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De baltiske lande
- Estland, Letland og Litauen
Af Erik André Andersen, Informationscenter om Østeuropa,
Københavns Universitet.
Når man ser tilbage på de baltiske landes
historie i det lange perspektiv, er der flere
ting, der umiddelbart springer i øjnene.

vil her nævne nogle enkelte af disse for
skelle og ligheder, og andre vil blive
inddraget i den følgende historiske gen
nemgang. De baltiske lande ligner hinan
den ved deres geografiske placering på
kanten af kontinentet ud til Østersøen.
Også deres arealmæssige størrelse og be
folkningstal er ret ensartet, med Litauen
som det største af de tre lande (tabel 1).
Men deres sprog er vidt forskelligt. Es
tisk er et finsk-ugrisk sprog, mens lettisk
og litauisk er arkaiske former af indoeu
ropæiske sprog, hvor litauisk minder en
del om sanskrit. De tre befolkninger
forslår ikke et ord af hinandens sprog, og
deres indbyrdes kommunikation foregår
typisk på russisk. Sådanne stærke sprog
forskelle mellem tre små nabolande er sammenlignet med andre dele af verden
- ret usædvanlige.

1. De baltiske lande har en vestlig kul
tur, ikke en russisk.
2. Lige siden vikingetiden har de balti
ske lande ligget centralt som knude
punkt for handlen mellem øst og vest,
og området har altid været omstridt.
3. For Rusland/Sovjetunionen har de
baltiske lande været en vigtig udgang
til havet, både økonomisk og mili
tært.
4. Frem til slutningen af 1700-tallet har
den historiske udvikling været ret for
skellig mellem Estland/Letland på
den ene side og Litauen på den anden
side, hvorefter udviklingen har anta
get et mere ensartet forløb.

Med hensyn til religion er man i Litauen
(som i Polen) katolikker, mens man i
Estland og Letland er protestanter. Her
spiller religionen dog ingen særlig stor
rolle.

Men også på mange andre punkter er der
karakteristiske forskelle og ligheder mel
lem de tre lande, og navnlig forskellene
er større, end man umiddelbart skulle tro.
I mellemkrigstiden talte man om de bal
tiske "randstater", nærmest som en fæl
lesbetegnelse, men det er faktisk ret mis
visende. Betegnelsen har fået ny næring
i dag, hvor de baltiske lande af politiske
grunde ønsker at optræde samlet, både i
forhold til vesten og i forhold til Sovjetu
nionen. At det ikke altid lykkes lige godt,
indikerer de underliggende forskelle. Jeg

Som følge af den politiske udvikling efter
2. verdenskrig er der meget store natio
nale mindretalsgrupper, navnlig i Estland
og Letland, noget mindre i Litauen (tabel
1).
Den historiske baggrund

Den historiske baggrund er ganske for
skellig mellem de tre baltiske lande.
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lig effekt er, at mange byer har to navne.
Mest kendt er Reval (Tallinn), Dorpat
(Tartu) og Memel (Klaipeda). Ligeledes
øen Øsel (Saaremaa) og floden Düna
(Daugava).

Mens Estland og Letland - bortset fra
mellemkrigstiden - altid har været under
lagt fremmed herredømme, har Litauen
stolte historiske traditioner at se tilbage
på, idet Litauen i en flerehundredårig
periode sammen med Polen udgjorde en
europæisk stormagt, der strakte sig fra
Østersøen til Sortehavet (ca. 1400 - ca.
1700).

Det baltiske område - vi holder stadig
Litauen uden for - kom efterhånden un
der voksende pres udefra. I Rusland, som
oprindelig var opdelt i mange fyrstedøm
mer, var det siden 1300-tallet lykkedes
storfyrsten i Moskva at samle magten i
sine hænder, og et seriøst forsøg på at nå
ud til havet blev gjort af Ivan den Grus
omme under den livlandske krig i slut
ningen af 1500-tallet - et forsøg, der va
rede 25 år, men som imidlertid mislykke
des.

