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VENDEPUNKTER
AF STEFFEN HARPSØE OG LARS BANGERT STRUWE

Historien er fyldt med vendepunkter - store som 
små. For den enkelte kan det være den afgørende 
forelskelse, valget af uddannelse eller fødslen af det 
første barn. For alle kan det være en række punk
ter som opdagelsen af bakterier eller koppevaccinen. 
Vendepunkter optager ikke kun historikerne, men det 
historieinteresserede publikum generelt. I sig selv ud
gør de en god historie, idet man tydeligt kan se, at her 
skete der noget. Et af de mest interessante fænome
ner ved vendepunkter er; at de ikke altid i samtiden 
opfattes som et vendepunkt. Mange begivenheder 
lanceres i deres samtid som vendepunkter men ét, 
ti eller 100 år senere fremstår de som begivenheder 
uden afgørende indflydelse.

I dette nummer af Siden Saxo bringer vi fire artikler, 
deralle på den ene eller anden måde referer til histo
riske vendepunkter Krigen 1864 var et vendepunkt i 
dansk historie. Danmark blev reduceret til en småstat,

men et noget ukendt vendepunkt var, at Røde Kors 
for første gang var indsat ved fronten. Dette vende
punkt beskrives i en af artiklerne. Et andet vendepunkt 
i historien var indførelsen af den moderne medicin og 
kirurgi, men hvad gjorde almindelige mennesker inden 
da? Allerede i 15-1600-tallet eksisterede selvhjælps
bøger og vi bringer en artikel om disse. I 1975 valgte 
Danmark F-16 som forsvarets nye kampfly. Herved 
valgte Danmark Amerika, og ikke Norden eller Europa 
som sikkerhedspolitisk platform. Det var til en vis grad 
et vendepunkt, idet Danmark derved markerede sin 
forankring i NATO og tilknytning til USA. Endelig så 
bringer vi en artikel om indførelsen af Danmarks sla
vehandelsforbud i 1792 - et vendepunkt i dansk og 
international historie, men samtidigt et noget nølende 
forbud, da der skulle gå ti år inden forbudet trådte i 
kraft, og man samtidigt ikke ophævede slaveriet.
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Verdenshistoriens første Røde Kors-udsendinge opholdt sig ved Dybbøl- 

fronten i 1864. Den ene på prøjsiske side, den anden, en hollandsk 

kaptajn som ikke kunne tåle blod, på dansk side. Hans breve til Røde 

Kors-grundlægger Henri Dunant tegner et makabert portræt af kri

gen - og de handler om dyb dansk skepsis over for den internationale 

humanitære organisation.

Tom Buk-swienty

Det første røde kors bind, som blev 

brugt ved Dybbøl. Privat foto.

V
ed slaget ved Austerlitz 1805 havde den franske hær 9.000 dode og sårede, 
de russisk-ostrigske modstandere 26.000. Ved slaget ved Borodino ud for 
Moskva i 1812 mistede franskmændene 28.000 mand, russerne 40.000. 
Ved Waterloo i 1815 mistede Napoleon 23.000 mand og de prøjsiske og britiske 

modstandere henholdsvis 15.000 og 7.000. I den amerikanske borgerkrig 1861-65 
var der ingen grænse for uhyrlighederne. 620.000 soldater dode i krigen.

Krig i 1800-tallet var således ikke just for sarte sjæle. I særdeleshed ikke når man 
dertil lægger, at krigskirurgien stadig var i sin barndom; det var først i midten af år
hundredet, at man begyndte at anerkende kirurger som rigtige læger og give dem en 
egentlig medicinsk uddannelse. Man var i midten af århundredet blevet opmærksom 
på, at bedre hygiejniske forhold betød, at flere overlevede operationer, men man vidste 
egentlig ikke hvorfor, det forholdt sig således. Endnu kendte man ikke til bakteriologi; 
penicillin fandtes således ikke.Til trods for at man vidste, at god hygiejne var vigtig, 
var der i feltlazaretterne et eminent svineri, når et slag stod på, for alt gik så hurtigt, 
at ingen kunne tænke på renlighed. Når feltlægerne amputerede, brugte de den 
samme kniv time efter time. De tørrede sjældent kniven af, og når de gjorde, bare 
i deres forklæde. Jord, blod, kropsvæsker — alt blev blandet, når lægerne skar dagen 
lang. 1 midten af 1800-tallet døde omkring hver anden som følge af betændelserne, 
som opstod efter amputationen.

I den dansk-tyske krig 1864 var de sårede danskere ved Dybbøl særlig slemt redt
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til, for her var antallet af multilerede stort på grund 
af de mange granatnedslag. Granatnedslag rev lem
mer af og flænsede kroppe op, så de var umulige at 
sy sammen.

I betragtning af al den elendighed en krigsfront i 
1800-tallet bød på, var den velklædte, sensible skikkelse, 
man fra og med den 16. april 1864 så vandre rundt 
blandt de danske soldater på Als og ude i feltlazaretterne 
i Sønderborg desto mere bemærkelsesværdig.

Kaptajn Van de Veide
Den 46-årige mand havde dårlige nerver og et skrø
beligt helbred - og han kunne ikke tåle synet af blod, 
for slet ikke at tale om indvolde. Det understregede 
han gang på gang i sine breve. Alligevel var han kom
met for netop at danne sig et indtryk af forholdene i 
de danske lazaretter. Hans navn var Charles William 
Meredith Van de Veide. Han var kendt som Kaptajn 
Van de Veide. En hollænder bosat i Genéve. Han 
var med i historiens forste Rode Kors-delegation, 
en delegation på blot to mand. Sammen med sin 
kollega var han den første, som befandt sig på en 
krigsskueplads med det senere så berømte Rode 
Kors-bind om armen. Eller rettere: Kaptajn Van de 
Veide var i bund og grund en enmandsdelegation. 
Hans opgave bestod i at observere den danske side af 
fronten, mens kollegaen, schweizeren Louis Appia, 
deltog som observatør på den prøjsiske side.

Både Van de Veide og Louis Appia tilhørte kredsen 
omkring Jean Henri Dunant, der havde sat sig for at 
grundlægge en international, neutral humanitær organisation, som skulle pleje og 
tilse sårede og krigsfanger. Van de Veide og Appia var blandt Geneves borgere begge 
kendt som fremtrædende humanister og filantroper.

Van de Veide, en høflig, stærkt kristen mand med milde øjne, altid ulasteligt klædt 
og med en aura af respektabilitet og dannelse over sig, var usædvanlig berejst. Han var 
kaptajn i den hollandske flåde, men egentlig så han sig selv som tegner og maler. Ved 
det kongelige hollandske flådeakademi modte han den berømte marinemalcr Petrus 
Johannes Schotel, der oplærte ham som illustrator og opmåler. Han blev kartograf 
for marinen og blev sendt ud for at tegne kort i fjerne egne som Indonesien, Syrien 
og Palæstina. Nogle af de bedste kort over Jerusalem fra midten af 1800-tallet blev 
tegnet af Van de Veide.

For at forstå, hvad Van de Veide bestilte ved Dybbol, må man forstå historien om 
Dunant og initiativet, der forte til skabelsen af Rode Kors.

Charles William Meredith Van de 

Veide var hollænder, men bosat i 

Genéve, hvor han indgik i kredsen 
omkring Jean Henri Dunant. Van 

de Veide var den ene af de to før
ste Bøde Kors-udsendte verden. 

Privat foto.



Tegning af en prøjsisk båre. Det 
blev tegnet af den anden Røde 

Kors-udsending, Louis Appia, som 

befandt sig på den prøjsiske side. 

Privat foto.

Erindringer fra Solferino
Året var 1859. Den unge schweiziske forretningsmand Henri Dunant var i økonomisk 
bekneb, fordi hans investeringer i landområder i Algeriet ikke gav afkast på grund af 
tørke. Måske kejseren ville hjælpe med at finansiere et storstillet vandingsprojekt? 
Men kejseren var ikke let at træffe. Frankrig var i krig mod Østrig. Man havde al
lieret sig med italienske separatister fra Sardinien, som ønskede et samlet Italien og 
dermed løsrivelse fra østrigsk overherredømme.

Dunant, en civilist klædt i hvidt jakkesæt, fulgte i hælene på hærene, og således 
gik det til, at han den 24. juni blev vidne til at 200.000 mand tørnede sammen ved 
Solferino. Den bog, han siden skrev om sine oplevelser på slagmarken, Erindringer 

fra So ferino (1862), kom til at skrive verdenshistorie.
Varmen var ulidelig ved Solferino. Soldaterne var ved at kvæles i deres tunge uni

former. Der var en desperat mangel på vand; brændevin var det eneste, soldaterne 
havde fået at drikke denne dag i juni. De havde marcheret i dagevis og var samtidig 
udsultede. Slaget selv var ikke planlagt, og fik måske derfor en særlig voldsomhed, 
som når man overraskes af en frygtindgydende fjende, og ikke kan nå at gøre andet 
end at slå vildt og blindt fra sig: Begge parter ønskede at besætte det kuperede ter
ræn omkring Solferino, men på grund af dårlig rekognoscering, opdagede man ikke 
hinanden, før det var for sent. 15 vanvittige timer varede slaget som til sidst førte 
til en fransk-italiensk sejr.



Slagmarken efter slaget gjorde et særligt indtryk på Dunant. I tre dage vandrede 
den rystede schweizer omkring blandt døde, døende og sårede. ”Da solen står op 
den 25., belyser den et af de afskyeligste skuespil, der kan frembyde sig for den men
neskelige fantasi. Overalt er slagmarken bedækket med lig af mennesker og heste 
[...] De arme sårede, som man opsamler hele denne dag igennem, er blege, gustne, 
fuldkommen afkræftede, nogle, nemlig de, der er blevet stærkt lemlæstede, har 
sløve øjne og synes ikke at forstå, hvad man siger til dem.”

Der var mangel på vand og desperat brug for læger og sygehjælpere. Sanitetstje
nesten blev til dels optrævlet under slaget og lidelserne syntes ingen ende at tage. 
Dunant forsøgte at hjælpe efter bedste beskub. Han knælede ved svært sårede, som 
tryglede ham om at blive ved deres side til de udåndede, så de ikke skulle være alene, 
når de døde.

Dunant forsøgte også at organisere hjælpere blandt de lokale og fik endda fransk- 
mændene til at frigive de østrigske læger, de havde taget til fange, så også de kunne 
hjælpe. Trods anstrengelserne var hjælpen utilstrækkelig. Men Dunant oplevede

Slaget ved Isted i 1850. Malet af Jør

gen Sonne. Til højre i billedet skim
tes en dansk forbindingsplads med 

de danske sanitetstroppers grønne 

fane med hvidt malteserkors. Fanen 

var i brug fra 1849 til 1870, hvor 

den afløstes af Røde Kors-flaget. 

Det Nationalhistoriske Museum på 

Frederiksborg Slot.
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også et lyspunkt i dette rædselsfulde landskab: Mange af de lokale i området, mange 
af dem kvinder, tøvede ikke med at pleje de sårede, og de (italienerne) gjorde det 
uden hensyn til de såredes nationalitet. Den spontane hjælp blev givet ud fra, sagde 
de lokale, devisen ”tutti fratelli” — vi er alle brødre.

Oplevelsen ved Solferino ville ikke slippe ham, og i 1862 skrev Dunant Erindrin
gerfra Solferino. Han bekostede selv udgivelsen og sendte først bøger til sine venner. 
Siden begyndte han at rejse rundt til regeringsledere og fyrster i Europa for at give 
dem bogen og tale om det, han havde set.

Man måtte gøre noget for at lindre smerterne for dem, som blev såret i krig. 
Hans vision bestod i, at man dannede en neutral international institution aflæger 
og sygeplejere, som kunne rykke ud som hjælpere på krigsskuepladser overalt. Disse 
læger og hjælpere skulle kunne bevæge sig og arbejde frit i kampzoner.

Erindringer fra Soferino rystede læserne, og Dunant fik vind i sejlene. Sammen 
med fire indflydelsesrige borgere i Genéve mødtes Dunant den 17. februar 1863 for 
at danne Den Internationale Komite til Hjælp af de Sårede, og senere på året kom 
delegerede fra 14 lande, herunder Prøjsen (men ikke Danmark), til Genéve for at 
drøfte mulighederne for at skabe en international organisation. Det blev vedtaget, at 
organisationens udsendinge i krigszoner skulle bære et hvidt armbånd med et rødt 
kors (et omvendt schweizisk flag) som symbol på neutralitet.

Hermed var Røde Kors ved at blive til virkelighed. Nu gjaldt det om, at få hele 
det internationale samfund med, og man måtte derfor til at udbrede kendskabet til 
organisationen. Samtidig havde man brug for at studere samtidens slagmarker og 
forholdene for de sårede.

Rejsen til Dybbøl
Van de Veide kom til Danmark både for at vinde Danmark for ideen om en interna
tional hjælpeorganisation og for at se kampzonen. Desuden var han blevet instrueret 
i personligt at pleje de sårede, hvis muligheden bod sig.

Når Van de Veide så ofte følte sig nedslået over det, han oplevede i Danmark, 
skyldtes det ikke alene grusomhederne på slagmarken, men også, at danskerne 
langt hen ad vejen gav ham en kold skulder. De så på ham, denne mand der talte 
fire sprog, fransk, tysk, engelsk og hollandsk, men ikke dansk, med stor mistro. 
”Hvad skulle man dog med en international organisation?” havde mange spurgt ham. 
Danskerne som folkefærd var, konstaterede Van de Veide igen og igen i sine breve, 
”indadvendte”, ”insulære”, ”selvtilstrækkelige”. Kort sagt, de var, som han også flit
tigt understregede, ”veritable øboer”. I et brev til Dunant den 11. april skrev Van de 
Veide, at ”danskerne holder fast i deres egne ideer og har en skræk for alle forslag, 
der kommer udefra. De har en tydelig angst for det fremmede ... over for denne 
modstand mod nytænkning er min opgave ikke let.”

Og så boede danskerne ifølge Van de Veide i en gudsforladt egn af verden.
Van de Veide var rejst fra Paris den 2. april med tog over Køln, Hamborg og 

Lübeck, hvorfra han fortsatte med dampskib til Malmø og derfra videre til Kø
benhavn den 9. april. Rejsen ”udmattede mig gennem stor kulde og tærede på



mine kræfter.” For at illustrere hvor slem kulden nordpå var, 
skrev Van de Veide, at vinduerne i kupeen i den togvogn, 
han havde siddet i på rejsen fra Køln til Lübeck, ”var dækket 
af et tykt lag is til trods for den varme, der udgik fra seks 
tykke tyskere.”

Ombord på dampskibet mod Malmo havde kulden været 
endnu stærkere. ”Overfarten over det baltiske hav varede 18 
timer samtidig med at en voldsom nordenvind huserede, som 
fros al tovværket til is ... Klimaet på disse kanter er forfær
deligt. Det er forst i dag, at vinden er løjet af, men den er 
så i stedet blevet erstattet en fugtig tåge, sådan som det kan 
forekomme i Genéve i februar måned.”

Stemningen i Kobenhavn var dyster. Van de Veide noterede 
sig, at de seneste bulletiner viste, at den danske hær havde 5.136
sårede og syge soldater, at de lå fordelt på 26 hospitaler rundt 
om i landet og at halvdelen af dem lå i København, ”hvor der 
ikke er bygninger til at huse ret mange flere.”

Van de Veide oplevede en hovedstad mærket af krig: ”Brødre, 
fædre, venner ... samler sig på gadehjørnerne for at læse om 
bombardementerne af Dybbøl, nyheder som til stadighed bliver 
slået op. Jeg føler med dem og sympatiserer med alle disse men
nesker i sorg, som jeg møder overalt, hvor jeg går, og jeg lytter 
med opmærksomhed på deres fortællinger om deres kære, som 
dag og nat er udsat for kugleregn. Menneskene jeg moder forsøger 
at balancere deres kærlighed til fædrelandet med deres kærlighed 
til deres kære ude ved fronten [for hvis liv de frygter].”

