen er præget af
et tiltalende økologisk syn, den er
velskrevet og sine steder ganske spænd
ende, og forfatteren kan berette selvop
levet fra ophold i det arktiske område
med arkæologiske ekspeditioner og ud
gravninger af hvalfangernes landstatio
ner. Billedstoffet er stort, ofte smukt og
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instruktivt, med gamle stik og moderne
fotos af landskaber og arkæologiske
fund af produktionsanlæg og hvalfan
gergrave fra 1600-årenes hvalfangst.
Ole Degn
Ebba Waaben: Christian 4.s salpeter
værker. Udgivet af Kirsten-Elizabeth
Høgsbro og Knud Waaben. Studier
og kilder, bd. 8. (Rigsarkivet/ G.E.C.
Gad, 1995). 228 s., 190 kr.

I mange år arbejdede Ebba Waaben med
en skildring af en væsentlig baggrund
for Christian 4.s magtpolitik: produk
tion af salpeter til brug for krudtfrem
stilling. Ved sin død i 1992 efterlod hun
sig et næsten færdigt manuskript til en
bog om emnet, og det foreligger nu i
bogform bearbejdet ved udgiverne på
fornem vis. En hidtil næsten helt upåag
tet side af Christian 4.-tidens historie
foreligger hermed belyst i detaljer.
I et indledende kapitel fortælles om
salpetersydning i Danmark 1560-1660,
en aktivitet, der for den ikke-orienterede forekommer gådefuld, men gennem
teksten bliver gjort forståelig. Der rede
gøres for krudt og tøjhuse og producen
terne, beskikkede og frie salpetersydere,
og for salpeterværkerne i almindelig
hed, bygninger og redskaber og tilfør
sler afbrænde og salpeterjord. Med ret
te fremhæves opførelsen af et salpeter
værk som en stor begivenhed på en egn,
for der var tale om store anlæg, med
salpterlader af en længde på op til 60
fag eller omkring 70 m, og endda ses
ikke-realiserede projekter på 100 fag el
ler noget over 100 m. Til værket hørte
yderligere et sydehus og en bolig for
salptersyderen. Endelig gives i indled
ningskapitlet en redegørelse for det be
nyttede kildemateriale, de lange, for
størstedelen publicerede rækker af Dan
ske Kancellis brevbøger med kopier af
bestallingsbreve for salpetersydere og
andre breve og de lange rækker af lens-
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regnskaber. Dette omfattende, møjsom
meligt gennemgåede materiale har Ebba
Vaaben så suppleret med rentemesterregnskaberne, Øresundstoldregnskaberne og de få tilfældigt bevarede Tøjhus
regnskaber.
Bogens følgende fire hovedafsnit
rummer deltaljerede redegørelser for de
enkelte værker, behandlet len for len i
de fire hovedområder Sjælland, de øvri
ge øer, Jylland samt landskaberne øst
for Øresund og Norge. I alt blev der fra
starten med de faste salpeterværker i
1615 tale om mere end en snes projek
ter, hvoraf 16 bliver behandlet nærmere,
heraf et ikke-gennemført. Af værkerne,
de fleste realiseret i årene 1615-20, lå
seks på Sjælland, ét på Fyn, seks i Jyl
land, et på Bornholm og to i Skåne.
Man kan her nøje følge de enkelte vær
kers forhistorie, bygninger og drift, og
det oplyses, hvorvidt værkernes belig
genhed kendes nu. I betydeligt omfang
angives mål for de bearbejdede jord
mængder og den producerede salpeter,
og i det afsluttende kapitel opgøres tal
lene for de 12 af værkerne i perioden
1615-ca. 1645 til i alt 600.000 td. jord
og næsten 2.000 centner salpeter.
I tre nyttige tillæg finder man en liste
over salpetersydere med kongelig be
skikkelse, redegørelse for et forsøg på
Landbohøjskolens agrikulturkemiske
laboratorium med salpeterudvinding af
jord, udført 1971 på foranledning af
Ebba Waaben, samt en bibliografi over
bøger fra 1500-1700-årene om salpeter
og krudt. Et person-, stednavne- og sag
register afslutter bogen.
Ole Degn

Karl-Erik Frandsen: Okser på vandring.
Produktion og eksport af stude fra
Danmark i midten af 1600-tallet.
(Skippershoved, 1994). 155 s.

I århundreder var okser sammen med
korn Danmarks vigtigste eksportartikel.

409
Mange forskere har i det seneste århun
drede beskæftiget sig med okseekspor
ten, ud fra enkelte regnskaber eller på
grundlag af lovgivningen og breve og
beretninger. Med Karl-Erik Frandsens
bog foreligger for perioden omkring
1650 en samlet fremstilling af denne
væsentlige side af dansk økonomi.
På europæisk baggrund placerer bo
gen okseeksporten fra det Danmark, der
sammen med Polen, Ungarn og Ukraine
stod i periferien i forhold til aftagerom
råderne Vesttyskland, Østrig og Italien.
Efter en redegørelse for udviklingen si
den middelalderen af studehandelen i
Europa følger en skildring af udviklin
gen i produktion af og handel med okser
i Danmark og Hertugdømmerne i perio
den 1500-1660, herunder produktions
forholdene og den komplicerede lovgiv
ning, der siden 1524 i det væsentlige
forbeholdt opstaldning og dermed pro
duktion af okser for den privilegerede
adel og for kronen. Efter en vækst i ok
seeksporten i 1500-årene ses omkring
1615 et højdepunkt, hvorefter tallene
gradvist faldt, dog med mange sving
ninger.
I et følgende kapitel skildres mere de
taljeret produktionen af okser på danske
hovedgårde, med udgangspunkt i tre
konkrete godser, Vallø, Skinnerup (det
senere Ulriksholm) og Gjesingholm
(det senere Løvenholm). På grundlag af
bevarede toldregnskaber analyseres
derefter produktionen af okser udført
over Assens, der var et af de få tilladte
udførselssteder; toldregnskaberne her
fra tillader en minutiøs kortlægning af
adelige hovedgårde og kongelige lens
slotte som produktionssteder, og tilsva
rende skildres i et kapitel handelen med
stude, der udførtes over Assens. På
samme måde redegøres i et kapitel for
eksporten over Ribe. Som helhed domi
nerede i eksporten over Assens køb
mænd fra Assens og Odense samt især
tyske købmænd fra Bremen, hvorimod
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eksporten over Ribe var domineret af
købmænd fra Ribe, Varde og Ålborg,
mens man ved de slesvigske toldsteder
bemærker købmænd fra Ålborg, Vi
borg, Vejle og Lemvig. Endelig følges i
et kapitel okserne forbi de slesvigske
transittoldsteder, Haderslev, Toldsted,
Toftlund, Bov, Gottorp og Rendsborg.
Karl-Erik Frandsens bog bygger ikke
blot på den tidligere, ganske omfattende
litteratur, men også på arkivalsk materi
ale i godsregnskaber og toldregnskaber
fra de anførte toldsteder.
Med sin velskrevne bog giver KarlErik Frandsen en klar fremstilling af
den ofte meget omfattende transport af
stude, fra det østligste Skåne over Fyn
og Jylland og videre og fra Vendsyssel
gennem Jylland, Slesvig og Holsten til
Elben. Ved sammenstillingen af de
mange tal fremtræder krisen for adelen i
1640’erne og de udenlandske køb
mænds voksende andel af eksporten af
danske okser. Karl-Erik Frandsen finder
det overdrevet at se dette som udtryk for
en fundamental krise i det økonomiske
system, men det er formentlig med uret
te, for krisen fremtræder også på andre
måder, i skibsfarten og i byernes befolk
ningstal.
På en meget fornem måde er de ofte
komplicerede talforhold, geografiske
fordelinger og transportruter illustreret
med en udstrakt brug af kort og søjleog cirkeldiagrammer. I et blik får man
herigennem en klar opfattelse af mange
forhold.
En fyldig litteraturliste og et navnere
gister afslutter bogen.
Ole Degn
Leif Svalesen: Slave skibet Fredensborg
og dansk-norsk slavehandel i 1700tallet. Oversat af Vibeke Steinicke
Sørensen og Hanne Steinicke. (Ho
vedland, 1996). 240 s., 398 kr.
Slaveskibet Fredensborg blev bygget i