Set fra en dansk synsvinkel trådte Estland
for alvor ind på historiens arena i 1219,
da Valdemar Sejr i sit forsøg på at kon
solidere Danmark som Østersøens føren
de magt erobrede Estland i et legendarisk
slag ved Lyndanise. Det var ved denne
lejlighed, at Dannebrog efter sigende
faldt ned ffa himlen. Netop i år har Dan
mark, repræsenteret ved Dansk-Estisk
Selskab, elskværdigt markeret denne be
givenhed ved at rejse en mindeplade i
Tallinn den 15. juni - på årsdagen for
slaget ved Lyndanise.

Dette skyldtes ikke mindst, at Sverige i
slutningen af 1500-tallet og navnlig i
1600-tallet voksede op til at blive en eu
ropæisk stormagt. Fra 1645, hvor Dan
mark efter den kortvarig renaissance på
den baltiske scene måtte afstå Øsel, sad
Sverige endegyldigt på hele det baltiske
område og var ubestridt Østersøens do
minerende magt.

Nogen egentlig kolonisering blev der ik
ke tale om; det danske overherredømme
begrænsede sig til en smal stribe langs
kysten i det nordlige Estland. Varig virk
ning havde det dog, at Valdemar lod de
hedenske estere kristne. Desuden grund
lagde han ved Lyndanise den nuværende
estiske hovedstad Tallinn, hvis navn di
rekte oversat betyder "danskerbyen”.

I dag taler man blandt esterne om "den
svenske periode” som en god tid og for
mentlig med en vis ret, idet svenskerne
var mindre undertrykkende end de øvrige
herremagter og begrænsede den tyske
adels privilegier og forbedrede bønder
nes vilkår. Det estiske og lettiske sprog
fik en højere status, Universitetet i Tartu
blev åbnet i 1632, ligesom andre højere
skoler - med adgang for lokalbefolknin
gen. Svenskerne havde små kolonier i det
nordvestlige Estland helt frem til 2. ver
denskrig.

11346 blev de danske besiddelser af Val
demar Atterdag afstået til De tyske Rid
derordener formedeis 19000 Mark sølv,
og tyskerne - som i forvejen sad i Letland
- havde herefter overherredømmet frem
til slutningen af 1500-tallet.
Det var således tyskerne, der sad på den
givtige Østersøhandel, og desuden blev
der etableret en tysk overklasse af jord
besiddere. En mindre, men ikke uvæsent

Det endelige opgør mellem Sverige og
Rusland kom under Store Nordiske Krig
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to" i rigsdagen, som tilsammen gjorde det
umuligt at beslutte noget som helst og
endvidere banede vejen for udenlandsk
indblanding gennem påvirkning af for
skellige adelsfraktioner.

og endte med sejr til Peter den Store,
hvorefter hele Estland og det nordlige
Letland blev indlemmet i det russiske
imperium ved freden i Nystad 1721.
Litauens historie har derimod frem til
slutningen af 1700-tallet været snævert
forbundet med Polen. Allerede inden al
liancen med Polen havde Litauen dog
opnået en væsentlig status. Dels formåe
de man til stadighed at holde de tyske
ridderordener stangen, dels skete en væl
dig ekspansion mod øst og sydøst. Del
sidste hang navnlig sammen med, at
mange russiske fyrster under den mon
golske trussel valgte at søge beskyttelse
hos litauerne (fra 1240 og de næste par
århundreder taler man i russisk historie
om det mongolske åg - en følge af den
mongolske vest-ekspansion startende
med Djengis Khan). Her er det værd at
hæfte sig ved, at der ikke skete en kolo
nisering af de russiske, hviderussiske og
ukrainske områder, selvom de formelt
var underlagt Litauen. De beholdt deres
egen kultur, sprog, religion m.v.

Ved den sidste af Polens delinger i 1795
blev Litauen indlemmet i det russiske
imperium under Katharina den Store. In
den det kom så vidt, havde den polske
konge dog siddet et par år i Moskva(!) i
begyndelsen af 1600-tallet - det har ingen
andre udenlandske fyrster formået i Rus
lands 1000-årige historie.

I det lange perspektiv har alliancen med
Polen dog haft væsentlig betydning. Det
åbnede for kulturel påvirkning fra vesten,
og katolicismen er i dag - som i Polen udbredt i Litauen. Der etableredes en
polsk overklasse af jordbesiddere. Og der
blev grundlagt et stærkt modsætningsfor
hold til russerne (det har naturligvis fået
næring af senere begivenheder).