I København mødte Van de Veide internationale aviskor
respondenter, der var flygtet fra Dybbøl, fordi de ”fandt det
umuligt at udholde mere tid ved hæren. Sønderborg eksisterer ikke længere. Alt i 
byen er odelagt. I Augustenborg har tyfusen decimeret hæren og beboerne. Fødevarer 
og ophold koster vanvittige priser ...”

Van de Veide brugte adskillige dage i Kobenhavn i forsøget på at vinde danskerne 
for ideen om Røde Kors, og mødte nogen sympati hos både statsminister D.G. 
Monrad, krigsminister Carl Christian Lundbye og enkedronningen, grevinde Dan
ner. Men mere end meget andet var danskerne skeptiske i en sådan grad, at Van de 
Veide, der ellers havde svært ved at tale nedladende om nogen, følte sig drevet til 
at konstatere, at danskerne af nationalkarakter var ”langsomme”, ”kolde” og ikke i 
stand til at vise ”entusiasme”.

Især hans møde med den danske cheflæge Michael Djørup var nedslående. Van 
de Veide kaldte ham senere for ”stivnakket” og ”ærekær”, fordi han blankt afviste 
ideen om, at kvinder kunne fungere i felten som plejere; en idé Dunant ellers agi
terede for på baggrund af erfaringerne ved Solferino. Sygepleje i krigszoner var et 
mandeerhverv, som kvinder ikke havde evner og nerver til, mente Djørup. Choke
ret konstaterede Van de Veide, at den danske lægestand endda havde sendt svenske

Illustration fra den slesvigske kirurg 

Friedrich von Esmarchs håndbog i 

krigskirurgi, som han til dels forfat
tede på baggrund af sine erfaringer 

ved Dybbøl (på prøjsisk side). Privat 

foto.



kvinder hjem, som var kommet til Kobenhavn for at melde sig 
frivilligt som plejere.

Selv om Van de Veide folte, at opholdet i København var en 
temmelig blandet fornøjelse, kunne han samtidig ikke rigtig 
tage sig sammen til at rejse til Dybbøl. Han virkede bange 
og syntes at trække tiden ud. Han skrev, at han håbede, at 
Gud ville skænke ham livet, for som han konstaterede, ville 
opholdet ved hæren ”være forbundet med sikker fare ... [i 
Sonderborg og ved Dybbøl] er bomberne overalt.”

Ved Dybbøl
I brev til Dunant konstaterede Van de Veide, at den modstand 
mod sagen — en international hjælpeorganisation — han havde 
modt i København, intet var at regne for det, han oplevede hos 
den danske cheflæge ved Dybbol, John Rorbye. Rørbye havde 
understreget, at der slet ikke var brug for en international 
organisation. Det var mere end nok at hvert land havde sine 
egne private velgørenhedsinstitutioner.

Rorbye fortalte Van de Veide, at den danske hær ikke mang
lede mænd ”til at hjælpe ved sygeplejen. Og hvis der var noget 
man på det bestemteste ikke ønskede, så var det udenlandske 
læger, for de ville bare forsinke bevægelserne på grund af 
manglende kendskab til dansk.”

”Jeg tilbod ellers,” skrev Van de Veldc til Dunant ”at jeg 
sørgede for, at man sendte læger til Dybbol fra Holland, men 
det ville han ikke have. Så tilbod jeg hjælp fra Genéve. Det 
afviste han blankt. Jeg fremlagde ideer til, hvordan man kunne 

lave bedre bårer til de sårede. ”Nej, nej,” svarede Rorbye, ”det var ikke tidspunktet 
at beskæftige sig med den slags nyskabelser.””

”Tænke sig,” skrev Van de Veide til Dunant, ”at en sådan gammel ærekær mand 
er blevet sat i spidsen for så stort et foretagende.”

Noget lignende kunne man egentlig også sige om Van de Veide: Tænke sig at en 
mand med så dårlige nerver opholdt sig ved Dybbol. Han ankom ved fronten den 16. 
april. Natten til den 17. april fik Van de Veide lov til at besogc et dansk feltlazarct i 
Sønderborg og om denne oplevelse berettede han folgende til Dunant: ”Klokken ni 
om aftenen ankom vi i et af de huse i Sonderborg, som ikke var odelagt. Huset var 
ikke beskyttet mod de granater og granatstykker, som floj omkring os overalt. Sik
ken nat! Og så var bombardementet endda ikke så stærkt som sædvanligt og alligevel 
kom der 30 sårede fra Dybbøls fæstninger. Ud af dette antal var halvdelen lettere 
sårede, af den anden halvdel dode tre og tre andre fik arme eller ben amputeret. Alle 
sår skyldtes granatsplinter og projektilernes form er af en sådan beskaffenhed, at 
sårene er forfærdelige at se på. Kodet og benene er skudt af, ikke som man ser det, 
når man er ramt af kugler, men flået af på en fuldstændig forfærdelig måde. Man må
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have gode nerver for at overvære et sådant syn ... Mine nerver kunne simpelthen 
ikke holde til amputeringen af en knust arm. De svigtede mig, og jeg var syg resten 
af natten.”

Tort konstaterede Van de Veide, at ”jeg vist aldrig bliver nogen sygeplejer, hvis ikke 
jeg bliver bedre til at håndtere situationer som disse.” Men i det mindste var han ikke 
besvimet. Det var han første gang, han fik adgang til et dansk lazaret den 16. april. 
Det skete da den danske feltpræst Erik Høyer Møller havde ham med til et lazaret tæt 
på Ulkebøl, hvor det første syn, der mødte dem ifølge feltpræstens erindringer var ”en 
Mand, hvis hele ene side var oprevet således af en granat, at indvoldene hængte ud.” Og 
dette syn kunne, indrømmede Høyer Møller, der som feltpræst under Treårskrigen 
ellers allerede havde set lidt af hvert, ”nok gøre én noget benovet.”

Høyer Møller havde overladt Van de Veide alene i selskab med lazarettets læge, 
og det var ingen succes. ”Van de Veide,” skrev Høyer Møller, ”kom kort efter hjem 
med den beklagelige bemærkning, at han var besvimet. Senere modtog jeg en seddel 
fra overlægen, hvori han bad mig blive fri for den slags tilskuere.”

Natten til den 17. april opholdt Van de Veide sig ikke desto mindre igen i et

De danske læger tog ikke umiddel

bart Røde Kors-ideen til sig. Van de 

Veide mødte modstand hos både 
den danske cheflæge Michael Djø- 
rup og den danske cheflæge ved 
Dybbøl John Rørbye. Det Kongelige 

Bibliotek.
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Den 49-årige Reymert, født i Kristianssand har efterladt sig en usædvanlig dagbog fra fronten 
ved Dybbøl, ordknap og alligevel malende. En dagbog, der underbygger billedet af de grusom
heder Van de Veide blev vidne til. Reymert skrev:

3. april, klokken 10 aften:
Himlen er rød af ildebrand i byen. 26 blev såret af en 
granat, som faldt midt i et regiment, der var marche
ret frem ved rådhuset; tre mistede livet. En af disse, 
student og reserveofficer, Smidt, søn af præsten i 
Næstved, fik begge ben knust. De amputeredes om 
natten ... Der opereredes samtidig på fire borde.

4. april:
I nat klokken 3 forsøgte prøjserne at storme skan
serne. Livlig kanonade og geværild. Himlen rød af 
ildebrand ... En cand. jur. Larsen fra København ... 
indbragtes i lazarettet i en tilstand, der forbød mig ef
ter forbindingen at sende ham videre til Augustenborg 
lazaret af frygt for at han skulle dø under transporten. 
(Efter i tre dage at have ligget med feberfantasier, 
døde han).

5. april:
Granaterne frembringer frygtelige læsioner. Lemmer 
knuses og sønderrives. Indvolde udrives og hjernen 
sprøjter vidt omkring på den ulykkelige, som rammes 
i hovedet. Sønderborg er brændt mange steder, en 
ikke ringe del ligger allerede i aske. Brandgranater 
farer som drager fra Broager ned over den ulykkelige 
by. På Sundeved står gårde i flammer; den sorte røg 
vælter sig over landet.

8. april:
Omkring 60 sårede hver dag. Voldsom skydning. Stil
lingen kritisk.

10. april:
I går kom fem sårede til lazarettet. To amputeringer, 
arm og lår. I dag et forfærdeligt bombardement, 24 
sårede kom til mit lazaret.

11. april:
Stærk, uafbrudt bombardement. 60-70 sårede bragtes 
til Sønderborg. Man regner med 10 amputationer.

12-13. april:
Natten mellem disse dage uafbrudt kanonade. Skud
dene kan ikke tælles; de lyder som salver fra en ba
taljon. 98 sårede indbragtes fra Sundeved.

14 og 15. april:
Jeg amputerede til kl. 1.30 om natten. Mange så
rede.

17. april:
Om natten især gruelig kanonade.



dansk lazaret og modte her en af de dygtigste kirurger i dansk tjeneste, den frivillige 
norske læge T.D. Reymert. I en rapport, som Reymert skrev til de norske militære 
myndigheder efter sin hjemkomst fra krigen, berettede han om, hvordan de mest 
medtagne sårede egentlig så ud. Der var, fortalte han, en soldat, hvis hele ansigt var 
skudt bort. ”Begge hans underkæber var knuste, alle biode dele og tungen var borte, 
ved hvert åndedrag stod blodet og ligesom kogte i hans svælg. Ansigtets biode dele 
hang sonderflængede i den elastiske hud ned over hans bryst ...”

Den 18. april
Natten til den 18. april kunne Van de Veide ikke sove. Det gigantiske prøjsiske ar
tilleriangreb på Dybbol-skanserne forud for angrebet var begyndt. 8.000 granater 
haglede ned over de danske stillinger i seks timer i træk. Van de Veide kastede sig 
uroligt frem og tilbage i sengen hos hjulmageren i Ulkebol, hvor han havde fået logi, 
og kunne ikke — som han skrev til Dunant — lade være med at ”tænke på alle dem, 
der måtte lade livet eller som blev slemt tilredte i bombardementet.”

Bombardementet varede indtil kl. 10. Så tav kanonerne et ojeblik — 11.000 
prøjsiske soldater stormede da op af deres løbegrave. Slaget var i gang — og samtidig 
med at soldaterne sloges ude ved skanserne og kort tid efter bag skanserne og oppe 
ved Dybbøl Mølle, trak de 10.000 danske reserver på Als ud til kysten for at være 
parate til enten at gå op på Dybbøl eller slå et eventuelt prøjsisk forsøg på at landsætte 
styrker på Als tilbage. Civilbefolkningen på oen blev grebet af panik. Bomber faldt 
ikke alene i det allerede udbombede Sønderborg, men også i egnen omkring byen. 
Øens små veje blev forvandlede til et mylder af flygtende menneskemasser. 1 dette 
mylder var også efterhånden flere og flere transportvogne og hestevogne med sårede, 
og ambulancesoldater, der bragte båre efter båre ind med sårede tilbage fra Dybbol 
og hermed kunne Van de Veldes egentlige mission begynde, nemlig den at hjælpe 
og lindre de sårede, sådan som Dunant gjorde det ved Solferino.

Men som sædvanligt var den skrøbelige og sensible mand befippet og handlingslam
met. I stedet for straks at ile over til de sårede, besluttede han sig for at tage tilbage til 
sit logi tre kilometer derfra for at hente det, han i et brev til Dunant kaldte for ”noget 
jeg kan bruge i felten”. Hvad dette ”noget” er, specificerede han ikke nærmere.

Efter at Van de Veide havde været hjemme indså han, at han spildte sin tid. Kam
pen rasede, og han måtte tilbage til Sønderborg i en fart. I sit brev til Dunant skrev 
han, ”at efter mange anstrengelser og meget tid, fik jeg fat i en bondevogn og kor- 
temod Sønderborg. Undervejs modte jeg to sårede officerer, som ikke kunne holde 
sig oprejst, de slæbte sig af sted og bad mig om at tage dem til Hørup Hav [herfra 
udskibede sårede til København]. Ulykkeligvis var vejen overfyldt med bonder og 
af tropper, der kom frem og tilbage. Og alt var dækket til af en sky af stov. Derfor 
kom vi kun langsomt fremad.”

Mens den danske hær således kæmpede for livet oppe på Dybbol, var den ene af 
historiens forste Rode Kors-udsendinge på vej væk fra slagmarken. Uden tvivl let
tet over, at han havde fundet en legitim undskyldning for at holde sig i en behørig 
afstand fra slagmarken og bomberne i Sønderborg.
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Danske krigsinvalider. Efterskrift
Van de Velde opholdt sig endnu et par dage på Als, men følte sig mest af alt til overs 
her. De danske officerer var, skrev han, uhøflige og ville dårlig nok tale med ham — 
og så kunne man ikke få god mad på øen. Han tilså sårede på lazaretterne, besøgte 
panserskibet Rolf Krake og vandrede gennem det udbombede Sønderborg. Men så 
snart lejligheden bød sig, rejste han tilbage til København. Her opholdt han sig i de 
sidste dage af april — og det lykkedes faktisk Van de Veide at få den danske krigsmi
nister Lundbye med på ideen om, at Danmark skulle tilslutte sig Røde Kors. Noget 
endeligt dansk tilsagn fik Van de Veide nu ikke - og på vej ned igennem Europa skrev 
han i et brev til Henri Dunant, at han efter opholdet i Danmark havde fået hovedpine, 
var træt og følte sig udslidt.

Tom Buk-Swienty, forfatter og lektor ved CenterJor Journalistik, Syddansk Universitet. 
Har senest udgivet Slagtebænk Dybbøl. 18. april 1864. Historien om et slag, der er ble
vet kåret som Arets historiske bog 2008. Han arbejder nu på en rfterfølger, der har titlen 

Dommedag Als. 29. juni 1864. Historien om det endelige nederlag.



Titelblad fra Bartskers "En Liden Bog om allehånde Siugdom". Gengivet efter: "Hans Christensen Bartsker- En liden 

bog om Allehånde sygdomme", 1596'72002. Bearbejdet og kommenteret afJørgen Ladefoged.



Danske lægebøger 
til menigmand

I 1500-1600-tallet ser en helt ny type bøger dagens lys i det meste af 

Europa og også i Danmark. Her oversættes og ‘samples’ - ofte med 

udgangspunkt i tyske forlæg - en række læge- og urtebøger henvendt til 

menigmand. I 1533 udkommer Christiern Pedersens lægebog, i 1534 hans 

urtebog, i 1577 en samlet udgave af Henrik Smiths læge- og urtebøger, i 

1596 udkommer Hanz Christenszen Bartskers lægebog, Niels Michelsen 

Aalborgs 1633 og i 1677 Elias Beynons. Flere af selvhjælpsbøgerne kommer 

i adskillige oplag over flere århundreder og helt frem til 1900-tallet.

Tove Elisabeth K r li s e

Den medicinske profession
De tidlige lægebogers forfattere - tidens verdslige og gejstlige elite — sammenfat
ter deres bøger i en situation, hvor voldsomme og langvarige epidemier med jævne 
mellemrum hærgede de danske riger, samtidig med at der var langt mellem og 
langt til såvel læge som apotek for de mange, der boede udenfor de store byer. Midt 
i 1500-tallet synes der ud over de medicinske professorer ved Kobenhavns univer
sitet, kongens livlæge og hoffets ovrige læger kun at have været en autoriseret læge 
i Odense, Viborg og Bergen, mens der midt i 1600-tallet omtrent har været en 
læge i hvert af landets stifter. Hvad apotekerne angår, var der midt i 1500-tallet to 
apoteker i riget, mens der midt i 1600-tallet var seks apoteker i sjællandske byer, et 
i Odense, seks i jyske byer samt to i Norge og et i Malmo. Apotekernes produkter 
og ikke mindst lægernes ydelser var imidlertid dyre, især for eventuelle udenbys 
patienter, der i givet fald ikke bare skulle betale for lægens besøg og ordination men 
også for lægens befordring, overnatning og fulde tidsforbrug. Lægebogerne sigter 
mod, at de, der bor sådan, at »ingen god oc forfaren Medicus er at bekomme« til en 
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vis grad kan hjælpe sig selv og andre, hvis der ikke er andre muligheder. Men også 
kun til en vis grad. Lægebogernes forfattere er bevidste om ikke at save den gren 
over, som lægestanden gerne vil sidde på. Kun lægerne besidder den fulde viden, 
indsigt og erfaring, og kun hos lægerne får man den optimale hjælp. Bøgerne er en 
nødløsning, der kun vil være behov for, så længe menigmand ikke har adgang til 
kvalificeret lægehjælp.