Litte ratu niv t
1752-53 og det forliste kun femten år
senere ud for Sørlandskysten i Norge,
hvor det blev fundet i 1974. I bogen ta
ges afsæt i selve fundhistorien, herpå
gennemgås i otte stemningsmættede ka
pitler skibets sidste sejlads og dets for
lis, og til sidst vender vi tilbage til fun
det og forfatterens senere rejse i slave
skibets kølvand.
Det er således en noget rodet bog, der
i sin helhed gør indtryk af at være for
fatterens personlige scrapbog med alle
de indsamlede oplysninger om Fredens
borg og arbejdet med skibet. Forfatteren
er dykker og var med til at finde vraget i
1974 netop på baggrund af bevarede ar
kivalier, og herefter har han nøje gran
sket skibets historie. Skibsjournaler, in
strukser, inventarlister, korrespondan
cer, søforhør og meget andet er gravet
frem i arkiverne i Danmark og i Norge,
hvortil kommer mere end tusind bjær
gede genstande. Det gør skibet til det
bedst dokumenterede slaveskib, der no
gensinde er fundet i verden, og det er
derfor et uhyre vigtigt bidrag til belys
ning af slavefartens dystre historie.
Især kapitlerne om Fredensborgs sid
ste rejse er oplysende. Vi følger skibet
fra udrustningen i København, ad tre
kantruten til Guldkysten og til Dansk
Vestindien med slaver og endelig hjem
rejsen indtil forliset ved Sydnorge. Gen
nem de mange citerede kilder får man et
solidt indblik i livet ombord på et slave
skib, især i besætningens barske hver
dag. Som arkivar Erik Gøbel slutter sit
lille, men informative forord, er beret
ningen spændende som en roman, men
ikke desto mindre den skinbarlige sand
hed.
Bogen forekommer dog ofte irrite
rende grundig. Oplysninger om an
læggelsen af Kronborg i 1574 og Øre
sundstoldens afvikling i 1857 (s. 45f.)
er f.eks. overflødige i forhold til slave
skibets historie. Det er dog kendeteg
nende for forfatterens grundighed - et-

Litteraturnyt
hvert tænkeligt spørgsmål er søgt be
svaret. Forfatterens ildhu virker dog
næsten fanatisk, når han rejser til St.
Croix bl.a. for at finde mulige efterkom
mere af de slaver, som Fredensborg
medbragte (s. 188). Det er jo næsten for
meget!
Der er tale om et overdådigt smukt og
velillustreret værk. Ikke færre end 175
illustrationer pryder bogen, så læseren
får afgjort syn for sagn. En gennemført
smuk bog, tilmed pædagogisk tænkt
med nyttig ordliste m.v. Et pragtværk
både i den maritime historie og i dansk
norsk historie i øvrigt.
Kenn Tarbensen