I det russiske imperium

Fra slutningen af 1700-tallet og helt op til
i dag kan man tale om en nogenlunde
parallel historie for de tre baltiske lande.
Frem til 1. verdenskrig var de største
virkninger ved at være provinser i Rus
land, dels at en betydelig del af eksporten
blev rettet til det russiske marked, dels at
der forsøgtes en voldsom russificering i
slutningen af Zar-perioden, ganske som i
resten af Rusland som et væm mod de
voksende nationalistiske stemninger.
Russificeringen i Baltikum blev dog pri
mært rettet mod den tyske og polske
overklasse.

Alliancen med Polen blev indgået i form
af en personalunion i 1385, hvorved Li
tauen som det sidste hedenske land i Eur
opa blev kristnet; senere udvidet til en
realunion, stadfæstet i Lublin 1569.

I løbet af denne periode ændredes forhol
det mellem de to stater (oprindelig var
Litauen den stærkeste af de to), og fra
1569 havde Litauen ikke længere selv
stændig status i det polsk-litauiske rige man havde fremover fælles konge og
fælles rigsdag. Den fortsatte disintegra
tion af det polsk-litauiske rige var snæ
vert forbundet med styreformen, dels at
der var tale om et valgkongedømme, dels
det berømte (og berygtede) "liberum ve

Visse særtræk bør fremhæves. Bemær
kelsesværdigt er det, at livegenskabet
blev afskaffet allerede i 1819, mens det
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prøve - og det faldt. Og derefter begyndte
det så småt at rejse sig igen, inden begi
venhederne på den verdenshistoriske
arena rullede ind over de tre lande. Hele
mellemkrigstiden er rig på stof til lange
diskussioner. I korthed drejer det sig om
følgende:

først skete i 1861 i resten af Rusland.
Også alfabetiseringsgraden var usæd
vanligt høj, idet næsten alle kunne læse
og skrive, mens det var omvendt i resten
af Rusland, hvor næsten ingen kunne
læse og skrive. De baltiske lande var
tidligt med i industrialiseringen, og der
skete en udbygning af infrastrukturen i
form af havne, veje og jernbaner.

På det økonomiske område blev der ind
ført vidtrækkende jordreformer, hvor
med man stort set eliminerede de tidlige
re godsejere af tysk og polsk herkomst
(karakteristisk nok var de tyske godsejere
imod selvstændigheden, fordi de forudså
deres "skæbne") og etablerede private,
små selvejerbønder i landbruget. Det lyk
kedes at gennemføre en vanskelig om
stillingsproces, hvor eksporten - navnlig
landbruget - blev rettet mod det vesteu
ropæiske marked. De tre lande blev ramt
hårdt af den økonomiske verdenskrise i
begyndelsen af 1930-erne.

På disse punkter var der dog forskel på
Litauen og de to andre, idet Litauen var
et mere undertrykt og forarmet område,
og ved 1. verdenskrig boede henved 1/3
af alle litauere i USA og Canada som
følge af emigration. Litauen forblev også
et mere udpræget landbrugsland helt
frem til 2. verdenskrig.
Mellemkrigstiden

Efter 1. verdenskrig blev der i hele Øste
uropa dannet en række nye stater på det
område, der tidligere tilhørte Tyskland,
Østrig-Ungam, Rusland eller Tyrkiet.

På det politiske område løb man ret hur
tigt ind i hårde polariseringer mellem de
forskellige fløje, og den ene politiske
krise afløste den anden, mens kupforsøg
og -planer lå og lurede på yderfløjene.
Resultatet var, at Litauen (1926) og Est
land og Letland (begge 1934) indførte
stærkt autoritære højrevendte diktaturer
under hhv. Smetona, Pats og Ulmanis. I
alle tilfælde var der tale om kup, men en
pudsig detalje er, at Estlands Konstantin
Päts efterfølgende sendte sit "kup" ud til
folkeafstemning og fik det vedtaget med
stort flertal. Det turde de to andre dog
ikke gøre.