Gennemgangen af konkrete sygdomme og de urter, der kan anvendes mod dem 
eller af urter og deres virkning udgør hovedparten af læge- og urtebogerne. Rug
brødsteksten indskrives imidlertid i en ramme, der forklarer, hvad der er årsagen 
til al sygdom, og hvordan der derfor skal søges helbredelse.

Arvesynd og daglig synd
»Synden er Hoffved Aarsag til alle Siugdommer« hedder det hos Niels Michelsen 
Aalborg, og denne forestilling om al sygdoms oprindelse kommer også klart til udtryk 
i de øvrige lægebøger, der som et meget vigtigt element tager udgangspunkt i en 
sygdommenes skabelsesberetning; Vore første forældre, Adam og Eva, blev skabt til 
livet og ikke til sygdom eller død. Gud skabte menneskene en perfekt verden, hvor 
stjernernes og planeternes virkningsfulde kræfter trængte ind overalt og frembragte 
en jord og en natur, der i et og alt skulle tjene menneskene, opfylde deres behov og 
bevare deres sundhed. Adam og Eva selv blev skabt i Guds billede - en ære, som 
end ikke overgik planeter og stjerner, ja ikke engang englene. Guds billede oplyste 
Adams forstand således, at han besad kundskab om både guddommelige og skabte 
ting; Han forstod sig på stjernernes og planeternes løb og deres betydning, han kendte 
alle dyrs, urters og stenes dyder og kraft, hans vilje var i fuld overensstemmelse med

I 15-1600-tallet var der langt til nær

meste apotek og kyndig rådgivning, 
hvilket gjorde lægebøgerne til en 

nødvendighed. Kun de større byer 
havde et apotek - på dette prospekt 

fra 1593 (med dansk tekst påført 

i 1981) ses Odense Apotek belig

gende mellem Skt. Knuds Kirke og 

Rådhustorvet. Gengivet efter ’'Apo

tekervæsenets historie i Danmark" af 

Poul R. Kruse.

Guds vilje, hans stræben formet så den i et 
og alt angik lydighed overfor sin Gud og 
skaber. Derfor vidste den første tidsalders 
børn også, hvad de skulle spise og drikke; 
De lod sig nøje med simpel mad og drikke 
uden overflødighed. Samtidig var vandet 
og jordens afgrøder i den første verden 
sundere og bedre end efter syndefaldet, 
fordi intet endnu var fordærvet af vandet fra 
syndfloden. Derfor var vore gamle forfædre 
sjældent syge og levede meget længe.

Adam og Eva og alle deres efterkom
mere var af Gud skabt til udødelighed og 
evigt liv. Guds eneste betingelse var, at de 
skulle tro og lyde hans lov. Men Adam og 
Eva overtrådte Guds befalinger og faldt i 
synd. De troede slangens snak i stedet for 
Guds ord, de begyndte at leve i frådseri 
og overflødighed i stedet for i nøjsomhed
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Da Adam og Eva trodsede Guds ord 
og blev forvist fra Paradiset, skabte 

de fundamentet for den arvesynd, 

der ifølge de tidligste danske læge

bøger påfører deres efterkommere 

alskens sygdomme. Syndefaldet og 

bortvisningen fra Paradiset malet af 

Michelangelo i loftet på det Sixtinske 

Kapel. Gengivet efter ”The Art of the 
Italian Renaissance” redigeret af Rolf | 

Toman. i

og arbejdsomhed. Deres vilje og kraft til at tjene Gud og Næsten blev fordærvet. 
Deres ulydighed kastede dem og alle deres efterkommere ud af Paradis og ned i Ver
den, ind i tiden, ind i forgængeligheden. Sygdom er arvesyndens gift i legemet, og 
efterhånden som menneskene slægtede den syndige Adam stadig mere på, trængte 
døden længere og længere ind på menneskenes liv og forkortede det. I den første 
verden levede menneskene stadig mere end 900 år, men jo mere menneskene slæg
tede den gamle Adam på og gik i hans fodspor, jo hurtigere lob doden i hælene på 
dem og forkortede deres liv. Den fremadskridende proces af synd og medfølgende 
død betød, at levealderen på Moses’ tid var reduceret fra den første verdens 900 år 
til omkring 80 år.

Lægebogerne afklarer altså indledningsvis det ondes problem; Hvorfor findes 
der sygdom, smerte, lidelse og dod i en verden skabt af en god Gud? Svaret er helt 
i overensstemmelse med kristen tradition. Menneskets fri vilje, sådan som den 
manifesterer sig i forbindelse med arvesynden, er den mest almindelige og mest 
udbredte forklaringsmodel på det ondes eksistens, sådan som det altså også gøres 
klart i lægebogerne; Gud er god, alt var skabt til menneskenes bedste, men men
nesket bragte det onde ind i verden på grund af sin egenvilje og ulydighed -- kilden 
til al smerte, lidelse, sygdom og død.

Arvesynden har en gang for alle afskåret menneskene fra evigt liv og henvist dem 
til svaghed, sygdom og død. Men vore oprindelige forældres synd er ikke sygdom
menes eneste udspring. Ud over og i forlængelse af arvesynden bidrager menneskene 
dagligt og livslangt til deres egen undergang. De påfører sig selv sygdom og dod med
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Himmellegemerne havde også 

stor indflydelse på det menneske

lige helbred, hvilket blandt andet 

fremgår af Lorenz Benedichts En 

Astronomische bescriffuelse” fra 1594. 

Træsnittet viser Jorden omsluttet 
af de kræfter i den store natur, der 
bestemmer og udvirker alt på Jor
den. Først kommer de syv planeter: 

Saturn, Jupiter, Mars, Solen, Venus, 

Merkur og Månen. Udenom pla

neterne ligger firmamentet, som 

stjernerne sidder på, og som dan

ner basis for de tolv stjernetegn. 

Hele den store natur er yderst ude 

indlejret i Himmerige og Evigheden. 

Det Kongelige Bibliotek.

overflodighed i mad og drikke, med overforbrug af udvortes goder, med løsagtighed, 
hævngerrighed og vrede, med deres evindelige begærlighed efter verden. »Saadant 
som vort Leffnet er, saa er oc vort Endeligt«, understreger Henrik Smith. I alder
dommen ser man, hvordan ungdommen er forløbet, og derfor må de, der vil leve 
længe, allerede fra deres ungdom besinde sig på det rette levned, hvilket ikke mindst 
er forældrenes opgave. Forældre skal overfor Gud stå til regnskab for, om de har 
ladet deres børn misbruge deres ungdom og leve i synd, eller om de har holdt dem 
til arbejde og væk fra fråseri, drukkenskab og anden løsagtighed. Allerede tidligt 
skal grundlaget lægges for, at menneskene holder sig fra synden og dermed fra den 
livsstil og adfærd, som fører til, at Gud må svinge sit faderlige ris over menneskene 
i form af alle kroppens lette og svære sygdomme, ja nogen gange sågar i form af 
voldsomme og grasserende epidemier.

Ubalance i kroppens væsker
Synd er altså i lægebogernes optik den ultimative årsag til svaghed, sygdom og død, 
men synd er ikke den udløsende årsag. Den udløsende årsag er naturlig. Den har at
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Urten kørvel som den ses i Simon 

Paulis "Flora Danica” fra 1648. Ifølge 

Bartsker er kørvel "koldt og fugtigt, 

fremmer afføringen og er godt for 

dem, som har dødsbylder og ond 

varme i leveren." Gengivet efter fak- 

similiudgaven fra 1972.

qff ben yOrtebog._______ is><
49. Chærophyllon.

gøre med kroppens væsker, og de uba
lancer, som synden og andre indvortes 
og udvortes forhold skaber i væskerne. I 
følge den humoralpatalogiske tradition — 
der blev anset for god latin såvel over hele 
Europa som på det medicinske fakultet 
i København i tidlig moderne tid — er 
alle biologiske processer og dermed al 
forståelse af sundhed og sygdom knyttet 
til kroppens væsker. Ligesom den store 
natur er baseret på de fire elementer jord, 
vand, ild og luft, der hver på deres måde 
kombinerer kvaliteterne varm, kold, tør 
og fugtig, således består også det menne
skelige mikrokosmos af elementer i form 
af væskerne blod, slim, sort galde og gul 
galde, der hver på deres måde kombinerer 
kvaliteterne varm, kold, tør og fugtig. 
Således er blodet varmt og fugtigt, slimen 
kold og fugtig, den gule galde varm og tør, 
mens den sorte galde er kold og tor.

Lægebogerne indfører i, hvor og hvordan væskerne dannes i kroppen som forud
sætning for at forstå, hvor og hvordan sygdom opstår og fremlægger en systematisk
teori om væskernes produktion og cirkulation og om, hvorledes en række faktorer 
kan skabe forstoppelser eller oversvømmelser i kroppens organer, hæmme forbræn
ding, destillation og cirkulation af kroppens væsker og dermed skabe den ubalance 
mellem kulde, tørhed, fugt og varme, som i sidste instans udløser sygdom. Det er 
med mennesket som i den store natur. Hvis de fire elementer balancerer i forhold 
til hinanden er der vækst og frodighed som på en forårsdag, hvor alt er lige vådt, 
lige varmt, lige koldt og lige fugtigt. Hvis de fire elementer kommer overens med 
hinanden i et menneske, så føler man sig sund, rask og vel tilpas. Hvis der derimod 
optræder ubalance føler et menneske sig sygt, og hvis et af elementerne helt tager 
overhånd og fordriver de andre, er det et dødens tegn, fordi ubalancen er blevet 
uoprettelig.

Alle sygdomme har deres årsag i en eller flere specifikke former for væskemæssig 
ubalance; Epilepsi skyldes at væske stiger op fra maven og tilstopper hjernens årer, 
at for megen væske trænger ud i lemmer og tarme, eller for kvinders vedkommende 
opstigning af livmoderens urene væske. Sindssyge kan udløses af for megen væske 
i hjernens første rum eller af, at mad og drikke ligger og rådner i maven og deref
ter stiger op i hovedet. Døvhed forårsages af ond damp fra maven, mens susen for 
orerne skyldes for megen væske i hovedet, overflod i maven, samt overflødig varme 
eller kulde i menneskets natur. Afføring, der stiger op fra tarmene, slim der synker 
ned fra hjernen, blod der flyder over fra milten, galde der trænger ud i lemmerne, 
damp der stiger op fra maven — på mangfoldige måder er det ubalance i væskerne,
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der udløser sygdom. Men hvad forårsager ubalancen? Her er lægebogernes forfat
tere enige i det synspunkt, at alle sygdomme først og fremmest skyldes overflod og 
overdrivelse, ikke mindst i forhold til mad og drikke, men også hvad angår anden 
begærlighed, følelser, ukyskhed, søvn, bad osv. Uafbalanceret adfærd skaber den 
uro i væskerne, der udløser sygdom.

Lægebogerne opererer således med et hierarki af forklaringsmodeller, hvad angår 
årsagerne til sygdom. Synd er den ultimative årsag til sygdom. Såvel arvesynden 
som den daglige, nutidige synd ligger bag al sygdom. Menneskets kollektive mangel 
på lydighed i forhold til Guds bud såvel som den individuelle overtrædelse af Guds 
ønsker i det daglige levned tvinger Gud til at gribe ind i verden og i den enkeltes liv. 
Ved hjælp af sygdom straffer og retleder Gud de mange og den enkelte, der er kom
met væk fra Guds ord og vilje som rettesnor, og som derfor skejer ud. De, der lever 
i overflod og frådseri, hvad angår mad og drikke, de, der lever for ukysk, de, der 
sover for meget eller bader for meget, de, hvis sindsstemninger er for voldsomme — 
alle de, der i adfærd og følelser lever et begærligt og umådeholdent liv tvinger Gud

Det var den almindelige opfattelse 
blandt 15-1600-tallets læger, at syg
domme ud over arvesynden frem

kaldes af den enkeltes egen, syndige 

opførsel, såsom druk og hor. Bor
delscene malet af Nicolaes Knupfer 

i 1630’erne. Gengivet efter ”The Art 
of the Dutch Republic 1585-1717” af 

Mariét Westermann.
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OM DIAGNOSE

De uddannede læger kender til alle sygdommes grund
læggende årsag: væskernes ubalance. Det vanskelige 
består imidlertid i konkret at finde ud af, hvad en pa
tient fejler - det vil sige i at identificere sygdommens 
natur og karakter. Det skal afklares, om en sygdom er 
af kold eller varm, tør eller våd natur, fordi dette er 
forudsætningen for at iværksætte en behandling, som 
arbejder med og ikke imod naturens egne processer. 
Det er ikke nemt at stille diagnose, men der eksiste
rer et par hjælpende redskaber, som lægebøgerne 
indfører i. Ikke mindst urinen giver vigtig information 
om væskernes tilstand i kroppen og skal iagttages i 
forhold til 4 ting; Urinens farve indikerer, om kroppens 
forbrænding fungerer godt, middelmådigt, dårligt eller 
direkte ondt. Der er tyve farvenuancerer at iagtage 
fra sort og blyfarvet over rødt og grønt og til den 
lyse eller helt hvide urin. Urinens substans indikerer, 
hvilken kvalitet, den væske har, der regerer. Hvis det 
tørre element hersker er urinen tyk, hvis fugtigheden 
er fremherskende er urinen tynd. Hertil kommer de 
mange ting, der kan være at se i urin; Der kan være 
cirkler, skum, blod, sand, sæd, bobler, korn, skyer, hår, 

fiskeskel, klid, støv eller materie i urinen, og hvert af 
disse fænomener er ladet med information. Samtidig 
skal urinprøven aflæses i tre dele; Den nederste del 
af vandet svarer til tilstanden i kroppen nedenfor 
ribbenene, den mellemste del svarer til kroppen fra 
ribben til hovedet, mens urinprøvens øverste del siger 
noget om hovedets tilstand. Endelig skal urinprøvens 
informationer sammenholdes med viden om de øv
rige forhold, som påvirker et menneskes vand; Man 
skal kende patientens alder og natur, man skal vide, 
hvordan patientens madvaner er, og man skal vide, om 
patienten arbejder hårdt og sveder meget eller måske 
bader hyppigt - alt sammen forhold, der sammen med 
årstid og almen konstitution påvirker væskerne og 
dermed urinens farve, substans og indhold. Til urin
analysen kommer de informationer, der kan hentes 
ud af pulsens kvalitet og kvantitet. Kombinationen af 
langsom eller hurtig, kraftig eller svag puls angiver, om 
et sundt menneske er af varm og fugtig, kold og fugtig, 
tør og kold eller tør og varm natur og afvigelser fra 
denne sunde natur afslører såvel sygdom som mulige 
årsager til sygdommen.

Urintavle brugt til at stille diagnoser efter. Gengivet 
efter ”Middelalderens sygdomme og behandlingsfor
mer i Danmark” af Pia Bennike og Anna-Elisabeth 
Brade.



£)m De Xoiff promete íXcgn»

Bitted.

Tidspunktet for åreladning skal nøje 

afvejes i forhold til de 12 stjerne

tegn og sammenhængen mellem 

stjernetegn, kropsdele og årer skal 
tages i betragtning. De 12 himmelske 

tegn regerer nemlig over hver sin 

legemsdel, som det fremgår af træ

snittet. Vægten regerer over hoved 

og ansigt, Tyren over hals, strube og 

nakke, Tvillingen overarme, skuldre 

og hænder, Krebsen over lunger og 

bryst, Løven over hjerte, mave og 

ryg, Jomfruen over indvoldene, 

mave og nyre, Vægten over navle 

og blære, Skorpionen over køns
organerne, Skytten over læggene, 

Stenbukken over knæ og skinneben, 

Vandmanden også over skinneben, 

mens Fisken regerer over fødderne. 