Lars Heide: Hulkort og EDB i Danmark
1911-1970. (Systimes Teknologihi
storie). (Systime, 1996). 411 s., 350
kr.
Emnet lyder måske ikke særlig spænd
ende på forhånd. Hulkort. Associatio
nerne går uvægerligt i retning af det
strengt saglige. De er nyttige, bevares,
men at skrive en bog om dem. Det har
Lars Heide imidlertid gjort, og resulta
tet er blevet vældig godt og betydelig
mere perspektivrigt, end bogens titel
umiddelbart lader ane. Dette er ikke
bare historien om en bestemt teknologi
(eller rettere to) og dens anvendelse og
udvikling i Danmark, men også en
branchehistorie og en fremstilling, som
desuden behandler administrationshi
storiske og virksomhedsledelseshistori
ske spørgsmål. Det er derfor en meget
givende bog, som tilmed er skrevet i et
klart sprog og stillet logisk og overskue
ligt op.
Bogens første halvdel behandler hul
kortteknologiens historie i Danmark, fra
den første maskine dukkede op i 1911
(til leje til en bestemt opgave) og frem
til 1970, da teknologien havde mistet
sin betydning. Det var en teknologi, der
kun fik en begrænset anvendelse i det
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danske samfund, og som især blev brugt
til løsning af statistiske opgaver. I
1950’erne, der blev hulkortenes stor
hedstid, begyndte den dog også at finde
anvendelse til begrænsede bogholderi
opgaver, typisk fakturering og lager
kontrol.
Hulkortmaskinerne udgjorde en over
skuelig branche. Antallet af leverandø
rer begrænsede sig til tre med IBM som
den vigtigste. Det var også en overskue
lig branche, hvad antallet af kunder an
gik. I mellemkrigstiden var der således
tre statslige (D.S.B., Danmarks Statistik
og Valutacentralen), og inden for den
private sektor dominerede fire (Hafnia,
Baltica, Dansk Arbejdsgiverforening og
Bladkompagniet). Senere steg antallet. I
1949 regner man med, at der var 75 an
læg i landet, og da en del af dem tilhørte
servicebureauer, var antallet af kunder,
der brugte hulkort, knap det dobbelte.
Liberaliseringen af handelen gav start
skuddet til øget anvendelse af hulkort,
og som nævnt blev 1950’erne hulkort
maskinernes og hulkortenes storhedstid.
Det var dér, man indførte hulrikkerne, de
hullede giroindbetalingskort, som dum
pede ind af brevsprækkerne og gjorde
hulkort til hvermands eje eller måske
snarere gæst. Ikke nødvendigvis for det
gode; de kunne let blive mødt med småvrissende bemærkninger om, hvad det
nu skulle gøre godt for, og tit var noget
af teksten hullet ud, så de var sværere at
læse end almindelige opkrævninger,
men de kom til at indgå i tidsbilledet
sammen med Valo og bilfærger og fjern
syn.
Det offentlige stod forholdsvis stærkt
i hulkortbilledet. Hulkortbehandling eg
nede sig bedst til en ikke alt for kræven
de håndtering af massedata, så teknik
ken blev taget i anvendelse, når folket
skulle administreres. Folkeregistre, valg
og indkomstskat blev store opgaver for
hulkortmaskinerne. Kommunerne slut
tede sig sammen om opgaverne på mere
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eller mindre regional basis. Det blev be
gyndelsen til Kommunedata, som blev
oprettet i 1972. Der blev udfoldet en
række forskellige rationaliseringsbe
stræbelser inden for den offentlige for
valtning fra 2. Verdenskrig slutning.
Ikke mindst Viggo Kampmann interes
serede sig for dette, og han var manden
bag den udvikling, der førte frem til
etableringen af Datacentralen, der skul
le være en centraliseret løsning på hele
den offentlige sektors databehandlings
behov. Datacentralen tog sigte på edb,
ikke på hulkort, og hører derfor hjemme
i historien om edb-teknologien, men
den blev skabt på grundlag af erfarin
gerne fra hulkortteknikken, og den var
derfor forældet, før den begyndte, og
kom aldrig til at spille den rolle, den var
tiltænkt.
Dermed er vi imidlertid kommet frem
til bogens anden halvdel, der behandler
edb-tekonologien frem til 1970. Hulkort
var en af fædrene til denne teknologi,
men ikke den eneste. Kontormaskine
udviklingen, især bogholderimaskiner
ne, kom også til at spille en rolle for
edb-udviklingen. Denne del af forhisto
rien falder uden for den foreliggende
bogs rammer, men står så meget desto
tydeligere nu som en udækket forsk
ningsopgave.
Edb var en langt mere anvendelig tek
nologi og dannede grundlag for en langt
mere uoverskuelig branche. Det offent
lige stod ikke nær så stærkt i denne ud
vikling, som det havde gjort ved hul
kortteknologien.
Det
teknologiske
grundlag for edb-teknologiens pludseli
ge gennembrud var transistoren. En ny
produktionsmetode for transistorer, som
blev taget i brug i 1958, sænkede prisen
så markant, at salgsmulighederne ænd
redes. IBM lancerede i 1959 sin maskine
model 1401, som kom til at betegne
computernes gennembrud, og i løbet af
I960’erne fortrængte edb-teknologien
hulkort-teknologien helt. Erhvervslivet
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viste meget større interesse for edb, end
det havde gjort for hulkortene. I starten
blev edb ganske vist opfattet som en
bedre form for hulkort, men det varede
ikke længe, før det blev klart, at den var
kvalitativt overlegen og rummede langt
flere muligheder. Bogføringsopgaverne
blev nu for alvor inddraget i den nye tek
nologi. Det kom til at gå hånd i hånd
med øget brug af budgetter som sty
ringsinstrument og en øget styringsam
bition i det hele taget. Edb gled fra det
tekniske til det ledelsesmæssige niveau.
Kybernetikken havde taget udforsknin
gen af styring op, og edb præsterede nu
en teknologi, der kunne omsætte nogle
af de vundne indsigter i praksis. De for
søg, der var gjort med operationsanalyse
og processtyring på grundlag af hulkort
teknologi, fik nu meget bedre mulighe
der. Et af de første arbejdsfelter blev løn
systemerne. Det blev praktisk muligt at
administrere indviklede og differentie
rede akkordlønsystemer. Jernindustriens
Arbejdsgiverforening blev en pioner på
dette område og kunne allerede i 1963
indføre et standardlønsystem for sit om
råde. Senere forsøg på at indføre et lig
nende standardsystem for produktions
styring i jernindustrien viste sig langt
sværere og blev også mindre vellykket.
Men også andre brancher tog opgaven
op. Trikotage- og Konfektionsindustri
en, der var domineret af små virksomhe
der, fik løst sine edb-problemer gennem
brancheforeningen. Det nok fineste ek
sempel på, hvad brancher og erhverv
kunne præstere for deres udøvere, blev
Landbrugets Edb Center (LEC), der blev
stiftet i 1962 ved en fusion af mejerier
nes og slagteriernes hulkortcentraler,
men den enkeltinstitution, der fik den
største betydning for edb-udviklingen i
Danmark i I960’erne, var Regnecentralen. Fremfor nogen var det den, der
skabte et forsknings- og undervisnings
miljø omkring edb.
Omkring 1970 begyndte on-line kør-
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sier og flerbrugersystemer så småt at
vise sig, og i løbet af 1970’erne blev
transistoren erstattet af chip’en og det
teknologiske grundlag dermed skabt for
den udvikling, der har gjort computeren
til en uundværlig del af dagens verden.
Så langt var man ikke kommet i 1970,
men på 10 år var edb-teknologien blevet
meget mere indarbejdet i det danske
samfund, end hulkort-teknologien var
blevet på 50 år.

Lars Heide har samlet et meget spredt
kildemateriale. Ud over arkivmateriale
er det især en lang række fagtidsskrifter,
der har ligget til grund for undersøgel
sen; de er blevet suppleret med små 40
interviews med personer fra hulkort- og
edb-miljøerne. Bogen er et pionerarbej
de, som har trukket klare konturer op i
et ikke tidligere behandlet forsknings
felt.
Jørgen Fink

KULTURHISTORIE
Danmarks Kirker. Ribe amt, hefte 32:
Kirkerne i Fårup, Hjortlund, Kalvs
lund og Obbekær. (Nationalmuseet/Poul Kristensen, 1996). 120 s.,
132 kr. (indb.), 110 kr. (hft.).
Danmarks Kirker. Århus amt, hefte 45:
Kirkerne i Nørre Snede, Hampen,
Klovborg og Linnerup. (Nationalmuseet/Poul Kristensen, 1995). 116
s., 110 kr.
Danmarks Kirker. Århus amt, hefte 46:
Kirkerne i Hammer, Åle og Tørring.
(Nationalmuseet/Poul
Kristensen,
1996). 100 s., 110 kr.
Danmarks Kirker. Århus amt, hefte 47:
Kirkerne i Østbirk, Yding og Ovsted. (Nationalmuseet/Poul Kristen
sen, 1997). 152 s., 110 kr.
Ribe amt hefte 32 behandler fire kirker
ved Ribe, Fårup, Hjortlund, Kalvslund
og Obbekær, den sidste først opført i
1886 som en effekt af grænsedragnin
gen i 1864. De tre middelalderlige kir
ker er alle tufstenskirker prydet med li
sener og buefriser, men Fårup kirke er
langt den største, smukkeste og bedst
udstyrede med elegant apsis, importeret
døbefont og kalkmalerier fra o. 1200.
Velbevaret er et senromansk billede af
Kains offer, som er samtidig med bille
det af Abel i Vilslev, men hvor Abel er