Estland, Letland og Litauen var tre af
disse nye stater, og for Estlands og Let
lands vedkommende var det altså første
gang, de optrådte som selvstændige sta
ter, mens det for Litauens vedkommende
efterhånden var længe siden. Set i lyset
af den aktuelle politiske udvikling er det
derfor forståeligt, at netop mellemkrigs
tiden påkalder sig stor opmærksomhed
hos befolkningen i de tre lande.
Efter en voldsom og kompliceret borger
krig, hvor der ikke kun deltog ”røde” og
"hvide", men også tyskvenlige og andre,
blev selvstændigheden reelt opnået i
1920, og de tre lande styrede ind i uaf
hængighedsperioden, hjulpet på vej af
yderst demokratiske forfatninger.

Der var stærke fascistiske elementer i
diktaturperioden, mest udpræget var den
Mussolini-inspirerede førerdyrkelse af
Ulmanis i Letland. Den politiske opposi
tion, navnlig kommunister og socialde-

Demokratiet kom hurtigt til at stå sin
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det tyske overfald på Polen den 1. sep
tember 1939 og dermed indledningen på
2. verdenskrig. Aftalen indeholdt en
hemmelig tillægsprotokol, ifølge hvilken
de to parter opdelte Østeuropa imellem
sig i "interessesfærer". I henhold til afta
len lå Estland og Letland i den sovjetiske
halvdel, og efter yderligere en omroke
ring plus et anseligt beløb i guld til Tys
kland blev også Litauen henregnet til den
sovjetiske "sfære". Kort efter det tyske
angreb på Polen blev de baltiske lande
stillet over for et sovjetisk ultimatum om
sovjetisk troppetilstedeværelse på deres
jord for at "beskytte" de tre lande, og
selvom man i dag kan diskutere, hvorvidt
balterne skulle have ydet en symbolsk
militær modstand for at markere, at der
var tale om en besættelse, havde de reelt
ikke noget valg. Det følgende år blev der
afholdt parlamentsvalg - under kraftigt
sovjetisk pres - og de nye parlamenter
anmodede om optagelse som republikker
i Sovjetunionen, hvilket blev imødekom
met i august 1940.

mokrater, blev sat i fængsel, og der ind
førtes censur.
Omvendt må det også noteres, at diktatu
rerne var mildere i de tre baltiske lande
end i de fleste andre østeuropæiske lande,
som alle - på nær Tjekkoslovakiet - ind
førte endnu mere udprægede fascistiske
diktaturer i samme periode. Henrettelser
af politiske modstandere fandt heller ikke
sted, bortset fra en mindre gruppe litauere
i begyndelsen. Nok så bemærkelsesvær
digt var, at der i slutningen af 1930-erne
indledtes en proces med afskaffelse af
diktaturet, mest fremskreden var proces
sen i Estland, og man kan kun gisne om,
hvad det var endt med, hvis ikke uden
rigs- og storpolitikken havde grebet ind.

I dag står mellemkrigstiden - altså selv
stændigheden - i stærk kontrast til den
efterfølgende lange sovjetiske besættel
se, og man får nemt det indtryk, at mange
baltere både økonomisk og politisk ser
den daværende periode i et lige lovlig
rosenrødt skær.

Det siger sig selv, at hele denne proce
dure var stærkt manipuleret igennem fra
sovjetisk side, men samtidig var der ikke
ubetydelige befolkningsgrupper i de bal
tiske lande, navnlig blandt arbejderne,
der anså det for en fordel at tilhøre Sov
jetunionen.

På den udenrigspolitiske scene indgik de
tre baltiske lande i Den baltiske Pagt i
1934, efter Hitlers magtovertagelse i
Tyskland, men noget egentligt politisk
samarbejde blev ikke etableret mellem
de tre lande i mellemkrigstiden. Ententen
led også under, at det ikke var muligt al
samarbejde med Polen på grund af
uoverensstemmelser mellem Polen og
Litauen om Vilnius, som polakkerne
havde erobret fra Litauen i 1920.