Samtidig regerer de 12 tegn som 

bekendt også over hver sin tid på 

året. Dette er de to ingredienser, 
der indgår i hovedregelen for årelad

ning. Træsnit fra Lorenz Benedichts 

"En Astronomische bescriffuelse". Det 

Kongelige Bibliotek.

til at agere i verden for at genoprette orden og balance. Gud er konstant til stede og 
handler aktivt i verden og den enkeltes liv for at lede både de mange og den enkelte på 
rette vej, således at liv og adfærd bliver bragt i overensstemmelse med Guds ønsker. 
Synd og umoral, som ultimativ årsag til sygdom, kombineres med den konsistente 
naturvidenskabelige teori om den udløsende årsag til sygdom, som tidens forende 
naturforskere er enige om at anerkende som den rette.

Veje til helbredelse
Eftersom synd er årsag til al sygdom, må enhver helbredelse tage sit udgangspunkt i 
dette forhold. Første skridt er at søge at formilde den vrede og straffende Gud, der 
hjemsøger de mange eller den enkelte med sygdom. Syndsbekendelse og anger er
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imidlertid ikke tilstrækkeligt. Der skal også omvendelse 
til. Man skal holde op med at synde, sætte sig for, at man 
fremover vil afstå fra den forkerte adfærd, som man ved 
med sig selv, at man er skyldig i. Gerningerne formes 
indefra, og derfor må det indre liv fokuseres på at udrydde 
synden og på viljen til at efterleve Guds bud. Omvendelse 
er forudsætningen for at blive bonhort, og den skal være 
klar og håndfast. Den inderliggjorte syndsbevidsthed, 
angeren og hjertets renhed, viljen til at efterleve Guds 
bud skal manifestere sig i et gud velbehageligt levned 
præget af selvdisciplin, mådehold og balance. Kirken, 
præstestanden og dens ydelser og vejledning udgør så
ledes udgangspunktet for al helbredelse.

Først efter syndsbekendelse, anger og omvendelse 
er tiden kommet til at søge helbredelse i den naturlige 
lægedom, som Gud stiller til rådighed. Eftersom det er 
væskernes ubalance, der er ondets rod, er det her enhver 
behandling derfor må tage sit udgangspunkt. Rent fore
byggende anbefales kontinuerlig udrensning af kroppens 
överflödige væsker. Opkastning anbefales 2 gange om 
måneden, gerne to dage efter hinanden, så alt overflø
digt tommes ud, ligesom det også er vigtigt jævnligt at 

Også kopsætning indgår i regule

ringen af kroppens væsker. En op

varmet kop sættes fast på kroppen, 
suger en bule ud, falder af, og der 

skæres hul, så det overflødige blod 
kan løbe af. Gengivet efter "Middel

alderens sygdomme og behandlings

former i Danmark" af Pia Bennike og 

Anna-Elisabeth Brade.

i udrense mave og tarm ved hjælp af afføringsmidler. Væskerne hober sig imidlertid 
! ikke kun op i maven men også i blodet, og derfor er regelmæssig åreladning strengt 
I nødvendigt. Man skal årelade når som helst, der er for meget blod i årene, hvis årene 
i er store og fremtrædende, hvis man er for varm, hvis man er rod i ansigtet, hvis 

man har næseblod eller hvis man har ondt et sted pga. for meget blod. Man skal altid 
årelade forår og efterår, hvor legemet er fyldt med væske ligesom i naturen.

Mave og indvolde renses ved ‘purgering’ fra oven eller neden, blodet ved årelad
ning, mens det urene i lemmerne kan lukkes ud gennem huden. Fodbad — gerne 
med urter — tilrådes én til to gange om ugen, mens det anbefales at vaske hovedet 
hver 15-20 dag, hvilket skal ske fastende eller længe efter et måltid.

i Regulering af væsker er ikke bare del af enhver forebyggelse men også den indle-
’ dende del af enhver behandling. Ikke bare maven men også blodet skal renses, som 

forudsætning for at behandling kan sættes i værk. Forst når livet og blodet er renset — 
og hvis patienten stadig i live — kan den specifikke behandling tage sin begyndelse.

Lægebogerne gennemgår »allehånde sygdomme« fra hovedet og ned og anfører 
for hver sygdom den anbefalede behandling, som består af diverse former for ud
rensning kombineret med urter brugt udvortes og indvortes; urter kogt i vand og 
drukket, urter der tørres, pulveriseres og bruges som olie, salve eller omslag, urter 
i lud brugt på huden, syltede urter, urtesirup etc.

Mens lægebogerne bevæger sig fra sygdom til behandling bevæger urtebogerne sig 
I primært omvendt fra urternes egenskaber til de sygdomme, de har gavnlig virkning 

overfor. De grundprincipper, der arbejdes ud fra, er de samme som i lægebogernes 
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behandlingsforslag. Ligesom alt andet på jorden indeholder hver eneste urt sin egen 
særegne kombination af de fire elementer tilvirket under indflydelse af stjernernes 
virkningsfulde kræfter, og disse egenskaber skal bruges afbalancerende i forhold til 
sygdommens natur. Kolde urter skal bruges, hvor sygdommen kommer af for megen 
varme, og varme urter, der hvor sygdommen er af kold natur, mens tørre urter af
hjælper fugtige lidelser og fugtige urter helbreder tørre sygdomme. Derfor anfores 
urternes egenskaber i flere af urtebogerne systematisk; Hvidløg er således af hed og 
tør natur, mens forglemmigej har kolde og fugtige egenskaber, neller har en varm 
og tor natur, mens alle »Valmuers krafft og dyd er at kole«. Christiern Pedersens 
og ikke mindst Henrik Smiths store urteboger gennemgår flere hundrede først og 
fremmest udenlandske urter, mens andre fremstillinger er mere overskuelige. Niels 
Mikkelsen Aalborg angiver således en urternes top 10 over »nogle synderlige Urters 
Kraffter, Som Husholdere skulle Beflitte sig paa at haffue«.

De sande og de falske læger
De rette læger er naturens tro tjenere. De er begavede af Gud med særlig nåde og 
forstand, således at de med deres lægekunst kan holde det sunde menneske ved sit 
helbred og helbrede den syge. De læger, der har uddannet sig på universiteterne, 
har del i en guddommeligt indstiftet tradition, og via den formidlede teori om 
væskerne og deres indbyrdes forhold 
indsigt i sygdommes årsager og deres 
helbredelse. Det gælder ikke for alle de 
andre aktorer i tiden, der byder sig til 
i forhold til kroppens og dens helbre
delse. Der er mange af dem; De kloge 
mænd og koner, der behandler indvortes 
sygdomme i enhver landsby, de organi
serede og privilegerede bar tskærere, 
der behandler sår, benbrud, bylder og 
lignende, som står for åreladning og 
kopsætning og sammen med broksni- 
dere og stensnidere foretager de kirur
giske indgreb, som lægerne anså det 
for vanærende at befatte sig med samt 
de såkaldte landsfarere, der primært 
var omrejsende købmænd, men som 
ikke mindst sælger medicin, vejleder i 
anvendelsen af de solgte medikamenter 
og i en vis udstrækning også giver sig af 
med mindre operationer for bl.a. brok 
og sten, tandudtrækninger, behand
ling af øjensygdomme med videre. Hele 
dette brogede udbud af konkurrenter,

aff fren ©anefe vOricføg. i
4J. Chamæmelum.

LITTERATUR:
Datidens lægebøger:

Christiern Pedersen:
»En nøttelig Legebog Faar 
Fattige och Rige Vnge och 
Gamle ...« Malmø, 1533.

Christiern Pedersen:
»Om Vrtevand Till Ath Lege 
alle honde Sotter oc Siug- 
domme ...« Malmø, 1534.

Henrik Smith: 
»Lægebog indeholdendis; 
l.-VI.« Samlet udgave Kbh., 
1577.

Hanz Christenszen Bartsker: 
»En liden Bog om alle hande 
Siugdom ...« Schleszwig, 
1596/2002.

Niels Michelsen Aalborg: 
»Medicin eller Lægebog vdi 
fem små bøger.« Kbh., 1633.

Elias Beynon:
»Den armhjertige Samaritan 
eller broderlig-Kjerligheds 
raad for allehaande legemlige 
Siugdomme. På dansk ud
sat.« Kbh., 1677.

Kamille som den ses i Simon Paulis 
"Flora Danica" fra 1648. Ifølge Bart

sker var det en nyttig urt: »Den, som 

har hovedpine, skal tage hvidløg og 

kamille, male sammen, koge sammen 

med vineddike, presse gennem et 
klæde og smøre hovedet med det, 

morgen og aften«. Gengivet efter 
faksimiliudgaven fra 1972.
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der også kalder sig læger, er ifølge selvhjælpsbøgernes 
forfattere karakteriseret ved, at deres viden og behand
ling baserer sig helt og aldeles på erfaring. De har ingen 
teori, de har ingen indsigt i, hvad der er den bagvedlig
gende årsag til sygdom, de forstår sig ikke på naturen 
og dens processer sådan som de rette læger. Derfor er 
deres behandling ofte forgæves, hvis den da ikke ligefrem 
berøver folk både helbred og penge og livet.

Lægebogerne advarer indtrængende deres læsere om, 
hvilke farer de udsætter sig for, både hvad angår sjæl, 
legeme og penge, hvis de frekventerer andre læger end 
de rette og autoriserede. Og de opfordrer ligeså ind
trængende øvrigheden til at gribe effektivt ind overfor 
de kvaksalvere, der giver sig ud for at have lært noget, de 
ikke har lært og for at kunne noget de ikke kan. Doktor 
bør være en beskyttet titel, som alene det medicinske 
fakultet kan tildele. Det bør forordnes, at man kun 
kan bedrive lægegerning, hvis fakultetet har givet sin 
skriftlige tilladelse, og i forlængelse heraf skal øvrig
heden ophøre med at tillade uautoriserede behandlere 
og i stedet sikre, at enhver der måtte ernære sig som 
behandler uden lægelig autorisation bliver fordrevet. 
Øvrigheden bør — af hensyn til menigmand naturligvis 
— beskytte lægestandens interesser gennem at sikre dem 
monopol på udøvelse af lægekunst og holde op med at 
tillade andet pak at praktisere.

Bartskærer i aktion med gloende 

jern til at stoppe blødninger. At 
konsultere en bartskærer var dog 

ifølge de uddannede læger far
ligt. Eksempelvis advarede Henrik 

Smith mod bartskærere, der er så 
fordrukne, at de ikke kan skelne den 
ene åre fra den anden »oc om hand 

saae en huid Hund, da skulde hand 

vel mene at det vaare en møllere 

Suend, saadanne dranckere kunde 
lættelig igiennem sla Aaren...saa at 
mand bleffue vanfør, eller miste Lif- 
fuet«. Gengivet efter "Middelalderens 
sygdomme og behandlingsformer i 
Danmark" af Pia Bennike og Anna- 
Elisabeth Brade.

Den rette behandling
Bøn, bod og omvendelse kombineret med åreladning, purgas for oven såvel som for 
neden samt urter brugt på enhver tænkelig måde efter humoralpatalogisk princip. 
Det er de rette lægers rette behandling ved enhver sygdom. En behandling som nu 
anses for at være i bedste fald virkningsløs og i værste fald skadelig, ikke mindst 
hvad angår åreladningen. Det står imidlertid tilbage at vurdere, om behandlingen 
foreskrevet af den medicinske elite var værre eller bedre end hos konkurrenterne. 
Kunne man forestille sig, at den mere erfaringsbaserede folkemedicin og den kloge 
kones behandlingstilbud var lige så gode eller måske i visse henseender bedre end 
antikkens tekst- og teoribaserede humoralpatalogi indfattet i kristen pønitens? Kun 
dybere udforskning af den folkemedicinske praksis vil gøre det muligt at kaste lys 
over det spørgsmål.

Tove Elisabeth Kruse er ph.d. og lektor ved Institut for Kultur og Identitet 
ved Roskilde Universitet.
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Bjarni Åkesson Filholm

Operation Valentine

Frederiksværk: Forlaget Nautilus, 2009. 128 s. 238 kr. 

Erik Nørr, Carsten Porskrog Rasmussen 
og Gerret Liebing Schlaber
Theodor Gliemanns amtskort 
over hertugdømmet Slesvig

Operation Valentine
2. Vtrdemkfij pi Farverne

DaTyskland besatte Danmark 
i 1940 fik de allierede travlt 
med at sikre sig Færøerne, 
der havde en strategisk vigtig 
beliggenhed i Nordatlanten. 
Den engelske aktion som fik 
navnet Operation Valentine, 
forløb fredeligt ligesom den 
efterfølgende besættelse, 
men den gjorde Færøerne 
til et mål for tyske bombe
togter og kostede færøske 
fiskere og søfolk livet. Bogen 
fortæller et spændende, an

derledes og delvist ukendt kapitel af Danmarks historie under
2.Verdenskrig.

Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2009. 96 s. 298 kr.

TbcodiH Glictn»»»» amulwi üVct hcnujifcwmnet Slovif 

f>k KcMMwFpttal AmHUncn doTHnxJoi Cillenumn

tekst og skildrer og beskriver 
landskaber og adelige godser,

Bogen indeholder den bed
ste eksisterende kartogra
fiske fremstilling af Slesvig/ 
Sønderjyllands administra
tive inddeling frem til 1864, 
nemlig det af Theodor 
Gliemann i 1820’erne teg
nede amtskort. Kortene 
er gengivet i originalt stør
relsesforhold og ledsaget 
af tysk og dansk parallel- 
en administrative inddeling i 
or der er reminiscenser fra

1600-tallets administrative inddeling.

Harald Gustafsson
Skåne i Danmark
En dansk historia till 1658

Kbh.: Museum Tusculanums Forlag, 2008. 126 s. 140 kr.

Henning Petersen (red.)
Da spaniolerne kom
Krig og kulturmøde 1808

Højbjerg:Wormianum, 2009. 212 s. 228 kr.

wwm.- MSfif?
Ih, i ,,

SKÅNE
I DANMARK

F.N DANSK HISTORIA TILL l(>58

Harald (iustafuart

Denne bog blev for nyligt kå
ret til året 4. bedste histori
ske bog i Sverige. At den kun 
blev nr. 4, skyldes måske dens 
emne, nemlig Skånes histo
rie som en del af Danmark 
frem til 1658. Alt for ofte 
tager man på begge sider af 
Øresund udgangspunkt i de 
nuværende grænser, hvilket 
gør at Skånes historie som en 
del af Danmark fra den sene 
vikingetid til Roski Idefred en 
forsvinder. Denne bog går 
imod strømmen.

De fleste kender historien 
om de spanske tropper 
på Koldinghus, men ved 
til gengæld meget lidt 
om begivenhederne op 
til, omkring og efter den 
berømte brand. Dette 
værk indeholder artikler 
omhandlende disse ting. 
Med afsæt i kulturmødet 
med spanierne fortælles 
bl.a. om de storpolitiske

forudsætninger,oprøret i Roskilde,evakueringen fra Langeland 
og ’den nordiske divisions’ senere skæbne. Og så behandles 
de sejlivede myter om de spanske tropper selvfølgelig også.
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B O G N V T

Søren Bitsch Christensen og Jørgen Mikkelsen (red.)
Danish Towns during Absolutism
Urbanisation and Urban Life 1660-1848

SKØNLITTERATUR:

Århus.’Aarhus Universitetsforlag, 2008.512 s. 398 kr.

Kåre Johannessen
Forræderen / Slægten bind 12

Kbh.: Lindhardt og Ringhof, 2009. 265 s. / 99,95 kr.

Danish Towns 
during Absolutism

Urbanisation and Urban Life
1660-1848

Normalt omtaler Siden Saxo 
ikke engelsksprogede bøger, 
men når værket præsenterer 
den nyeste forskning fra førende 
danske forskere, kan der gøres 
en undtagelse. Bogen består af 
13 artikler om byer og byliv 
under enevælden, og omhandler 
alt fra fattigvæsen og søfart til 
skolevæsen og stadsmusikanter. 
Det gennemgående tema er 
den krise mange danske byer 
gennemlevede i kølvandet på 
krigene i 1600-tallet.