en elegant yngling, fremstilles Kain
med et groft og grimt ansigt. Som så
ofte afspejler også her kirkelisten i Ribe
Oldemoder fra o. 1350 kirkernes rig
dom, Fårup var sat til den dobbelte takst
af de to andre kirker.
Århus amt hefte 45 og 46 gælder de
sidste kirker i Vrads herred, dvs. noget
vest for Horsens. Kirkernes bidrag til
landehjælpen 1524 afspejler meget godt
sognenes formåen. Langt mest ydede
det store Nørre Snede sogn, til trods for
dets dårlige jorder, men beliggenheden
ved Hærvejen var i øvrigt central. Som
kirken fremtræder i dag, falder dens
kvaliteter ikke umiddelbart i øjnene,
men den er stor, har apsis og billedkvadersten og en prægtig romansk døbe
font. Klovborg var i middelalderen en
langt mere beskeden kirke, men i det
16. århundrede betød naboskabet til
Hardenbergernes Mattrup, en herregård,
som også kom til at præge andre kirker
(se hefte 42-43), at den udvidedes med
et nyt kor med gravkrypt, som med ti
den kom til at rumme mindst 37 kister,
mange af dem nu i en ret så miserabel
tilstand. I kirken findes fornemme grav
minder, især en imposant og smukt ud
ført gravsten over rigshofmester Eiler
Hardenberg (d. 1565) og familie. Det
prægtige gravmæle må formodes fra be-
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gyndelsen af at have været tænkt og an
bragt som vægtavle, hvorved man råde
de lidt bod på det kongelige forbud af
1576, som satte grænser for adelens
brug af kongelignende gravmæler. Åle
og Tørring kirker har adskillige kalkma
lerier fra gotikkens sidste tid. Billederne
i Åle, scener af Jesu lidelseshistorie,
Maria med barnet og Anna selvtredje,
St. Jørgen (dragen mangler) charmerer,
mens billederne i Tørring synes at vise
brydningen mellem katolicisme og be
gyndende lutheranisme.
Med hefte 47 bevæger vi os østpå til
det mere frugtbare Voer herred med
Østbirk, Yding og Ovsted. Østbirk val
en stor romansk kirke, svarende til det
store sogn, som omkring 1500 fik tårn
og hvælv. I det 16. århundrede blev na
boskabet til Skramslægten på Urup af
gørende. Christen Skrams våben figure
rer på hvælvene. Formentlig var det
herefter søhelten Peder Skram, som fik
koret nedrevet og kirken omdannet til
en korskirke. Endelig, i 1582, modtog
Niels Skram af Frederik II altertavlen
fra Ring Kloster, en fløjaltertavle fra et
lybsk værksted dateret 1480, restaureret
i 1893 af Magnus Petersen. Malerierne
af Jesu lidelseshistorie er i udtryksfuld
gotisk realisme. Også andet inventar af
kvalitet, prædikestol, gravsten og et
gravkapel fra det 18. århundrede, skyl
des naboskabet til herregården. Yding
kirke består af tårn fra o. 1500 og ny
bygget skib og kor fra 1865. Ovsted kir
ke udmærker sig, foruden ved at være
Danmarks højst beliggende kirke (kendt
fra vuet fra motorvejen), ved på et me
get tidligt tidspunkt at have fået vestfor
længelse og et lidt større kor, hvis me
get særegne udformning der savnes for
klaring på. Forfatterne gør blot op
mærksom på, at den eneste anden kirke
i Skandinavien, som har samme arran
gement, er nabokirken Tåning, og at
begge kirker hørte under Øm Kloster.
Erik Ulsiy
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Danmarks Kirker. Holbæk amt, hefte 2931: Kirkerne i Kalundborg. (Nationalmuseet/Poul Kristensen, 1996).
330 s., 225 kr. ( indb. ), 190 kr. (hft. ).
Danmarks Kirker. Holbæk amt, hefte
32: Nykøbing kirke og sindssygeho
spitalets kirke (Amtshospitalet) Ny
købing. (Nationalmuseet/Poul Kri
stensen, 1996). 75 s., 132 kr. (indb.),
110 kr. (hft.).

Kalundborg kirke, og et par forsvundne
kirker i byen, fylder med god grund et
triplehefte. Den femtårnede kirke af
form som et græsk kors er unik og har
altid fascineret og fascinerer ligeledes
forfatterne af dette hefte. Det indehol
der en række fremragende illustrationer.
Der er Lundbyes maleri fra 1837 (s.
3117), som hævder sig ved sammenlig
ning med et moderne farvefoto (s.
3044). Der er et brilliant foto fra kirkens
hovedrestaurering i 1869, en pæn teg
ning af Jacob Kornerup fra 1852, en re
konstruktionstegning af kirkens indre af
Heinrich Hansen fra 1859, som stærkt
forskønner virkeligheden, glimrende fo
tografier fra o. 1900 og rekonstruktions
forslag fra 1860’erne. Det store midter
tårn, blot båret af fire over seks meter
høje granitsøjler, hver sammensat af fire
dele, basis, kapitæl og to monolitter,
styrtede i 1827 omsider sammen. Efter
lange diskussioner genrejstes det i
1869. Indeni er kirken ikke stor og tem
melig skummel, idet man har ønsket
kun at bruge hvidtekalk i et meget beg
rænset omfang. Men beliggenheden i
byen og ved fjorden og de meget velbe
varede omgivelser, med kirkegård, mid
delalderlig hegnsmur, kirkelade og skole-præstebygning (nu ligkapel) og nabo
lagets borgerhuse, er usædvanlig for en
dansk bykirke.
Kirken haren lang forskningshistorie.
Man har naturligvis diskuteret arkitekto
niske forbilleder. Længe var tanken om
kirken som en forsvarskirke populær,
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men udenlandske forskere pegede på den
religiøst symbolske betydning af den ar
kitektoniske form, og Hugo Johannsen,
den ene af heftets forfattere, advokerede i
1989 for at opfatte kirken som et billede
på det himmelske Jerusalem. Samtidig
peger han på, at plan og opbygning også
har forbindelse med borgkapeller og an
dre herskabskirker. Traditionelt har kir
ken været kædet sammen med Esbern
Snares opførelse af befæstningen Ka
lundborg, men de stilistiske referencer
peger på et tidspunkt efter 1200, dvs. på
Esberns datter Ingeborg og svigersøn Pe
der Strangesen. Som den eneste af Hol
bæk amts kirker har Kalundborg fået et
omfatende resumé på engelsk. Prisen bør
bestemt heller ikke afholde nogen fra at
anskaffe dette hefte om en af vores mest
særegne og spændende kirker.
Nykøbing kirke er en smuk, stor sen
romansk teglstenskirke. Dele af korets
vægge er dog i kamp, øjensynlig er det
ombygget o. 1225 samtidig med op
førelsen af skibet, som kan formodes at
have erstattet et ældre skib, måske i træ.
Muligvis allerede i slutningen af det 14.
århundrede blev kirken overhvælvet;
skibets bredde betød, at kirken herved
blev dobbeltskibet. Nykøbing nævnes
ikke i købstadslisten (o. 1240) i Kong
Valdemars Jordebog, men kulturlag
sandsynliggør byens eksistens o. 1300.
Hermed stemmer for så vidt, at kirken
blot er en, ganske vist meget flot, lands
bykirke. Men dette giver ikke en helt til
fredsstillende forklaring. Sognets afg
rænsning (som den kendes senere) er
ganske vist ret typisk for et kirkesogn
på landet, imidlertid, sognet turde langt
fra have en størrelse svarende til kir
kens. Det forekommer mig følgelig, at
kirken rejser et spørgsmål om byens al
der eller/og om forholdet mellem Ny
købing og Rørvig, hvis kirke (på mange
punkter beslægtet med Nykøbing kirke)
formodes bygget o. 1250.
Erik Ulsig
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Ingelies Kucharzewski: Die Gewölbe
malereien in der Kirche zu Meldorf/Dithmarschen und ihre Quel
len. Europäische Hochschulschrif
ten. Reihe XXVIII. Kunstge
schichte. Bd. 270. (Peter Lang,
1996). 425 s., 87 SFr.