Efter indlemmelsen i Sovjetunionen star
tede deportationerne, som havde været
planlagt forinden, af dele af den lokale
befolkning til Sibirien. Det drejede sig
ikke alene om mennesker, der af Sovje
tunionen blev anset for politiske mod
standere, men også en del tilfældige men
nesker blev påført deportationslisteme.
Her har vi endnu ét af de ømme punkter
i de baltiske landes historie, idet man i

Molotov-Ribbentrop pagten
Den 23. august 1939 indgik Tyskland og
Sovjetunionen en ikke-angrebs aftale,
opkaldt efter de to landes udenrigsmini
stre, som viste sig at være forvarslet til
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ikke så få tilfælde var ret flinke til at
angive hinanden.

omkring mistede op mod 20-25% af be
folkningen.

2. verdenskrig

Sovjetrepublikker

Det følgende år - juni 1941 - indledtes
operation "Barbarossa", det tyske angreb
på Sovjetunionen. På det tidspunkt var
stort set hele den tyske befolkningsgrup
pe blevet repatrieret, dvs. var rejst hjem
til Tyskland på Hitlers opfordring, eller i mange tilfælde - havde bosat sig i tysk
erobrede områder i Polen, et tilholdssted
der kun varede få år.

I 1946 var de tre baltiske lande atter at
tælle blandt de ialt 15 sovjetrepublikker,
og sovjetiseringen blev nu indledt for
alvor. Det indbefattede økonomiske 5års planer underlagt Moskva; kollektivi
sering af landbruget; en ny deportations
bølge i forbindelse hermed; indvandring
af sovjetisk arbejdskraft (især til Estland
og Letland); samt politisk, uddannelses
mæssig og kulturel ensretning.

Den tyske offensiv blev hilst velkommen
af mange baltere, der så tyskerne som
befriere, men Tyskland formåede - eller
ønskede - overhovedet ikke at udnytte de
positive holdninger blandt balterne til en
form for samarbejde. Tværtimod indled
tes en undertrykkelse, der var endnu hår
dere end den sovjetiske, idet folk i vidt
omfang blev indkaldt til militærtjeneste,
udskrevet til tvangsarbejde eller - som
jøderne - udryddet. På den baggrund var
de jøder, der var blevet deporteret til
Sibirien - og som overlevede - faktisk
heldige. Navnlig letterne og litauerne fik
den hårde hånd (slaviske folk), mens es
terne - der blev anset for at være et arisk
folk - fik en behandling på niveau med
den danske under besættelsen.

Selvom de fleste lande ikke anerkendte
de baltiske landes forcerede tilslutning til
Sovjetunionen (her er Sverige en bekla
gelig undtagelse), skete der i praksis det,
at de i det store hele blev gemt og glemt
på den internationale scene i de næste
mere end 40 år.
Internt i Baltikum var der i starten en
meget aktiv guerilla-bevægelse, de så
kaldte "skovens brødre", som takket væ
re landbefolkningens støtte holdt sig i
gang til op midt i 1950-eme, men den
døde af udmattelse. På den hjemlige front
vænnede folk sig mere eller mindre til det
nye system og prøvede at få det bedste ud
af det, og den internationale støtte ud
eblev.

Få år senere fik Sovjetunionen atter over
taget og gjorde op med tyskvanlige kol
laboratører. F.eks. sendte Stalin en særlig
hilsen til Tallinn i form af bombemaski
ner, der - selvom der ingen tyske tropper
var i byen - sønderbombede de centrale
bydele som straf for det, han anså for at
være esternes samarbejde med tyskerne.

Desuden varslede Khrusjtjovs reformer
med decentralisering af det administrati
ve og økonomiske system nye tider, og i
dag tænkes der blandt balterne på
Khrusjtjov-perioden som noget af det
mest positive under sovjetisk herredøm
me. Hele tøbruddet og Khrusjtjovs noget
hektiske og rastløse reformprogram blev
dog lagt på hylden i løbet af 1960-eme
under efterfølgeren Brezjnev, og så skete

Det anslås, at de baltiske lande som følge
af 2. verdenskrig og begivenhederne her
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der sådan set ikke så meget mere, før
Gorbatjov tiltrådte og i løbet af kort tid
indledte sit program med perestrojka og
snart efter glasnost og demokratisering.

en tilsvarende løs unionsaftale, men de
har i mellemtiden mistet tålmodigheden
og tiltroen til, at Gorbatjov (som de op
rindelig af gode grunde støttede) nogen
sinde - eller blot inden for et rimeligt
åremål - vil være i stand til at gennemføre
egentlige reformer i Sovjetunionen.