I 12. bind af ”Slægten” foregår 
handlingen i den turbulente tid 
efter 1648. Hovedpersonen 
Regina Dane drages ind i 
kredsen af personer omkring 
Leonore Christina og Corfitz 
Ulfeldt, og indgår i et årelangt 
trekantsdrama med de to. 
Da Uldfeldt anklages for 
landsforræderi, drager hun 
med ham til Sverige og spiller 
en aktiv rolle i bestræbelserne 
på at vælte Frederik 3. Selvsagt 
med en høj pris til følge.

Peter Birkelund
Holger Danske
Sabotage og Likvidering 1943-1945

Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2009.
2 bind, 469 og 376 s. 398 kr.

Bogen giver en tæt og nuance
ret fremstilling af en af mod
standskampens største orga
nisationer og folkene bag den. 
Ikke blot indeholder bogen en 
detaljeret og kilderig beskri
velse af Holger Danskes virke 
med sabotage og likvideringer 
samt menneskelige portrætter 
af myteomspundne medlemmer 
som ”Flammen” og ”Citronen”, 
men den tegner også et billede 
af konsekvenserne for de invol
verede både under krigen såvel 
som socialt og økonomisk i livet 
efter krigen.
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Disse to opgavebøger til børn i
3.-4. klasse - der sagtens kan bru
ges uden for skolen - giver børn 
en mulighed for at udforske og 
arbejde med væsentlige, faglige 

begreber og historisk 
viden om Danmarks 
fortid. 1 bøgerne gui
der Arkæologen Arne 
børnene gennem sten
alderen og vikingeti
den og den tilhørende 
hjemmeside. Der skal 
både lyttes, læses, teg
nes og digtes, samt ses 
animatiner, videoklip 
og tegninger.
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DA DANMARK 
VALGTE 

F-16-JAGERNE



I 1975 valgte Danmark at indkøbe F-16 kampfly, og i dag skal man finde 

afløsere for disse fly. Dengang stod valget mellem at købe nordiske, 

europæiske eller amerikanske fly. I det politiske spil om flyindkøbet kom 

flyenes oprindelsesland til at udgøre en vigtig brik i diskussionerne.

J i; ns Ri n g s m o s i-.

Det danske forsvar indkøbte F-16 

i 1975. Her ses to danske F-16 fra 
eskadrille 726. Scanpix.
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lobet af det kommende årti vil udfasningen af de forste danske F-16-jagere 
blive indledt. Flyene, der for langt størstedelens vedkommende blev bestilt og 
indkobt i USA i midten af 1970’erne, vil inden for en ca. tiårig periode være 
forældede, og de ansvarlige danske beslutningstagere står derfor over for at skulle 

træffe afgørelse om, hvorvidt Danmark skal have et erstatningsfly og — i givet fald — 
hvilket. I efteråret 2008 tyder meget på, at et eventuelt dansk valg af et fremtidigt 
jagerfly til erstatning for F-16-flyene kommer til at stå mellem tre hovedkandidater 
— de amerikanskproducerede F-35 Joint Strike Fighter (JSF) og F-18 Super Hornet 
fra henholdsvis Lockheed Martin og Boeing samt det svenske Saab JAS 39 Gripen.

Dermed er Danmark på vej til at tage de forste skridt i et forlob, der i flere hen
seender vil være analogt med den ganske komplicerede beslutningsproces, som gik 
forud for kobet af F-16-flyene i juni 1975. Som i dag stod valget i midten af 1970’erne 
mellem tre kandidater af henholdsvis amerikansk (F-16), svensk (Saab-37E Viggen) 
og europæisk (Dassault Mirage FIE (fransk)) oprindelse. Og som i 1970’erne vil 
politikernes endelige beslutning utvivlsomt være betinget af hensynet til en stribe 
forskellige faktorer, konjunkturer og parametre. De enkelte flys tekniske specifi
kationer og operative formåen vil således blive holdt op og afvejet imod en række 
industri- og indenrigspolitiske, økonomiske, teknologiske samt udenrigs- og sikker
hedspolitiske hensyn, inden et politisk flertal i sidste ende bestemmer sig for, hvilken 
flytype der skal træde i stedet for de alderstegne F-16-jagerc. Jagerfly kommer og 
går, men komplekse beslutningsprocesser består. Hensigten med denne artikel er 
at kaste lys over de danske udenrigspolitiske overvejelser, som gik forud for kobet 
af F-16-flyene i 1975.

Forberedelsesfasen - foråret 1974 til februar 1975
Beslutningsprocessen, der ledte frem til Folketingets endelige blåstempling af re
geringens forslag om at indkøbe F-16-fly i juni 1975, var præget afen høj grad af 
kompleksitet samt et stort antal aktorer og interesser involveret i et forhandlingsspil
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med flere niveauer: Internationalt blev der ført 
forhandlinger mellem på den ene side NATO- 
landene Danmark, Norge, Holland og Belgien, 
der sammen havde dannet et såkaldt indkobs- 
konsortium og på den anden side de potentielle 
leverandorlande. Samtidig blev kobet debatteret 
heftigt internt i gruppen af konsortielande. På 
det nationale plan blev der fort forhandlinger 
såvel mellem de politiske partier som internt i 
partierne. Periodevis forsøgte også industrien og 
fagforeningerne at påvirke beslutningsprocessens 
udfald. I tidsrummet frem til februar 1975 foregik 
langt størstedelen af forhandlingsspillet imidlertid 
i den internationale arena.

Fra foråret 1974 begyndte embedsværket i 
det danske udenrigsministerium så småt at for
mulere en sammenhængende udenrigspolitisk 
linje i ’flysagen’. Det centrale tema i ministeriets 

Styrtdyk

Med det stærke pris-nedslag på Viggen-fly forseger svenskerne i sidste øjeblik at torpedere regeringens aftale om flykøb med 
amerikanerne.

— Tag bare plads på tribunen, lønmodtagere, kampen går videre

overvejelser igennem hele forløbet var først og fremmest at sikre, at Danmark blev 
mindst muligt eksponeret for politisk pression fra sælgerlandenes side. ’Afpolitise
ring’ blev således løsenet, der skulle virke til at fremme danske interesser. Set fra en 
dansk synsvinkel var der nemlig al mulig grund til at frygte, at valget af flytype med 
nogen ret kunne opfattes og fremstilles som et politisk valg mellem det europæiske 
fællesskab, det transatlantiske samarbejde og ’den nordiske losning’. Som nybagt 
medlem af EF og udsat frontlinjestat var det langt fra tillokkende at blive placeret i 
en situation, der uomgængeligt ville skabe harme — eller i det mindste ærgrelse — i 
enten Washington eller Paris. Den bærende strategi i Udenrigsministeriets arbejde 
med flykøbet og vejledningen af den danske regering tog derfor også sigte mod at 
neddysse sagens politiske perspektiver i størst muligt omfang. I ministeriets analyse 
burde de ledende danske beslutningstagere bestræbe sig på at skildre valget mellem de 
potentielle kandidatfly som alene baseret på tekniske og økonomiske overvejelser.

Politiken, 4. juni 1975: F-16 fly 

endte med at blive foretrukket 
frem for det svenske fly Viggen, 

Det Kongelige Bibliotek.

Internationale påvirkningsforsøg
I månederne efter at de fire små europæiske NATO-lande officielt besluttede at 
indlede et formelt samarbejde om indkøbet af nye jagerfly forsøgte især Frankrig og 
USA gentagne gange at påvirke den danske regering med udenrigs- og sikkerhedspo
litiske argumenter. Den svenske regering var væsentlig mere tilbageholdende. Ifølge 
et udenrigsministerielt notat fra januar 1975 havde Sverige ”formentlig fra starten 
erkendt sin i denne sammenhæng udenrigspolitiske outsiderstilling og koncentreret 
sig om de tekniske og økonomiske aspekter samt søgt at ove indflydelse via fagfor
eningerne i Danmark og især Holland”. Notatets forfatter vurderede endvidere, at 
Sverige allerede tidligt i 1974 havde erkendt, at mulighederne for at afsætte Viggen 
til de fire konstortielande var relativt beskedne.
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Fra fransk side blev den danske regering første gang kontaktet vedrørende flykø
bet i maj 1974, da den afgående franske forsvarsminister, Robert Galley, i et brev 
til forsvarsminister Erling Brøndum understregede, at den franske regering tillagde 
hele anliggendet stor betydning. Ifølge Galley - som få dage senere blev afløst af 
Jacques Soufflet — var det af økonomiske årsager mere nødvendigt end nogensinde 
at overlade udførelsen af nye, store militære projekter til den europæiske industri. 
For så vidt angår det politiske aspekt undlod den franske forsvarsminister ikke at 
gøre opmærksom på, ”at det ville være en alvorlig sag, såfremt EF-partnerne indførte 
ikke-europæisk materiel”. Dette ville ikke blot fore til et alvorligt handicap for den 
europæiske flyindustris fremtid, men også for landenes fremadskridende integrering. 
I Udenrigsministeriets politiske afdeling, P-afdelingen, konstaterede man i november 
1974, at Frankrigs hovedtema i den politiske kampagne rettet mod de fire konsor- 
tielande var, at Mirage var et europæisk fly, i den forstand ”at de tre af koberlandene 
ved at vælge Mirage ville markere deres tillid til Den Europæiske Union”. Valg af et 
andet fly ville ”afsløre manglende oprigtighed i deres erklæringer om at ville realisere 
Europa”. Det var også dette budskab den franske premierminister Jacques Chirac 
overbragte sin kollega statsminister Poul Hartling, da Chirac var på officielt besøg i 
København i sommeren 1974. Her argumenterede den franske regeringschef for, ”at 
Danmark skulle beslutte sig til at købe Mirage. Det ville betyde noget afgørende i 
den europæiske politik, det ville binde de europæiske lande sammen, hvis de kunne 
gøre noget sådant i fællesskab”.

Hvorvidt Hartling gav en afpolitiserende tilbagemelding på de franske forsøg på at 
bevæge den danske regering til at erkende sagens politiske dimension, kan ikke læses 
ud af det tilgængelige kildemateriale, men fulgte statsministeren de i Udenrigsmi
nisteriet til lejligheden udarbejdede ’Talking Points’, opnåede de franske besøgende 
ikke, hvad de kom efter. Forud for mødet anbefalede Udenrigsministeriet således 
statsministeren at påpege, at regeringen endnu afventede de militære eksperters 
vurderinger.

Her ses et svensk Saab JAS 37E Vig

gen. Det indgik i lang tid i overve
jelserne om et nyt dansk kampfly. 
Fortalerne kunne pege på, at Dan
mark allerede havde dets forløber 
Draken. Imperial War Museum.

Her ses et svensk Saab JAS 37E Vig

gen. Det indgik i lang tid i overve
jelserne om et nyt dansk kampfly. 
Fortalerne kunne pege på, at Dan
mark allerede havde dets forløber 
Draken. Imperial War Museum.
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Et svensk fly er i 2009 igen i spil - 

denne gang drejer det sig om Gripen. 

Gripen media.

I cn sammenfatning af de foreløbige franske bestræbelser på at overbevise Danmark 
om det hensigtsmæssige i at indkøbe Mirage, konstaterede Udenrigsministeriet i 
januar 1975, at Paris generelt havde været mere pågående end Sverige og USA. I sin 
propagandaudøvelse havde Frankrig således fra starten — ”med gallisk temperament”
— udtrykt sig stærkere og ”sogt at vinde forståelse for ’det europæiske aspekt’ ved 
at understrege sagens afgørende betydning for den europæiske flyindustris overle
velsesevne”.

Washingtons forsøg på at påvirke de danske beslutningstagere med politiske 
argumenter var generelt mere afdæmpet og — i Udenrigsministeriets bedømmelse
— mere ’business-like’. I Udenrigsministeriet var man ikke helt klar over, hvorfor 
USA havde drevet så relativ beskeden en propaganda til fordel for et amerikansk fly, 
men anså det for sandsynligt, at man fra amerikansk side havde erkendt, at ”en alt 
for massiv optræden kunne virke som en psykologisk boomerang i forholdet til de 
europæiske køberlande”.

I løbet af sommeren 1974 blev den danske ambassador i Washington, Eyvind Bar
teis, imidlertid gjort bekendt med at, USA tillagde flysagen en vis vægt. Under en 
samtale med den ny tiltrådte amerikanske viceudenrigsminister, Robert S. Ingersoll, 
fik den danske ambassadør et indblik i de politiske aspekter, man fra amerikansk 
side tillagde det kommende europæiske indkøb af jagerfly. Ifølge Barteis’ referat af 
samtalen erklærede Ingersoll blandt andet, ”at det måtte forekomme mærkværdigt,
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om de fire NATO-lande besluttede sig til at købe et fly fra et land, som havde valgt 
at melde sig ud af NATO’s militære samarbejde”. I en senere indberetning til Uden
rigsministeriet vurderede Bartels for egen regning, at det kunne få endog meget 
vidtrækkende konsekvenser for det transatlantiske samarbejde, såfremt konsortie- 
landenes ordre ikke blev placeret i USA.

Det franske Dassault Mirrage Fl ind
gik i overvejelserne om et nyt kamp
fly i 1975. Imperial War Museum.

Begyndende indenrigspolitisk interesse
På trods af at størstedelen af de politiske sonderinger og forhandlinger foregik i den 
internationale arena frem til februar 1975, så begyndte flysagen så småt at udvikle 
en indenrigspolitisk dimension i løbet af sommeren og efteråret 1974. På møder i 
Udenrigspolitisk Nævn den 12. juni, 6. august og 19. september redegjorde regeringen 
således for sagens foreløbige udvikling, hvorefter de politiske partiers repræsentanter 
drøftede emnet. Da sagens udenrigspolitiske perspektiver første gang — og relativt 
kursorisk ~ blev behandlet den 6. august, var baggrunden den franske premierministers 
besøg i Danmark. Statsministeren indledte med at redegøre for de samtaler, der var 
blevet ført mellem Jacques Chirac og den danske regering og fremhævede samtidig, 
at man fra dansk side ikke havde ladet sig presse af den fremfarende franske facon. 
Fra socialdemokratisk hold bemærkede tidligere udenrigsminister Per Hækkerup, at 
det var klart, at der var en væsentlig NATO-interesse i, at ordren blev placeret i et 
NATO-land: ”Han ville dog — uden at sagen havde været drøftet i hans parti — kraftigt 
henstille, at regeringen var opmærksom på, at det fra et almindeligt udenrigspolitisk 
synspunkt ville være værdifuldt, hvis det blev besluttet at kobe flyene i Sverige. De
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tidligere køb [Draken-flyene, JR] havde haft 
en ganske væsentlig almen udenrigspolitisk 
betydning.” 1 modsætning til, hvad der blev 
Socialdemokratiets politik et halvt år senere, da 
partiet igen blev regeringsbærende, pegede den 
socialdemokratiske udenrigspolitiske ledelse 
altså endnu i sommeren 1974 på det værdifulde 
i ’en nordisk losning’.