Kirken i Meldorf, beliggende i marsken
syd for Heide få kilometer nord for El
bens udløb, er et karakteristisk eksem
pel på bevaringspolitik og -historie i
Nordeuropa. I 1800-taIlets anden halv
del gennemgik bygningen, i lighed med
en række danske kirker, en hårdhændet
restaurering. Ved afdæking af hvælvin
gernes hvidtekalk dukkede middelal
derlige kalkmalerier op. Leopold Weinmayer, en historiemaler fra München,
fik til opgave at »genfremstille dem i
den gamle ånd og form«.
Ved en fornyet restaurering i 1991/92
lykkedes det at fjerne overmalingerne
fra 1800-tallet og blotlægge de oprinde
lige malerier. Med nærværende arbejde
af Ingelies Kucharzewski foreligger den
første undersøgelse af billedrækkernes
motivverden og den lokale tradition,
som de er udsprunget af.
Ditmarsken er et af de ældste missi
onsområder under ærkebispesædet
Hamburg, senere Hamburg-Bremen. En
intensiveret inddigning af marsken i
1200-tallet medførte et behov for nye
kirker i området, der var endeligt ud
bygget med sognekirker omkring 1330.
Det rige marskland nærede på det
tidspunkt en stærk, selvstændig befolk
ning af fiskere, bønder og købmænd,
som finansierede kirkebyggeriet i den
selvstændige bonderepublik, der havde
frigjort sig fra det adelige overherre
dømme og i realiteten var uden for ær
kebispens indflydelse. Borgerlige råds
kollegier havde afgørende betydning for
kirkepolitikken, og et bymæssigt og kir
keligt centrum var Meldorf.
Den billedverden, der udspiller sig på
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murene i Meldorfs kirkerum, viser sig
da også at adskille sig fra kalkmalerier i
det øvrige slesvig-holstenske område
ved deres komplicerede komposition,
detaljerigdom og store fortælleglæde.
Forfatteren peger på forbilleder i samti
dens illuminerede manuskripter, især de
folkeligt udbredte og elskede helgen le
gender, og i den forbindelse på den rol
le, som Dominikanerklostret i Meldorf
kan have spillet ikke blot som leve
randør af kilderne, men også som for
tolker. Problemerne ved at udpege enty
dige forlæg er åbenbar, og undersøgel

sen kommer vidt omkring i en hansea
tisk kulturkreds og fremdrager motiver
fra såvel billedsegl som træskærerarbej
der. Især synes Lübeck, tidens største
kunstcentrum, hjemsted for Mariaværkstedet billedskærere, at udgøre en vigtig
påvirkning.
I sin betydelige inddragelse af kilder
og baggrundslitteratur og sin brede
synsvinkel er bogen et fint eksempel på
den nye forskning i middelalderkultu
rens mangefacetterede og komplicerede
billedkunst.
Wivan Munk-Jørgensen

HISTORIEVIDENSKAB

Bernard Eric Jensen, Carsten Tage Niel
sen og Torben Weinreich (red.):
Erindringens og glemslens politik.
(Roskilde Universitetsforlag, 1996).
280 s., 175 kr.

De otte artikler, som er indholdet af
denne antologi, er den første frugt af
Center for humanistisk historieformid
ling, et SHF-støttet forskningsprojekt
omhandlende
historieformidlingens
kendetegn og vilkår i dagens Danmark.
Humanistisk historieformidling må,
som det siges i den redaktionelle indled
ning, anskues fra flere synsvinkler.
Overordnet kan antologiens vinkler de
les i to, hvor den ene handler om histo
rieformidlingen i samfundet, mens den
anden er mere snævert (videnskabs)orienteret. Jeg har ikke kunnet finde nogen
indre sammenhæng mellem artiklerne,
ej heller et fælles teoretisk reference
punkt, hvorfor de enkelte bidrag frem
træder som frugterne af individuelle
forskningsprojekter og -tilgange.
Claus Bryld har skrevet en interessant
artikel om kampen om den kollektive
erindring med især historien om 2. Ver