Gorbatjov
Der er ikke noget, der tyder på, at Gor
batjov har haft en master-plan liggende i
skuffen, da han blev SUKP’s generalse
kretær i 1985 - dertil har kursen været alt
for zig-zag præget Snarere har han for
mået at manøvrere sig frem gennem pro
blemerne gennem skiftende politiske al
liancer.

Nu styrer de baltiske lande direkte mod
politisk selvstændighed, og det opnår de
formentlig også, men det har for indevæ
rende ikke været muligt at få belyst, præ
cis hvilken status de ikke-underskrivende republikker af unionstraktaten tiltæn
kes at skulle have fremover.

Derimod synes det ret sikkert, at han på
fatal vis har undervurderet nationalitets
problemerne i Sovjetunionen. Ved at sø
sætte konceptet om glasnost, som skulle
bruges i en helt anden sammenhæng,
nemlig til at understøtte perestrojka-pro
grammet, løftede han låget af en overop
hedet gryde, og en proces blev igangsat,
der på få år fejede alle de største dogmer
i Sovjetunionens historie af vejen og
blændede op for diskussion og kritik af
de største tabuemner: det socialistiske
system, partiets ledende rolle og nationa
litetsproblemer.

Den aktuelle situation

Lad os kort rekapitulere, hvad der er sket
i de baltiske lande i løbet af de seneste år.
I slutningen af 1988 oprettedes Folke
fronten i Estland og Letland og selvstæn
dighedsbevægelsen Sajudis i Litauen. I
foråret 1989 valgtes deputerede til Folke
kongressen i Moskva, senere valgtes og
så de "nationale'' parlamenter, stort set
efter demokratiske principper. Den 23.
august 1989 kulminerede de politiske
manifestationer med den 700 km lange
menneskekæde fra Tallinn via Riga til
Vilnius i protest mod Molotov-Ribben
trop pagten, som netop var blevet under
skrevet 50 år forinden. Jeg var selv del
tager i denne menneskekæde, og det var
en i sandhed gribende oplevelse. I begyn
delsen af 1990 valgtes den såkaldte esti
ske "kongres" - en udenomsparlamenta
risk, nationalistisk orienteret forsamling
- blandt såkaldte estiske statsborgere. Til
svarende i Letland. I januar 1990 indfør
tes økonomisk selvstændighed i alle 3
republikker - en tvivlsom succes, der ac
centuerede spørgsmål om bl.a. egen va
luta, privatiseringer, prisforhøjelser og

I øjeblikket synes man på vej til at slagte
den største af alle hellige køer, nemlig
Unionens ubrydelige enhed, gennem
indgåelse af en ny unionstraktat, der for
ventes færdigbehandlet og vedtaget i lø
bet af sommeren, måske hen på efteråret,
med deltagelse af ni af sovjetunionens
nuværende femten republikker.

Heriblandt vil man ikke finde de baltiske
lande, og dette kan ses som eksempel på
én af Gorbatjovs forsinkede reaktioner i
forhold til nationalitetsproblemerne. Tid
ligere har balterne nemlig selv foreslået
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for hård kritik for at anvende udemokra
tiske metoder, og mens vi er ved Litauen,
kan der også på det udenrigspolitiske
område ses en forskel, idet Litauen mar
kerer sin profil tydeligt med en konfron
tationskurs over for Moskva, i modsæt
ning til de mere forsigtige og tålmodige
estere og lettere.

”økonomiske grænser" om republikker
ne, og det sidste har atter ført til sovjetisk/kommunistisk inspirerede overfald
på de nyoprettede grænsestationer. I lø
bet af 1990 fremsatte alle tre republikker
erklæringer om "selvstændighed" - hvil
ket i Litauens tilfælde resulterede i en
sovjetisk blokade. I januar 1991 forsøg
tes sovjetiske militærkup i Litauen og
Letland med mindst 20 dræbte, men de
store folkemasser på gaderne og Jeltsins
hurtige indgriben forhindrede disse kup.
Kort efter afholdtes folkeafstemninger
om selvstændighed, som fik tilslutning
langt ind i de russiske befolkningsgrup
per.