Næste gang flysagen blev berørt i Udenrigs
politisk Nævn — den 19. september — indledte 
forsvarsministeren med en detaljeret redegørelse 
for den hidtidige udvikling i sagen. I overens
stemmelse med Udenrigsministeriets anbefa
linger holdt forsvarsministeren sig snævert til

F-18 Super Hornet under optank

ning i luften - flyet indgår i overve
jelserne i 2009. Boeing media.

sagens økonomiske og tekniske aspekter. Han konkluderede, at det amerikanske fly 
ville være billigst og teknologisk set mere moderne end såvel Mirage som Viggen. 
Under den efterfølgende drøftelse ønskede Arne Christiansen (Venstre) oplysninger 
om, hvorvidt de fire landes forsvarsministre på et netop afholdt møde mellem konsor- 
tielandene ”havde drøftet de politiske hensyn, som kunne tale for valg af de franske 
fly, nemlig ønskeligheden af at fremme en selvstændig europæisk produktion og den 
dermed forbundne mulighed for fransk tilbagevenden til Europasamarbejdet”. Erling 
Brøndum afviste, at en sådan politisk diskussion havde fundet sted på forsvarsmini
stermødet, og oplyste, at han under mødet havde lagt vægt på, at forhandlingerne blev 
fort mellem forsvarsministrene, og at bredere udenrigspolitiske spørgsmål derfor ikke 
var blevet gjort til genstand for drøftelse. Mens både Venstres og Fremskridtspartiets 
repræsentanter i nævnet - Knud Enggaard og John Arentoft — begrænsede sig til 
spørgsmål og kommentarer afen teknisk-økonomisk karakter, så fremhævede Arne 
Stinus (Det Radikale Venstre), ”at de radikale af politiske grunde ville fortrække, om 
flyene blev købt i Sverige, men dog gjorde sig klart, at økonomiske og teknologiske 
spørgsmål måtte tages i betragtning”.

Danmarks officielle stilling
Samtidig med at flykobet således langsomt blev inddraget i den indenrigspolitiske 
proces, arbejdede man sig i Udenrigsministeriet frem mod et konsolideret standpunkt 
i sagen, og den 4. februar 1975 forelå det nærmeste, man kom på et autoritativt 
dansk syn på flykøbets udenrigspolitiske aspekter. I et notat, som senere blev lagt til 
grund for det interministerielle koordinationsudvalgs udenrigspolitiske vejledning 
af de centrale danske politikere samt regeringens forslag til folketingsbeslutning om 
køb af jagerfly, udlagde ambassadør Ole Bierring med analytisk skarphed købets 
udenrigspolitiske implikationer. Som tidligere udenrigsministerielle analyser lagde 
notatet først og fremmest vægt på, at afgørelsen om anskaffelsen af nye jagerfly om 
muligt burde træffes — og motiveres — alene ud fra hensynet til økonomiske og mi
litærtekniske aspekter. Kun i det tilfælde hvor anskaffelserne kunne begrundes med
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F-35 Joint Strike Fighter (JSF) har 

tiltrukket sig en del opmærksom
hed under diskussionerne om nyt 

fly-indkøb i 2009. Lockheed Martin.

enten standardiserings- eller teknisk-okonomiske argumenter, kunne der med vægt 
argumenteres imod, at der i købet lå en udenrigspolitisk tilkendegivelse. I tilfælde af 
at et køb ikke lod sig begrunde entydigt med disse argumenter, måtte de udenrigs
politiske overvejelser imidlertid indgå i motivering af et køb. Og i en sådan situation 
pegede pilen ifolge Bierring på det amerikanske fly: ”Skiftende danske regeringer har 
til stadighed anset medlemskabet af NATO for det, under de nuværende og forudseelige 
forhold, eneste realistiske grundlag for Danmarks sikkerhed og for fremme af afspæn- 
dingsbestræbelscrne mellem Øst og Vest. Ud fra almindelige solidaritetsbetragtninger 
må det følgelig være naturligt ved materielanskaffelser af et så betydeligt omfang, som 
der her er tale om, i første række at koncentrere sig om mulige leverandorlandc inden 
for alliancens medlemskreds.”

At valget i sidste ende måtte falde ud til fordel for USA og ikke Frankrig be
grundede Bierring med et grundlæggende dansk sikkerhedspolitisk ønske om ”en 
vis fysisk amerikansk tilstedeværelse i Europa”. Ifolge analysen — som fandt støtte 
i Statsministeriet — var tilstedeværelsen af amerikanske styrker på det europæiske 
fastland nemlig nødvendig for alliancens troværdighed. Bierring argumenterede med, 
at valget af et fransk jagerfly kunne få konsekvenser for USA’s syn på Danmark og 
NATO-Europa i almindelighed: ”1 et amerikansk perspektiv vil det utvivlsomt blive 
anset for naturligt og ønskeligt, at de europæiske lande vælger det amerikanske fly. 
Naturligt fordi USA stedse gennem årene har været en hovedleverandør af forsvars
materiel, i hvert fald så længe de militære hjælpeprogrammer var i kraft, og fordi det 
amerikanske fly teknologisk er mere avanceret end de europæiske. Ønskeligt fordi 

det vil være et brugbart argument for den amerikanske 
administration over for kongressen til understregning af
nødvendigheden af et fortsat amerikansk engagement i 
Europa og det europæiske ønske herom. Omvendt kan 
valget af det franske fly i USA blive udlagt som et tegn på, 
at Europa vender Amerika ryggen.” 

Selvom Udenrigsministeriet således udadtil sogte at 
give indtryk af, at de udenrigspolitiske aspekter kun havde 
anden prioritet — og kun egentlig betydning i fald mindre
ømtålelige og mindre delikate betragtninger ikke viste 
sig entydige — så erkendte man dog ikke så overraskende 
indadtil, at politiske synspunkter ikke var helt så negliger
bare som foregivet. I et brev til Peter Dy vig, den danske 
chargé d’affaires — og senere ambassadør — i Washington, 
forklarede Ole Bierring således, at man fra dansk side havde
valgt at fremhæve, at sagen udelukkende drejede sig om 
at finde ”den militærteknisk set bedst egnede maskine”.
Men fortsatte så: ”Over for os selv må vi jo imidlertid nok 
indrømme, at dette måske er en lidt for firkantet måde 
at stille tingene op på, og at de politiske aspekter ikke 
helt kan afvises, især ikke hvis de fire lande ikke træffer 
samme valg.”
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Beslutningsfasen - marts til juni 1975
Den 5. februar 1975 meddelte den danske forsvarskom
mando Forsvarsministeriet, at man ud fra en samlet be
dømmelse af operative, tekniske og økonomiske forhold 
anbefalede, at Danmark valgte F-16. Forsvarskommandoen 
ville ikke udelukke de franske og svenske fly, men foretrak 
entydigt en amerikansk losning. De militære myndighe
der vurderede i øvrigt Viggen til at være Mirage-jageren 
overlegen.

Knapt to uger senere - blot fire dage efter at Anker 
Jorgensens regering havde afløst regeringen Hartling 
- mødtes de fire konsortielandes forsvarsministre til 

Efter mange drøftelser valgte Dan

mark i 1975 F-16 Fighting Falcon. 

Flyvevåbnet.

drøftelser i Bruxelles. På modet blev det vedtaget at stille 
producenterne en række supplerende spørgsmål for at rydde den sidste usikkerhed om 
tilbuddenes karakter af vejen. Fra dansk side blev det tilkendegivet, at man foretrak 
F-16. I sit indlæg pointerede den ny tiltrådte forsvarsminister, Orla Moller, således, 
at regeringen var enig i Forsvarskommandoens indstilling. I samme åndedrag un
derstregede forsvarsministeren imidlertid også, at der endnu ikke var truffet endelig 
politisk afgørelse i sagen. Af taleindlæggct - der tilsyneladende for størstedelens 
vedkommende var udarbejdet inden regeringsskiftet den 13. februar — fremgår 
endvidere, at den afgående forsvarsminister, Erling Brondum, gjorde en tilføjelse i 
papiret dagen inden sin afgang. Tilføjelsen blev formentlig ikke bragt i anvendelse 
af Orla Møller på forsvarsministermodet - det er udstreget i det arkiverede indlæg 
- men peger i retning af, at man allerede på dette tidspunkt havde en fornemmelse 
af, at der i Folketinget var et flertal for F-16.

Hvorfor den nytiltrådte forsvarsminister fravalgte Brondums tilføjelse er ikke

Forsvarschef general Knud Jørgensen 

fløj med i bagsædet på den første 
F-16 til Danmark i 1980. Daværende 

eskadrillechef senere forsvarschef 
Christian Hvidt førte flyet. Forsvars

kommandoen.

åbenlyst, men set i lyset af de videre hændelser er det ikke 
usandsynligt, at Orla Møller forudså, at der kunne opstå 
vanskeligheder med at opnå støtte til den amerikanske 
løsning i Socialdemokratiets folketingsgruppe. Den so
cialdemokratiske regerings bekymringer for så vidt folke
tingsgruppen var dog ikke større, end at udenrigsminister 
K.B. Andersen i telefonsamtaler med sine hollandske og 
norske kollegaer i midten af marts kunne meddele, at ”det 
var regeringens klare agt at få problemerne lost i nærmeste 
fremtid”, og at han ikke var meget i tvivl om, at Danmark 
”ville ende med det amerikanske plan F-16”.

Slutspillet i den Socialdemokratiske gruppe
Noget tyder dog på, at statsminister Anker Jorgensen ikke 
var helt så overbevist om, at Danmark i sidste ende ville 
tilslutte sig et køb af F-16, som K.B. Andersen mundtligt 
havde tilkendegivet over for sine norske og hollandske
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Studehandel

Politiken, 10. juni 1975. Forsvars

minister Orla Møller studerer en 

F-16/hest efter bemærkninger 

om, at våbenhandlen ikke var at 

betragte som Hjallerup Marked. 

Det Kongelige Bibliotek.

kolleger. Regeringsledelsen var således usik
ker på om det ville lykkes at opnå accept af 
flyanskaffclsen i den socialdemokratiske fol
ketingsgruppe. Og med god grund. På ikke 
færre end syv møder blev sagen debatteret 
gruppen i tidsrummet fra marts til begyndelsen 
af juni. Af partiets gruppeprotokol fremgår, at 
de til tider ganske ophedede diskussioner var 
præget af fire overordnede argumenter - to 
for købet af F-16 og to imod. Tilhængerne, 
der blandt andet talte Per Hækkerup, Erling 
Olsen, Poul Sogaard, Robert Pedersen og Egon 
Jensen, argumenterede for det første med, at 
F-16 - som vurderet af såvel den multinationale 
stvrekomite som af Forsvarskommandoens eks
perter - var at foretrække af såvel økonomiske 
som tekniske årsager. Det var ganske enkelt det 
billigste og bedste fly. Enkelte af F-16-jagerens 

stotter antydede for det andet, at hensynet til NATO og alliancepartnerne tilsagdc, 
at Danmark i denne sag købte amerikansk. Danmark burde med andre ord indkøbe 
F-16 af udenrigspolitiske årsager. Heroverfor stod for det forste flvkobsmodstander- 
ncs argument om, at man ikke kunne forsvare at bruge milliarder på flyanskaffelser, 
når der samtidig blev gennemfort besparelser på en række andre områder. Blandt 
andet Svend Auken, Ejler Koch og Jens Kampmann slog således på, at ”vælgerne slet 
ikke ville kunne forstå, hvis regeringen nu bevilgede penge til noget sådant”. Det 
andet argument mod købet af F-16-jagerne havde i større udstrækning en - om end 
implicit - udenrigspolitisk karakter. Blandt andet Ole Espersen og Karl Hjortnæs 
var ikke principielt modstandere af at indkøbe erstatsningsfly, men foretrak den 
nordiske losning. Da hverken sagens tekniske, standardiseringsmæssige eller økono
miske perspektiver kunne give støtte til et køb af Viggen, er det vanskeligt at tolke 
prioriteringen af de svenske jagere som andet end udenrigspolitisk motiveret.

I det tidlige forår var en anseelig del af den socialdemokratiske folketingsgruppe 
endnu afvisende over for et køb af amerikanske erstatningsfly, men efterhånden opgav 
en stadig større del modstanden. Ud over på forskellig vis at argumentere for det 
hensigtsmæssige i at erhverve F-16 slog partiledelsen navnlig på, at gruppen måtte 
stå samlet i spørgsmålet, og umiddelbart inden sagen skulle behandles endeligt i Fol
ketinget i begyndelsen af juni, lykkedes det omsider Anker Jorgensen med kraftige 
appeller til partidisciplinen at banke de genstridige gruppemedlemmer på plads. Kun 
Birte Weiss nægtede til det sidste at stemme ja til regeringsforslaget. Dermed var 
den sidste forhindring for købet af F-16-jagerne fjernet, og den 11. juni 1975 stemte 
et flertal i Folketinget for erhvervelsen af de amerikanske fly.

Jens Ringsmose er ph.d. og post doc. på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.
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I 2006 lavede Undervisningsministeriet en officiel dansk historiekanon, der 

indeholder punktet ”Ophævelse af slavehandel”. Når netop dette emne 

er medtaget på den fine liste, er årsagen nok blandt andet de senere års 

stærkt voksende almindelige interesse for vore tidligere tropekolonier i 

Asien, Afrika og Amerika samt ikke mindst, at Danmark var den første 

slavehandelsnation, som besluttede at afskaffe sin slavehandel. Det skete 

ved en kongelig forordning af 16. marts 1792. Fordi vi kom først, er der 

desuden international interesse for dette danske slavehandelsforbud, 

dets forudsætninger og dets følger.

Erik G o b e l

Plan for lastning af slaver på det ¡ 
godt 30 meter lange engelske skib | 

”Brookes” i 1788. Hvor det varmu
ligt indskød man hylder i lasten, så ! 
der kunne rummes så mange slaver 
som overhovedet muligt. Gengivet 
efter Erik Gøbel: Det danske slave

handelsforbud 1792.

Optakten før 1791
Danskerne havde kendt til slaver allerede i vikingetiden med dens trælle, og fra 1600-tal- 
let med etableringen af kolonier iTrankebar i Indien, på Guldkysten af Afrika og på 
Sankt Thomas i Caraibien blev negerslaveri en del af hverdagen for danskerne i det 
fremmede og for administratorerne hjemme i København. Slavehandelen blev den 
vigtigste årsag til dansk tilstedeværelse i Guinea, og for Dansk Vestindien (som også 
kom til at omfatte Sankt Jan og Sankt Croix) var negerslaver den helt uundværlige 
arbejdskraft ved dyrkningen af sukkerrør, som var den caraibiske kolonis eksistens
grundlag. Råsukkeret blev fragtet til Danmark, hvor det raffineredes og i stort omfang 
blev reeksporteret og således var af meget stor betydning, især for København, men 
også for dansk økonomi i bredere forstand.

Slaveri og slavehandel var ikke noget, der blev sat spørgsmålstegn ved i Danmark 
før i anden halvdel af 1700-tallet. Under indtryk af de mange nye tanker i oplys
ningstidens Europa begyndte man dog så småt også herhjemme at drøfte beretti
gelsen af slavehandelen og muligheden for eventuel afskaffelse deraf — men ikke af 
selve slaveriet, der blev betragtet som helt nødvendigt for at kunne opretholde den 
økonomisk vigtige plantagedrift.

Endnu i 1760 forsvarede Københavns biskop, Erik Pontoppidan, således eksistensen 
af slavehandelen med to argumenter. For det første havde afrikanerne det materielt 
meget dårligt i Afrika, så deres fysiske forhold blev ikke forringede af, at de blev 
slaver i Vestindien. For det andet — og vigtigst - fik de derved mulighed for at blive 
kristnede.

Fra slaverimodstanderne kom det væsentligste indlæg i den sparsomme danske 
debat fra lægen Paul Erdmann Isert. Han udgav i 1788 en bog med titlen ”Reise nach 
Guinea”. Heri beskrev han, hvor rædselsvækkende slavehandelen foregik, og hvor 
grusomt slaveriet var. Isert havde selv tilbragt nogle år på Guldkysten og var sejlet
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Slaveskibe ud for det danske Fort 

Christiansborg på Guldkysten i vore 

dages Ghana. Al transport mellem 

den havneløse kyst og de opankrede 

skibe foregik med rofartøjer. Maleri 

af George Webster. Gengivet efter 

Erik Gøbel: Det danske slavehandels

forbud 1792.

med slaveskibet ”Christiansborg” derfra over Atlanten til Sankt Croix. Ombord ved 
afsejlingen fra Afrika var 46 søfolk og 452 slaver. Disse sidste gjorde oprør ombord, 
og kaptajnen berettede at, ”negrene indtil fortvivlende rasenhed anfaldt mandskabet, 
berendte stormbatterierne [skansevægge på skibet], indtog forskibet, stordækket og 
underlasten, truende med at sprænge alt i luften! Uagtet at disse på menneskekærlig 
måde og med den mest ømme omhu til deres kår at lindre stedse blev behandlet, så 
havde håbet om deres frihed ved så stor overmagt [overtal] dog bragt dem til denne 
fortvivlende handling”. Mandskabet måtte med våbenmagt undertvinge oprøret — 
med det resultat, at 34 negre mistede livet, medens overstyrmanden og Isert blev hårdt 
sårede, og yderligere tre besætningsmedlemmer let sårede. Iserts tanke var at undgå 
disse skrækkelige mennesketransporter over Atlanten og i stedet oprette plantager i 
Afrika, hvor man kunne lade slaverne dyrke det eftertragtede sukker og andre tropiske 
produkter. Ideen blev dog aldrig realiseret.