denskrig og de folkelige bevægelser
som cases. Bryld opfatter her historien
som en kollektiv tradition af mytisk vi
den, hvis funktion er nationalt integre
rende. Mytisk betyder, at der er tale om
en fortælling, som i og med den konkre
te handlingsgang refererer orienterende
til nogle af tilværelsens grundvilkår, og
som er inappellabel (s. 21). Hvad der
præcist menes med, at den er inappella
bel, fremgår ikke. Men under alle om
stændigheder betyder det ikke, at histo
rierne ikke har været omstridte. Det gæl
der både om krigens historie og arbej
derbevægelsens historie, at der har været
modstridende opfattelser af, hvad den
rette tolkning af historien skulle være.
Bryld påpeger, hvorledes de involverede
parter har været yderst aktive i forsøget
på at præge historieformidlingen om
kring sig selv og de organisationer, de
tilhørte. Til gengæld var stavnsbåndsju
bilæet 1988 udtryk for en »larmende
konsensus omkring landbruget og dets
betydning for det danske samfund«,
hvilket dog igen må ses i sammenhæng
med den involverede parts egen aktivitet
i den forbindelse. Mest interessant er
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dog de overvejelser, Bryld gør sig om ti
dens historieformidling. De nævnte ca
ses og striden om arbejder- og krigshi
storien udspandt sig alle i de nationale
massemediers storhedstid, især TV i etkanalsperioden, som varede til 1980’ernes begyndelse, hvor historieformidlin
gen nåede et nationalt publikum. Hvad
så i 100-kanalsperioden, med internatio
naliseringen og den medfølgende frag
mentering af de nationale fællesskaber,
det nationale publikum? Denne sætter
helt nye rammer omkring skabelsen af
historisk identitet, der henter sit stof alle
mulige steder fra. Situationen karakteri
seres som åben. Den åbner både plads
for manipulation, erkendelse og ikke
mindst nye udfordringer. Indtil videre
har den åbne situation, det er Brylds dia
gnose, dog primært vist sig ved at aflive
kampen om fortidstolkningen.
Brylds artikel vinder klart ved sit ’ma
kroperspektiv’, der virkelig giver den
perspektiv og stof til eftertanke. Det
samme kan siges om Anette Wasströms
analyse af vedligeholdelsen af den dan
ske guldalderkonstruktion i det køben
havnske kulturturismeprojekt Golden
Days, som løb af stablen i 1994 og 1996
(og gentages i 1998). Dansk Guldalder
som betegnelsen for den danske roman
tik i den københavnske kultur- og dan
nelseselite, som en harmonisk kulturel
danskhedens blomstringsperiode i det
19. århundredes første halvdel, danner
her udgangspunktet for en international
markedsføring af det særligt danske ved
Danmark. De museer, der udgjorde den
ene del af projektet, søgte nok at nuance
re dette billede, men de programsatte nu
anceringer forblev blandt fagfolk, mens
publikum fik den ublandede vare: mirak
let i København i den danske guldalder.
Denne var i øvrigt også turistbranchens
foretrukne slagvare i markedsføringen af
dansk kultur og især kunst i den interna
tionale kulturelite. Om guldalderharmo
nien og kulturmiraklet også udfylder en
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socialpsykologisk rolle i udfordringen til
nationstaten ved at give os et fast ståsted
i en genkendelig fortid, ved jeg ikke,
men analysen viser med al ønskelig tyde
lighed, at formidlingen af fortiden til et
bredere publikum medieres af mange in
teresser, hvoraf de professionelles inter
esse for det korrekte og nuancerede ikke
synes at have mest vægt.
Til denne vinkling af erindringspoli
tikken hører også Carsten Tage Nielsens
analyse af fortidsbearbejdelsen og -for
midlingen af 2. Verdenskrig i det genfor
enede Tyskland, som den kommer til ud
tryk i erindringssteder og museer. Selv
om også dette område er præget af at fo
regå på det tidligere Vesttysklands
præmisser, finder forfatteren ikke nogen
entydig historiepolitik omkring formid
lingen af 2. Verdenskrig, der strækker sig
fra en egentlig harmoniserende tendens
til en mere problematiserende og kritisk.
Men altså ikke til en fortrængning.
I Bernard Eric Jensens afslutningsarti
kel rejses det samme fundamentale
spørgsmål, som Brylds indledningsarti
kel efterlod: Hvor skal historieformidlin
gen placere sig i det postmoderne?
Jensen rejser spørgmålet ved at gennem
gå centrale bidrag til et forskningsfelt,
der i det seneste tiår har tiltrukket sig øget
interesse, forskningen i jubilæer og min
dedage. Denne øgede interesse hænger
nemlig ikke blot sammen med internt vi
denskabelige forhold - konstruktivis
men og den sproglige/bevidsthedsmæssige/identitetshistoriske vending - men
måske især med fornemmelsen af, at vi
erindringshistorisk står på tærsklen til en
ny tidsalder eller allerede befinder os i
den (s. 247). Udfordringen består da i at
finde ud af, hvad erindringskulturen skal
bestå i med nationalstatens opløsning
som dens primære ramme, og ikke
mindst - jeg tænker her på dette tids
skrifts læsere-hvilken funktion historie
videnskaben skal have. Den professiona
liserede og specialiserede videnskab sy-
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nes i stadig stigende grad at være et kom
munikationssystem for sig, der stort set
opretholder den nationalstatslige ramme.
Det første fører til marginalisering i et
samfundsmæssigt det andet til margina
lisering i et bevidsthedsmæssigt perspek
tiv, i det omfang nationalstaten ned
brydes som identitetsskabende ramme.
Forskningen i samfundsmæssig erin
dringskultur og -politik giver ikke umid
delbart noget svar på, hvad der kan/bør
strukturere vor tids erindringskullur.
Men den efterlader, som antologien som
helhed, det indtryk, at man, som Bernard
Eric Jensen afslutter sin artikel, må
»medtænke, hvad fortidstolkningerne
skal gøre godt for - og det vil sige deres
brugsværdi i nutiden og fremtiden« (s.
258).
I de snævrere artikler har Anne Bir
gitte Richard skrevet om de problemer,
der knytter sig til i 1990’erne at skrive
historien om noget, man selv har været
en del af, som problemet omkring erin
dringen og litteraturhistorieskrivningen
om 1970’ernes kvindelitteratur. Torben

Weinreich analyserer en roman af Klaus
Rifbjerg og afdækker dens historiske og
erindringsmæssige lag, mens Lene Flo
ris introducerer den bindstærke erin
dringsserie Folk Fortæller (1979ff).
Anette Warring diskuterer begrebet kol
lektiv erindring med hovedvægten på de
to franskmænd Maurice Halbwachs og
Pierre Nora, der begge kritiseres for
ikke at have blik for den kollektive erin
drings sociale distribution.
Denne antologi er væsentlig for de
spørgsmål, den rejser, og her finder jeg
de bredere artikler langt mere tanke
vækkende end de snævrere. Det er da
også på de førstnævnte, projektet som
helhed vil lægge sine kræfter, hvilket
fremgår af den projektbeskrivelse, som
afslutter antologien. Antologien bør få
en stor læserkreds blandt faghistorikere,
fordi det ikke mindst er her, en tilbage
lænet selvtilstrækkelighed er ude af trit
med virkeligheden - eller rettere: måske
netop er et tidens tegn, men burde ikke
være det.
Claus Møller Jørgensen

SLESVIG OG HOLSTEN

Das Memorial und Jurenal des Peter
Hansen Hajstrup ( 1624-1672). Kom
mentierte Textedition und Einfüh
rung von Frank Ibold, Jens Jäger und
Detlev Kraack. (Quellen und For
schungen zur Geschichte SchleswigHolsteins, Bind 103. (Karl Wachholz,
1995). 206 s.
Sidst i september 1654 kunne Peter
Hansen slutte en epoke af sit liv med i
sin dagbog at indføre: »Diese Reise hatt
gewehret von Anno 1643, den 14. Mar
di biß Anno 1654, den 26. Septembris,

sein so wohl in Dennemarck, Holandt,
Brasil 1, zu Phernambuco, zu Riogrande,
St. Lucia, Martinique, Aqua de Lope,
Dominique, Mewes, St. Christoffel, St.
Astagie, und St. Martyne eilff Jahren
sieben Monat und zwölff Tage. Soli
Deo Gloria«. Den forudgående skil
dring af et bevæget liv i årene mellem
1643 og 1654 udgør den mest spænden
de part af den optegnelsesbog, som nu
er udgivet af Ibold, Jäger og Kraack.
Bogen indeholder imidlertid også andre
interessante afsnit.
Optegnelserne er skrevet af bonde-
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sønnen Peter Hansen, der fødtes om
kring 1624 i den lille landsby Hajstrup i
Sønderjylland. Som yngre søn måtte
Peter Hansen søge sit udkomme uden
for fædrenegården, der, som traditionen
bød, skulle gå til den førstefødte. Derfor
drog han i 1643 til København og be
gyndte straks ved rejsens begyndelse at
føre dagbog. Efter en tid i tjeneste i
kong Christian IV’s provianthus kom
Peter Hansen ombord på et hollandsk
skib, som sejlede ham til Amsterdam.
Optegnelserne fra denne by giver et ind
blik i livet i den sydende metropol, bl.a.
støder man på en livlig skildring af et
bordelbesøg. I Amsterdam meldte Peter
Hansen sig til tjeneste som lejesoldat
for det Vestindiske Kompagni (WIC) og
afgik med skib til Brasilien. Arene
1644-54 blev præget af dramatiske
hændelser. Hansen beskriver de løbende
kampe med portugiserne, det barske
soldaterliv med slagsmål og druk, han
omtaler ekspeditioner for at fange sla
ver, og f.eks. også, hvordan han skød en
9 meter lang anakonda eller boaslange.
En givende primærkilde til det neder
landske herredømme i Brasiliens histo
rie er gjort tilgængelig. Vi får også et
usædvanligt indblik i den utrolige mobi
litet, som 1600-tallets mennesker kunne
have. Men, som udgiverne fremhæver,
er Hansens optegnelser måske endnu
vigtigere som kilde til mentalitet og
livsanskuelse hos en person i denne tid.
Efter hjemkomsten fra Brasilien i
1654 tog Peter Hansen til sin faders
gård og giftede sig umiddelbart efter
med en skipperdatter fra Flensborg. Et
forsøg med selv at føre skib var åben
bart ikke vellykket - kun en enkelt rejse
til Riga blev det til -, så fra 1661 tiltråd
te Hansen en stilling ved St. Marienskolen i Flensborg under skrive- og regnemester Johannes Miilleyer. Adskillige
indførsler i optegnelsesbogen stammer
fra denne tid, bl.a. en større samling
regneopgaver og matematiske formler.
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Fra skolelærertiden er også en kalender
tavle og enkelte filosofiske optegnelser.
Endelig blev der i Flensborg indført en
række optegnelser om begivenheder i
familien, en lille kronologisk verdenshi
storie samt en skildring af den dansk
svenske krig 1657-60, som i så høj grad
ramte fjordbyen.
Peter Hansens Memorial und Jure
nal, der siden 1911 har befundet sig
på Schleswig-Holsteinisches Landesar
chiv, er bevaret i en håndskrevet ver
sion, der må anses for en afskrift af ori
ginalen, foretaget ca. år 1700. Ved et
forbilledligt samarbejde mellem de tre
udgivere er bogens tekst omhyggelig og
nøjagtig gjort tilgængelig med en grun
dig indledning på 55 sider. På fin vis be
skriver indledningen kildeproblemer og
tidens miljø. Genrebestemmelsen er
svær som ofte ved 15-1600-tallets blan
dede optegnelsesbøger; rigtigt er det
imidlertid med udgiverne at pege på det
nære slægtsskab med samtidige sles
vigske bondeoptegnelsesbøger. Havde
Peter Hansen lært at føre optegnelses
bog på sin faders gård?
Afslutningsvis er der gode person-,
sted- og sagregistre og oven i købet et
særskilt register over de skibsnavne, der
forekommer.
Bjørn Poulsen
Lars N. Henningsen: Kirke og folk i
grænselandet - Dansk Kirke i Syd
slesvig 1921-1996. (Studieafdeiingen ved Dansk Centralbibliotek for
Sydslesvig, 1996). 310 s., 198 kr.
I 1996 kunne det danske kirkelige arbej
de i Sydslesvig fejre 75 års jubilæum,
hvilket markeredes med udsendelsen af
den foreliggende bog. Forbløffende må
man kalde udviklingen fra den lille
flensborgske frimenighed under Dansk
Kirke i Udlandet (DKU) med en enkelt
dansk præst (C.W. Noack) til et vidt for
grenet arbejde med en selvstændig insti-
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tution (»Den danske Kirke i Sydslesvig
e.V.«), med omtrent 7000 medlemmer,
med 40-45 menigheder, 60 prædikesleder og et betydeligt antal præster (Det
aktuelle antal er vist ikke anført i bogen,
men s. 232 kan man på et billede af den
samlede stab fra 1959 tælle 22).
Bogen skildrer på grundig og detal je
rig måde de 75 års til tider ret dramati
ske historie. Det helt store vendepunkt
var naturligvis den danske vækkelse ef
ter kapitulationen 1945, således som det
tydeligt fremgår af diagrammet s. 136
og stigningen af det gennemsnitlige an
tal embedshandlinger fra 200 til over
2000. Bevægelsen har siden tabt i styr
ke, men stadig er der en helt afgørende
forskel på før og nu, hvilket naturligvis
præger hele det danske kirkelivs struk
tur og til dels dets selvforståelse.
Medlemstilgangen er dog ikke den
eneste form for dramatik, der har været i
de 75 år. Tværtimod har der været gan
ske betydelige brydninger både indadtil
og udadtil, og man kan ikke undgå at
føle en vis beundring for den stædighed
og den sejhed, der er udfoldet for at va
retage de danske menigheders interesser
tværs igennem alle vanskelighederne.
Der var spørgsmålene om arbejdets fi
nansiering, om adgangen til de eksiste
rende kirkebygninger, om gudstjene
stesproget og ikke mindst om forholdet
til landskirken og de tyske kolleger. Det
meste af tiden har dette forhold været
temmelig spændt. End ikke København-Bonn-erklæringerne fra
1955
bragte en virkelig afspænding i de kir
kelige forhold. Først i 1960’erne skete
der en stabilisering, der fra 1967 afspej
ledes i den tyske biskop Alfred Peter
sens imødekommende holdning, og
som udmøntedes i samarbejdsloven af
1968. I jubilæumsåret hersker der fred
og fordragelighed.
Et gennemgående problem har natur
ligvis det nationalpolitiske perspektiv
været. Fra første færd har sagen set helt
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forskelligt ud fra dansk og fra tysk side.
Fra dansk side opfattedes det hele som
et rent kirkeligt anliggende, der egentlig
ikke havde med nationalpolitik at gøre.
Navnlig fra DKU’s side vogtede man
ængsteligt over, at menighedens aktivi
teter ikke måtte kunne forstås som nati
onalpolitisk agitation. Men fra tysk side
så det hele netop sådan ud og kunne
ikke forstås på anden måde. Det betød
dels en indædt modvilje mod det hele
og dels hævdelsen af et gensidighedsprincip, således at der bestandig henvi
stes til det tyske mindretal i Nordslesvig
som målestok for, hvilken bevægelses
frihed der kunne indrømmes danskerne
i Sydslesvig.
I denne forbindelse kunne man
måske have ønsket sig en lidt klarere re
degørelse for det danske standpunkt.
Forholdene i Sydslesvig er nu engang
meget komplicerede, og der er i den
danske offentlighed ikke større op
mærksomhed om dem eller forståelse
for dem i dag. Og når forfatteren selv
finder, at »det kirkelige og det nationale
var flettet uadskilleligt sammen« (s.
57), at »Ingen af parterne kunne holde
det nationale adskilt fra det religiøse«
(s. 59), og at »Kirkeønskerne opstod
som en del af det almene politiske op
brud, næppe i deres egen ret« (s. 155),
så ledes læseren til den slutning, at det
danske standpunkt var uholdbart. Det
ville derfor have været rart med en mere
principiel redegørelse, der lod den spe
cielt kirkelige begrundelse for et dansk
menighedsliv træde tydeligere frem og
derved gjorde den danske holdning
mere forståelig.
Især savnes den principielle rede
gørelse, når man læser om de danske
menigheders kamp for retten til at holde
gudstjenester på tysk. Har man fulgt ud
viklingen i Sydslesvig gennem årene,
forstår man måske nok problemstillin
gen; men har man ikke det, vil mange også her i landet - mene, at en evange-
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lisk-luthersk gudstjeneste, der nødven
digvis må foregå på tysk, lige så godt
kan holdes af tyske præster som af dan
ske. Jeg har kun kunnet finde to steder,
hvor man kan finde en slags forklaring
af det danske standpunkt, nemlig cita
terne af Sophus Gottschalck s. 146 og af
A. Westergaard-Jacobsen s. 188. Men
det ene sted er der kun tale om en antyd
ning, og det andet fremsættes forklarin
gen i billedsprog. En egentlig analyse af
den forskel mellem dansk og tysk me
nighedsliv, der betingede de danske øn
sker, ville have været velgørende. Men
det er nu engang i detaljen og ikke i de
store linjer, bogen har sin styrke.
Sprogligt set er forfatteren ikke helt
konsekvent. I almindelighed nævnes de
sydslesvigske stednavne med deres dan
ske navne, men s. 88 optræder navnet