Negerslavedebatten i Danmark før 1791 var ikke særlig omfattende eller særlig 
heftig - i modsætning til den kolossale og særdeles ophedede debat, som foregik først 
og fremmest i England. De danske reformønsker begrænsede sig reelt til afskaffelse



af slavehandelen over Atlanten, men ikke den 
interne handel med slaver i Dansk Vestindien, for 
eksempel mellem forskellige plantageejere.

En af de fremmeste slavehandelsmodstande
re i Danmark var Ernst Schimmelmann (fodt 
1747, død 1831). Efter statskuppet i 1784 sad 
han sammen med A. P. Bernstorff og Christian 
Ditlev Reventlow som dobbeltmonarkiets reelle 
herskere. Schimmelmann bestred blandt meget 
andet posten som finansminister og var medlem 
af gehejmestatsrådet.Ved siden af sine offentlige 
embeder ledede han det omfattende familiefore
tagende, Det Grevelige von Schimmelmannske 
Fideikommis’Arvinger. Dette ejede plantager i 
Dansk Vestindien, sukkerraffinaderi i København, 
geværfabrikken i Hellebæk, godt og vel et dusin 
skibe, et palæ (vore dages Odd Fellow Palæet i 
Bredgade i København) samt mange værdipapirer. 
Desuden ejede Ernst Schimmelmann selv flere 
herregårde, blandt andre Lindenborg og Gu- 
dumlund ved Store Vildmose, foruden landstedet 
Sølyst ved Klampenborg.

De fire plantager i Vestindien med deres slave
besætning på i alt over tusind slaver producerede 
årligt 350 tons sukker og 175.000 liter rom. Der
med udgjorde plantagedriften langt den vigtigste 
del af Schimmelmanns kolossale indkomster.

Sommeren 1791
På trods af hans personlige økonomiske interesser
var det Ernst Schimmelmann, som tog initiativ til at fa afskaffet slavehandelen under 
Dannebrog. Situationen var den, at efter årelange debatter forkastede det engelske 
parlament den 18. april 1791 indtil videre forslaget om ophævelse af slavehandelen. 
Der var imidlertid al god grund til at antage, at spørgsmålet inden længe ville blive 
taget op i England igen, og at det uundgåelige engelske forbud snart ville blive gen
nemført. Man måtte videre regne med, at England derefter ville forsøge at presse de 
øvrige slavehandlende nationer til også at forbyde deres slavehandel over Atlanten. 
Under indtryk af disse politiske realiteter; og med tanke på de stadige problemer 
med at skabe overskud i den danske slavehandel (ikke mindst forårsaget af udgifterne 
til forterne i Afrika); og ud fra sin grundlæggende humanitære overbevisning fandt 
Schimmelmann tiden moden til at træde i aktion.

I løbet af forsommeren 1791 havde han foretaget sonderende samtaler med blandt 
andre den almægtige regeringsleder A. P. Bernstorff og med Jørgen Erik Skeel, der var 
leder af Generaltoldkammeret, til hvis ressort kolonien ¿Vestindien hørte. I juni 1791 
var underhåndsaftalerne på plads, og måneden efter vidste de indviede, at kongen

Ernst Schimmelmann som 42-årig i 

elegant blå jakke med halsbind og 
hvide manchetter samt hvidpudret 
paryk med sløjfe i nakken. Maleri af 
Emil Paulsen, 1789. Gengivet efter 

Erik Gøbel: Det danske slavehandels

forbud 1792.

SI 1)1. X S A XO X H . I . '(HJL) |4 3



var villig til at nedsætte den ønskede slavehandelskommission, og at Schimmelmann 
ville blive udpeget som medlem deraf.

Han satte sig derfor og lod den 16. juli 1791 sin privatsekretær nedfælde et pro 
memoria på tyve sider til den kommende kommission. I følgebrevet skrev Schim
melmann med en koket underdrivelse, at pro memoriet blot indeholdt enkelte 
henkastede tanker, som forhåbentlig kunne danne udgangspunkt for drøftelserne i 
kommissionen. I virkeligheden var der tale om et længe gennemtænkt og nøje gen
nemarbejdet dokument, hvis tanker da også i altovervejende grad kom til at gå igen 
i kommissionens store betænkning.

Schimmelmanns plantage Carolina 

på Sankt Jan i Dansk Vestindien - 

med sukkermøller og slavehytter. 

Akvarel af Frederik von Scholten, 
1833. Gengivet efter Erik Gøbel: Det 

danske slavehandelsforbud 1792.

Slavehandelskommissionen nedsættes
Ved kongelig resolution af 5. august 1791 nedsattes ”en kommission til negerhandelens 
bedre indretning på Vore vestindiske ejlande og kysten Guinea”. Som medlemmer 
udpegedes Ernst Schimmelmann samt seks fremtrædende embedsmænd fra central
administrationen. Noget egentligt kommissorium blev ikke udfærdiget; men man 
har sikkert regnet med, at alt var i de bedste hænder hos den ivrige, velforberedte og
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Juft imported from the Windward Coafl of A 
trica, and to be fold on Mouday next, by 

Meflrs. Kortright & Cruger, 
At faid Cruger’s Yard,

Three Hundred Prime 
SLAVES.

•e* The term* will be made known at the 
place of fale.

„ 2J'J77’’_____________ ____
BY PERMISSION. 
JOHN SMITH, 
Now DANCING-MASTER, 

BEGS leaVe to acquaint his Honour Fre
derick Christian Mo-th, Efq; «he 

Honourable Council, the Gentlemen Officers, 
and the Ladies and Gentlemen, that on Tuef- 
day the 20th inflant he intends tn celebrate 
■the Birth-Night of CHRISTIAN the Se
venth our Royal Master, at the houfe of 
CoRNELiu# Kortright, Ffq; where now 
Mr. William Millward reiides—a proper 
place for that pernofe ; and Hatters himfclf 
thit'every heart will flow with loyalty that e- 

A genteel fupper will be provided for 
thecompany, and the bed mufick the illand 
canafford.

TICKETS to be had of faid Smith 
at. Five Pieces of Eight each, to admit a Lady 
and Gentleman.

God fave the King and Queen. 
Jan. «3. «771. ________

MED TILLADELSE. 
JOHN SMITH, 
"pAGER f>g herved den Friehed at be- I kiendtgiere S. 'I. Etatz-Raad Frede

ric Christian Moth, det hbje Sccret-Raad 
f»int det refpcifiive publico; at hand h.iri Sinde 
ru nndllundcnde 29 hujus at give et Publique 
B A L L paa hans Maj.vflct vor allrrnaaJigfle 
Konges CHRISTIAN den f,vendes 1 odiéis 
Aften, i et CapL Cornelius Kortright 
tilhørende I^uus, fom nu beboes af Mr. Wil- 
>iam MiLlwaro, ex bcqvemt Huus derfor 
cg flatterer fig af at enhver vil finde ftg för
nöjet den Aften, da til den Ende et nydeligt 
Aliens Maaltiid (kal være tilluvcd. og den bulle 
Mufiquc fom dette Land hand give.

BILLETTER bekommes hos bemeldte 
Smith imod 5 Ps, paa enhver at indlades et 
Fruentimmer og Mandspcifon.

Gud bevare Kongen og Dron; ingen. 
St. Croix, den 23d of Jannsry, 1771._______

TO be fold, by John O’Flrrall, at 
publick vendue, on Thurfday the 21ft 

February next, at Mr. Woo dr or Ha yne's 
t.ivcrn in Frcdciickflæd. four Houfe NEGROE 
WOMEN and twoChildien, one Negror BOY, 
and two GIRLS, the property of Jonn Wade 
a 'uninor. The conditions will be known at 
the place of falc.

ftrederickflad, Jan. 16, 177!.____________

/~TT H E Subfcriber will be much 
L obliged to all perfons who have 

any demands againil him, or againil the 
copartnerflup of Skcrrett and Brown, 
<0 Furnifh him with their accounts be
fore the 15th of February next, that 
they may be fettled and paid.

MARCUS SKERRETT.
ChiiQianft.vd, Jan. 19, «77«.

BY PERMISSION.
At the THEATRE in Bafs-End, 

On Monday Evening, 28th January,
Will be prefented a TRAGEDY, call'd

The REVENGE.
Zanga, a Captive Moor, by Mr. HILL. 

Don Manuel, a gentleman for his amufement. 
To Which will be added a FARCE, call'd 

ÆSOP in the SHADES. 
With the additional feene of Lady Chalkftcne, 

written by David Garrick, Efij;
Lord Chalkflone, by Mr. HILL.

To begin at Six o’clock.
TICKETS to be had at the Printing- 

office, at the Tavern», and the-door of die 
Theatre, at Twttvi Shillings each.

Vi vant Rex & Reciña.

jfT'f 'TEAKEN up on th* ellate 
3 lY 1 of Pieter Wood, 

Efq; a brown HE-MULE. Pl This is to give notice, that
y«^e Owner may have him,

I J \ by fending to the Manager
of faid eftate, and paying the 

expencc of this advenifement.
WILLIAM RAYN. 

Jan. 1771.____________________________

RUN A W A Y, 

From Mary Allctta IIeyliger,

A Well fet Creole Ncgroe 
Fillierman, named Pe

ter, formerly the property of 
TVps. Harts. Whoever will 
bling the faid Ncgroe to his 
Miflrefs (hall receive Five 

rN. Pieces of Eight reward. All 
perfons are hereby forbid to 

employ or harbour the faid Negroe, as they may 
depend on being profecutcd according to law. 
Jan- »77»- 

AT Publick Auilion will be fold by the 
Subfcribers, in their houfe at St. Tho

mas, on Monday the 28th ¡nil. about i"6oco 
lb. wt. of damaged COFFEE, in lots; fam- 
pics of which may be feen at Mr. Jacob 
Lin berg's houfe in King’s-flreet, oppofitc 
to Capt. Kort r icht's.

KRAGH RENGGER and Co. 
St. Thomas, Jan. 15, 1771.

AS the Subfcriber intends quitting 
the iiland by the firil day of Fe

bruary requefts whoever has any de
mands againil: him to render in their 
accounts before that time, that they may 
be fettled and paid off.
j lf Said Kirwan has for fale two 

good houlc Creole Negroes and an ex
cellent llorfc.

MICHAEL KIRWAN.
Jan. 19, 1771.

Un Leafe nt St. Thomas,

TWO PLANTATIONS, the one called 
Frenchman’s Bay, the other Cuculus 

Bay, fituated dofe by the town, and bounded 
by the fea they contain about 250 acres land, 
abounding with different kinds of fruit .rees, 
and proper for planting either of fugar, coffee, 
or cotton, befidcs lime-burning, plenty of tim
ber growing thereon. Said plantations will 
be leafed from 5 to 10 years, cither by the 
whole or by the acre, as can be agreed on by 
the leffee with Hr. Camereer Mórch in St. 
'1 ho mas, or in St. Croix with die Subfcriber 

CHARISIUS. 
Chriftianftxd, Jan. 12, 177*.

To be rented^ or fold, on r enfraíle termt, 
earJff T'WO HOUSES, and 

I LAND thereto be
longing, the property of the 
Subfcriber, being completely 
accommodated with all neccl- 

tll fary Out-houfes, Oven, &c. 
_____ fituated at the Coiner Lot, 

King’s (Irecc, impolite the Sunday Market.
Alfo to be fold cheap for calk, or rcafonable 

credit, fundry DRY GOODS, Ac. &c.
JN°. MANDEVILLE. 

Chriflianflæd, fan. 16, 1771.

PETERSBURG H. OlMtr sj. 
H & j°X produced by the fucccffcs 

XC °f «*,c Ruffian arms againil the
T Turks, has on a fudden beet

W ccliPied by a cloud that over- 
Owww J fpieads the court, and covers all 
K-AAMA thc iranfailions of the Imperial 
palace with impenetrable darknefs. Nothing 
yet has pt (fed to the publick but a vagrant and 
confufed report of fomcdiing defigned, and fome- 
thing difeovered. Nothing ii pretended to be 
certainly known, but that in the r.ight of the 
4th of Oilober, the countefs Cz.ernikoffaiid the 
cotjntefs D’Algarotti were each feized at mid
night, in their own apartments, and carried pri- 
foners to different fortrefles, where none arc per
mitted to know their late. On the next morn
ing fareral of the ladies attending on the pci fon 
01 the Emprefs were ordered to retire from the 
court, and confine themfelvcs either at their own 
houfes in diftant parts of the empire, or in dif
ferent towns named by her Imperial Majefly. 
Su:h a fudden revolution in the fortune of many 
principal families has given rife to very different 
conjetures and reports. Some hold that a very 
dangerous correspondence has been intercepted 
between the countefs D’Algarotti and the King 
of Pruflia, while others no lefs confidently al
ien that it happened between her and Prince 
Heraclius. Some whifper that the Stvedcs had 
formed a defign to feizc the Emprefs, and en
force the reilitution of Livonia and Finland. 
However this be, the guards have been changed, 
and the regiments which foi foine time part have 
done duty at the palace, are deflined to garri- 
fon the forts on the frontiers of China, borne 
declare openly that the countefs Czcrnikoff hav. 
ing received the knout, has confided that flic 
had been privy to propofitions for depofing the 
Emprefs. Othcis add dill a blacker crime, that 
(lie had treated for a reward topoifon her. But 
fince whatever the countefs had confefled or de
nied was faid to particular commiflioners, with 
every precaution of fcciccy, it is apparent that 
thefc reports Can be confidcrcd as nothing m >re 
than fuch gueffes as curiofity and ignorance will 
always produce. But as no man knows the 
crime of thofc who are now in endody, fo no 
man knows what may in a few days be charged 
upon himfvlf; and a general Jejeétion and dif- 
may is vifiblc through all the attendants on the 
court. The affcilioir of the people for their 
Imperial Miflrefs is pourtrayed in the univerfal 
folicitude that clouds every face, where the re
ports of her danger has been hcatd. It is hoped, 
however, by thofe who judge moll coolly, that 
the utmoft crime of the ladies has been only the 
difeovery of fome fecrets of Hate, and that none 
of them have been fo flagitiouily corrupt, as to 
attempt the facrcdpcrfon of their fovereign.

Parir, 0¿J. 29. A treaty is faid to be con
cluded between the Emperor, ar.d Emprefs 
Qdeen, the King of Pruflia, France, and Spain, 
in order to prevent a war in their refpeäivc ter
ritories.

We have an account here, that the Emprefs 
of Ruffia, and thecourtof Great Britain, have 
agreed to unite their forces, in order to feizc 
upon the iiland of Candirt, in the Mediterranean, 
which the Engliih are tukccp, This agreement



energiske Schimmelmann. Han havde da også sørget for i kommissionen at få indsat 
Ernst Philip Kirstein, der var hans egen privatsekretær, og som kom til at fungere 
som kommissionens kompetente og effektive sekretær.

Kommissionens betænkning
Kommissionen, hvis papirer findes i Kigsarkivet, arbejdede hurtigt, så allerede den 
28. december 1791 kunne medlemmerne underskrive den færdige betænkning. Den 
fylder 102 sider i folioformat, hvortil kommer otte bilag til nærmere belysning af 
forskellige kvantitative aspekter af slavehandelen og slavebefolkningen i Vestindien.

Betænkningen nævner først den aktuelle politiske situation i England. Derefter 
beskrives slavehandelen i Afrika og transporterne over Atlanten, samt den meget be
skedne betydning, slavehandelen har for dansk handel og søfart. Dernæst behandles 
forholdene i Dansk Vestindien, som kan forbedres, men dette forudsætter hjælp fra 
staten. Fri import af slaver i en tiårs periode vil være nødvendig for at forøge slave
befolkningen og justere dens køns- og alderssammensætning, inden tilførslen af nye 
slaver kan afskaffes. Økonomisk hjælp til slaveejerne vil være nødvendig hertil, og 
de må overbevises om fordelen ved at bedre slavernes forhold, så de kan komme til 
at reproducere sig selv. Når dette er opnået, vil slavehandelen over Atlanten kunne 
afskaffes. Foruden disse hårdtslående argumenter fremhæver betænkningen til slut, at

Fregatten ”Fredensborg” sejlede i 

slavefart på trekantruten fra 1778 

til 1790. Storm batte ri erne anes ved 

fokke- og stormast. De høje runde 

anordninger er luftindtag til at lede 

lidt frisk luft ned på det beklumrede 
underdæk. Maleri fra 1785. Maleriet 

er i privateje. Gengivet efter Erik Gø

bel: Det danske slavehandelsforbud 

1792.
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Medalje slået 1792 til minde om op

hævelsen af den danske negerhandel. 

Den unge afrikaner siger "Me mise

rum" (Jeg ulykkelige), og gudinden 
Nemesis svarer "En adsum" (Se, jeg 
er her). Medalje af Pietro Gianelli 

efter udkast af Nicolai Abildgaard. 

Medaljen findes på Nationalmuseet. 

Gengivet efter Erik Gøbel: Det danske 

slavehandelsforbud 1792.

såfremt kongen beslutter at forbyde den danske slavehandel, vil det utvivlsomt gøre 
stort indtryk på andre slavehandlende nationer — og måske fa følger, som kan blive 
til velsignelse for hele folkeslag og til stor hæder for majestæten selv.

Forordningen af 16. marts 1792
Efter praktisk sagsbehandling i Generaltoldkammeret kunne Christian den Syvende 
sætte sin underskrift under den udarbejdede ”Forordning om Neger-Handelen” den 
16. marts 1792 på Kobenhavns Slot.

Den berømte forordning består af en kort fortale samt seks kortfattede paragraffer. 
Disse bestemte, at fra den 1. januar 1803 skulle al dansk slavehandel udenfor Dansk 
Vestindien ophøre, men indtil da var alle nationer velkomne til at føre slaver til den 
danske koloni. Man fik endda tilladelse til at eksportere et vist kvantum sukker til 
gengæld for hver slave, man tilførte øerne, helst kvindeslaver. Samtidig blev det forbudt 
at eksportere slaver fra den danske koloni.

Bemærkelsesværdigt nok indeholdt forordningen ikke noget som helst om etiske 
eller humane bevæggrunde for afskaffelsen af handelen. Ej heller om, at Danmark her
med var den første nation, som besluttede at ophæve sin transatlantiske slavehandel.

Den danske slavefart
Hvad drejede den danske slavefart sig om? Først og fremmest var der tale om de såkaldte 
trekantfarter, som gik fra Danmark til Afrika, derfra videre med slaver til Vestindien 
og endelig derfra retur til Danmark. Desuden sejlede et mindre antal skibe frem og 
tilbage mellem Vestindien og Afrika; men omfanget af denne fart er ikke kendt.

De cirka 350 trekantfarter under Dannebrog fra 1660’erne til 1802 fragtede i alt 
omkring 100.000 afrikanere over Atlanten. Langt flest, nemlig i årligt gennemsnit 13 
skibe med 2.500 slaver ombord, blev der tale om i afviklingsperioden 1793-1802.

Ruten, kaldet mellempassagen, fra Guldkysten til Caraibien krydsede ækvator to 
gange og varede oftest tre måneder at gennemsejle. Forholdene ombord var skræk
kelige, ofte var der mangel på drikkevand, og Slavehandelskommissionen beregnede, 
at i 1780’erne døde som regel 16 procent af slaverne under overfarten. Slavelasterne 
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var på denne tid i gennemsnit på 349 personer, hvoraf 56 procent var mænd og 10 
procent drenge. En stor del af slaveladningerne blev solgt til fremmede nationers øer 
i Vestindien, især franske.

ERIK GØBEL

Det danske 
slavehandels
forbud 1792
Studier og kilder
til forhistorien, forordningen og følgerne

LITTERATUR:
Erik Gøbel, Det danske slave
handelsforbud 1792. Studier og 
kilder til forhistorien, forordningen 
og følgerne, Syddansk Universi
tetsforlag, 2008,335 sider.

Udviklingen efter 1792
Reaktionerne i Danmark på forordningen af 16. marts 1792 var meget beherskede. 
Men i London gav nyheden om den danske beslutning anledning til, at slavespørgs- 
målet på ny blev taget op i Underhuset den 2. april 1792 - dog foreløbig uden 
positivt resultat.

I Dansk Vestindien reagerede man ved at udnytte mulighederne for at fa offentlige 
lån til indførsel af nye slaver fra Afrika, og således voksede slavebefolkningen fra 28.000 
i 1791 til 36.000 i 1803, selvom der til stadig døde flere på øerne, end der blev født. 
Det kunne øjensynlig bedre betale sig for plantageejerne at importere nye slaver end 
at søge at bedre levevilkårene - og dermed øge fertilitet og levetid — for de slaver, 
som allerede var i kolonien. Fra vestindisk side satsede man derfor på, at forbudet 
mod slavehandel ikke ville blive håndhævet, når tiden var inde.

Men regeringen i København fastholdt, trods adskillige vestindiske appeller, at 
slavehandelsforbudet skulle træde i kraft fra 1. januar 1803. Enkelte skibe under 
Dannebrog deltog illegalt i slavehandelen derefter; men af gode grunde ved vi ikke 
meget om omfanget af den ulovlige handel. Nogle danske søfolk omgik forbudet 
ved at træde i fremmede slavehandleres tjeneste, for eksempel spanske.

Hertil kom, at mange udenlandske skibe fuldt lovligt brugte Sankt Thomas som 
fri transithavn på vej med slavelaster fra Afrika til andre nationers kolonier i Carai- 
bien. De danske myndigheder opregnede cirka 2.000 sådanne transitslaver om året 
1803-1807.

I december 1807 blev Dansk Vestindien imidlertid besat af englænderne, og dermed 
ophørte al import og eksport af slaver til og fra kolonien definitivt.

I Dansk Guinea skulle al slavehandel være ophørt fra 1803. Men da den udgjorde 
næsten hele berettigelsen for vor tilstedeværelse dér, vedblev dansk slavehandel på 
kysten næsten uhindret og endda med de lokale danske embedsmænds deltagelse 
helt til 1820’erne — og i beskedent omfang helt til besiddelsen blev solgt til England 
i 1850.

Dette land havde forbudt sin slavehandel i 1807, samme år som De Forenede Stater. 
I 1814 fulgte Nederland og i 1815 Frankrig, medens Portugal og Spanien forbød 
deres slavehandel i henholdsvis 1814 og 1815, dog kun nord for ækvator. Fra 1815 
søgte England at forhindre al slavehandel. Det sidste slaveskib, man har kendskab til, 
kom over Atlanterhavet til Cuba med sin menneskelast i 1867.

Da havde europæerne siden 1527 gennemført 35.000 slavesejladser til Afrika, hvorfra 
man havde fragtet 12,5 millioner sorte slaver over havet til den nye verden.

Den danske andel udgjorde kun omkring 1 procent heraf. Og vi var de første 
til at beslutte i 1792 at stoppe denne form for mennesketransport. Men slaveriet i 
Dansk Vestindien fortsatte længere end så mange andre steder. Ikke før i 1848 frigav 
generalguvernør Peter von Scholten danskernes slaver.

Erik Gobel er seniorforsker og arkivar ved Rigsarkivets Publikumsafdeling.
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Jødernes flugt over Øresund
Jeg har ¡ mange år spekuleret på, i hvilken grad tyske 
myndigheder var involveret i flugten. Dette ud fra føl
gende:
1) Ingen flygtende blev standset til vands.
2) Det blev forbudt de tysk/danske arrestationsgrupper 

at åbne låste døre med magt.
3) Udskibningen skete på en yderst begrænset kyst

strækning,
4) Den tyske Marine meddelte at den ikke ville kunne 

deltage i projektet, da nødvendige skibe lå på værft.
5) Advarsler udgik gennem Best(?)/Duckwitz/Hedtoft, 

så betids at den svenske regering i radioen kunne 
meddele, at jøderne var velkomne i Sverige.

6) Best kunne meddele Berlin at Danmark var »juden- 
frei«.

Således havde Best tilfredsstillet Berlin, Best havde 
sikret sig en mindelig behandling efter krigens ophør, 
den danske modstandsbevægelse havde sikret sig og 
Danmark international beundring og en plads blandt 
de sejrende nationer.
Er der belæg for en sådan betragtning?

Peter Ulrik Jensen

Svar:
Man kan på ingen måde sige at tyske myndigheder var 
involveret i flugten, men en stor del af de tyske instan
ser var uinteresserede eller modstandere af den tyske 
jødeaktion. Faktisk var det kun Gestapo, som aktivt 
gjorde en indsats for at fange jøder. Men du har ret i, at 
flere tyske myndigheder forholdt sig passivt og bidrog 
dermed til redningens lykkelige udgang.
Baggrunden for aktionen skal findes i den ændrede 
magtbalance mellem den tyske rigsbefuldmægtigede 
Werner Best og værnemagtens general von Hanneken, 
hvor sidstnævnte havde fået ekstraordinære beføjelser 
i forbindelse med den militære undtagelsestilstand efter 
den 29. august 1943. Best søgte at styrke sin magtposi
tion og ønskede derfor en egen politistyrke under sig. 
Et middel hertil var at foreslå en aktion mod de danske 
jøder, således som det var sket i alle øvrige tyskbesatte 
lande. Den 8. september 1943 foreslog Best en aktion 
mod jøderne, hvilket kun kunne gennemføres hvis der 
blev stillet den nødvendige politistyrke til rådighed. Den 
17. september fulgte så førerordren om »den endelige 
løsning« i Danmark. Men Best spillede på to heste, idet 
han ønskede at bevare det gode forhold til det danske 
departementchefstyre. Gennem medarbejderen ved det 
tyske gesandtskab G.F. Duckwitz, lod Best advarsler sive

ud om den forestående aktion. Den jødiske menighed 
blev advaret og i de sidste dage i september gik største
parten af jøderne i skjul. Best havde intet til overs for 
jøderne, men for ham var det underordnet om deres 
uddrivelse skete ved deportation eller udryddelse. 
Natten mellem den I. og 2. oktober blev aktionen 
sat i værk.Tyske politisoldater suppleret med danske 
Schalburgfolk kørte rundt for at arrestere jøder, men 
med strenge ordrer om ikke at bryde ind, hvis der ikke 
blev åbnet. Godt 280 jøder blev arresteret denne nat. 
Flere tyske myndigheder, især værnemagten, men også 
tysk politi, var imod aktionen, hvilket betød at der ikke 
blev foretaget politimæssig overvågning af Øresund, og 
at den tyske hær og marine forholdt sig passivt i forhold 
til flugten. Forfølgelsen var således overladt til et fåtal 
Gestapofolk og deres danske håndlangere.
Sverige tilbød den 2. oktober at modtage de mange tu
sinde jøder, og da mange danskere var villige til at hjælpe, 
var der lagt op til en masseflugt, som ingen troede var 
mulig.At mange jøder måtte betale en betragtelig sum 
for overfarten, er en anden sag. Næsten 8000 jøder og 
ikke-jødiske slægtninge blev reddet til Sverige.
Da Best den 5. oktober kunne erklære Danmark for 
»judenrein«,var han tilfreds, men ¡Tyskland var Himmler 
ganske utilfreds med aktionens magre resultat.
Du kan læse mere i Rasmus Kreth og Michael Mogensen: 
Aktionen mod de danske jøder oktober 1943, 1995 og i 
Sofie Lene Bak:Jødeaktionen oktober 1943. Forestillinger 
om oktober 1943 i forskning og offentlighed. 2001.

Mange hilsner 
Peter Birkelund

Arkivar, seniorforsker, ph.d. - Rigsarkivet
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I NÆSTE NUMMER:
Danske arkæologer i hagekorsets skygge
Det vil næppe være en overraskelse for nogen, at de tyske 
nazister i 1930’erne opfattede og anvendte fortiden som et 
ideologisk våben. Et middel til at give den arisk-germanske 
tanke historisk legitimitet, og et middel til at samle det tyske 
folk om en fælles fortid - en fortid hvor de germanske folk 
portrætteredes som magtfulde, overlegne og stærke. En 
opfattelse som også det danske DNSAP anvendte i deres 
propaganda. Det var en ideologi - vel nærmest et korstog 
- der desværre gik sin sejrsgang i ledende dele af den tyske 
forskningsverden, hvilket fik betydning ikke blot for de tyske 
arkæologer, historikere og museumsfolk, men også for den 
danske museumsverden.
Ideologien var nemlig ikke blot et værktøj til at samle det 
tyske folk bag ideen om den germanske races overlegenhed, 
man forsøgte også at eksportere den til nabolandene og 
i særdeleshed Skandinavien. Særligt forsøgte lederen af 

afdelingen for forhistorie under Amt Rosenberg ved to 
internationale kongresser i 1936 og 1937 at omklamre 
og inddrage den skandinaviske museumsverden i en art 
fællesgermansk forskningsforbund, i særdeleshed inviteredes 
folk fra Danmarks Nationalmuseum. I næste nummer af Siden 
Saxo beretter Anders Otte Stensager, mag.art. i arkæologi 
og ansat ved Det Kongelige Bibliotek, om hvordan den 
danske forskningsverden og lederen af Nationalmuseets 
I. afdeling, Johannes Brøndsted, responderede på dette 
forsøg på at inddrage det danske arkæologiske miljø i den 
fællesgermanske ideologi.

DEN DANSKE 
MULD- 

s

VORT GULD
tiVSVI

Det danske nazistparti DNSAP spillede også på den glorværdige 
fællesgermanske fortid’ i deres propaganda; her på hverveplakater 
fra DNSAP-formand Frits Clausens private papirer. Gengivet efter 

"Fejder om fortiden" af Anne Katrine Gjerløff (2007).

\ 1 I ) I \ N \ \ II II “



Mange vindere af den 
store historikerquiz
I december havde Siden Saxo sin store historikerquiz 
kørende på sin hjemmeside, og quizzen blev også den
ne gang en stor succes.Vi trak lod blandt de rigtige be
svarelser og de heldige vindere har fået direkte besked. 
Lodtrækningen er foretaget af BDO Scanrevision.

I. PRÆMIE
ker De Toren Fusion V 2001

VINDER: Signe Frederiksen, Mimersgade 66,5. tv,
2200 København N

2. PRÆMIE
gavekort fra Syddansk Universitetsforlag. Biogr;
¡rebøger. Erindringer.Værdi: 1.000,00 kr.

VINDER: Poul-Erik Friis Larsen,Wolthersvej 3,
3450 Allerød

5. PRÆMIE

VINDER: Henry Laursen, Kildeparken 9,9260 Gistrup 

6.-10 PRÆMIE

3. PRÆMIE
Ærshaws ultimative biografi om Adolf Hitler?

VINDER:Torben Lillemose, Stængelvænget 6, 
5700 Svendborg

4. PRÆMIE

VINDER: Gorm Nielsen,Trættevejen 39, 
4800 Nykøbing F.

VINDERE:
Lars Nielsen,Allesø Nord 82,5270 Odense N
Kenwyn Olesen,Gyldenløvesgade 13, I .tv., 
5000 Odense C
Rasmus Ostergaard, Lindevænget 12,2.th., 
4800 Nykøbing F
Torben Krone, Kristiansdals Allé 156,
5250 Odense SV
Mariann Lillemose,Vesterbrogade 95e, 2. sal.,
1620 København V
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