Groß Tarup. S. 92 optræder det
nordslesvigske Vodder både med V og
med W. Tumby kan optræde som
Thumby i teksten og som Tumby i en
billedtekst på samme side (s. 197). Et
flensborgsk gadenavn som Toosbüystraße skrives naturligt nok på tysk
- undtagen i billedteksten s. 10, hvor
det hedder Toosbüygade.
Ikke desto mindre: Der er tale om et
meget grundigt arbejde med et væld af
detailoplysninger, som det er godt at få
samlet på ét sted. Som håndbog i den
komplicerede udvikling er bogen en
kærkommen hjælp, og den vil utvivl
somt i lang tid fremover komme til at
stå som den klassiske redegørelse for
det danske, kirkelige arbejde i Sydsles
vig.
Thorkild C. Lyby

NORDEN

Per Olof Sjöstrand: Hur Finland vanns
för Sverige. En historia för natio
nalstater. Opuscula Historica Upsaliensia, 16. (Historiska institutionen,
Uppsala universitet, 1996). 126 s.,
70 Skr.

Bogen har karakter af en historiografisk
oversigt over finsk historieforsknings
behandling af en række spørgsmål i for
bindelse med den finske stats og den
finske nations opståen.
Forfatteren gennemgår bl.a. en række
finske historikeres synspunkter med
hensyn til, i hvilken grad det nuværende
Finland i statslig og i befolkningsmæs
sig henseende udgjorde en enhed, inden
området blev en del af det svenske rige,
samt med hensyn til, hvornår og under
hvilke omstændigheder tilknytningen til
Sverige blev etableret.

Trods sin titel beskæftiger bogen sig
imidlertid ikke kun med diskussionen
om baggrunden for det nuværende Fin
lands placering som en del af Sverige
fra middelalderen og frem til 1808. For
fatteren gør i lige så høj grad rede for de
forskellige opfattelser i finsk historie
forskning med hensyn til spørgsmålet
om, hvornår den finske »nation« op
stod, samt hvordan forholdet til Rusland
var i årene 1809-1917, hvor Finland
formelt var et storfyrstendømme, men
reelt var underlagt Rusland.
Midt i den historiografiske redegørel
se fremsættes desuden engang imellem
pludselig forfatterens egne synspunkter
med hensyn til, hvordan de nævnte histo
riske problemstillinger bør behandles.
Denne lidt besynderligt disponerede
sammenblanding af nøgtern historio
grafisk analyse og fremsættelse af egne
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anskuelser ændrer dog ikke ved, at bo
gen er særdeles nyttig som en kort intro
duktion til de forskellige opfattelser i
finsk historieforskning af spørgsmålet
om den finske stats og nations opduk
ken.
Særligt skal den fine analyse af den
finske sprogstrids betydning for de fin
ske historikeres tilgangsvinkel til
spørgsmålet fremhæves.
Siden sprogstridens fremkomst i Fin
land i midten af forrige århundrede har
det i højere grad været finsksprogede
end svensksprogede historikere, der har
haft tendens til at analysere det nu
værende Finland som en særskilt enhed,
også når det har drejet sig om tiden in
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den 1808. Det har endvidere navnlig
været historikere inden for denne
»finsk-nationale« tradition, der har
hævdet, at »Finland« udgjorde en en
hed, der klart adskilte sig fra de om
kringliggende områder, allerede inden
svenskerne kom til landet, og inden den
svenske statsmagt etablerede sig dér.
Forfatterens eget synspunkt er, at det
nuværende Sverige og det nuværende
Finland i højere grad, end det ofte har
været gjort, må betragtes som en hel
hed, når man undersøger tiden frem
mod 1808. Denne pointe er nok meget
væsentlig; men denne bog er ikke det
første sted, hvor den fremføres.
Lars Hovbakke Sørensen
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