Nationalitetsproblemer og menneskeret
tigheder gemmer sig f.eks. bag det, der
hedder valget til "kongressen", idet kun
registrerede "nationale" statsborgere
(f.eks. estere) kan vælge delegerede. Om
"kongressen" kan man sige, at det er en
udenomrsparlamentarisk råbe-og-skrige
forsamling, hvis formål er at holde parla
mentet i ørerne, og at "kongressen" efter
hånden synes at være kørt ud på et poli
tisk sidespor. Anledningen til at nævne
det er, at det rejser det fundamentale
spørgsmål: hvem skal være statsborgere
i de nye baltiske stater? og hvilken status
får de nationale mindretal fremover?

Alene disse "high-lights" - som kunne
være klippet fra avisernes forsider - vid
ner om den fart, begivenhederne har taget
de sidste få år. De illustrerer også den
fortsatte nervekrig mellem Sovjetunio
nen og de baltiske lande. Knapt så iøjne
faldende (men vigtigt!) berøres også fun
damentale spørgsmål om demokrati og
menneskerettigheder.

Der findes stadig temmelig rabiate syns
punkter i de baltiske lande om, at alle
russere, der ikke kan dokumentere et fa
miliemæssigt tilhørsforhold til republik
ken før 1940, skal unddrages statsborger
skab. En sådan konfrontationskurs vil
være ret katastrofal, ikke alene med hen
syn til at opnå selvstændighed, men også
med hensyn til demokratiets vilkår og
menneskerettigheder fremover. Her skal
det dog tilføjes, at main-stream i den
politiske tænkning peger i retning af me
re moderate løsninger.

Den demokratiske proces synes nogen
lunde sat på skinner. Med valget af "na
tionale" parlamenter har man fået noget,
der ikke er magen til, men dog ligner
dansk parlamentarisme. Der finder en
nærmest febrilsk partidannelse sted, fe
brilsk forstået på den måde, at "alle" øn
sker at danne et politisk parti (og nemt
kan gøre det), uden at partierne er foran
krede i bestemte interessegrupper i sam
fundet. Det giver et noget diffust politisk
billede, en afspejling af et samfund under
transformation. I Estland og Letland sid
der Folkefronterne indtil videre på fler
tallet i parlamenterne, ligeså Sajudis i
Litauen. Men netop Sajudis under præsi
dent Landsbergis’ ledelse har været udsat

Perspektiver fremover

Hvilke konklusioner for fremtiden kan
man så drage på baggrund af den histo
riske arv?
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er der imidlertid en særlig dimension,
som hænger sammen med, at de nationa
le mindretal følger den sociale lagdeling
i samfundet. Russerne udgør arbejder
klassen, og netop denne gruppe, som hid
til har været økonomisk "priviligeret", vil
blive ramt af den økonomiske reformpo
litik og en fremtidig, mere vestlig løn
struktur. Det kan forstærke eksisterende
nationale konflikter.

Ser vi på den nære fortid (tiden efter 2.
verdenskrig), må man give balterne ret i,
at "sovjetsystemet" harpåførtde tre lande
massive problemer. Ganske vist hører
balterne til de rigeste blandt sovjetrepublikkeme med overgennemsnitlig leves
tandard og en særlig høj produktivitet
inden for landbruget i forhold til resten af
Unionen, men sammenlignet med f.eks.
Finland - som de lå på niveau med før
krigen - befinder de sig i dag langt efter.

I relation til de her nævnte problemer vil
jeg anse spørgsmål om sovjetiske tropper
og en "korridor" gennem Litauen til Ka
liningrad (Königsberg) som relativt små.

I dag sidder de med et forældet og ned
slidt produktionsapparat samt en vanske
lig opgave med at transformere sovjet
systemet til en markedsøkonomi. I for
hold til andre østeuropæiske lande er
denne opgave særlig vanskelig, fordi de
baltiske økonomer er tæt integreret i den
sovjetiske økonomi, og man er afhængi
ge af en fortsat uafklaret politisk proces i
Sovjetunionen. Den økonomiske inte
gration viser sig f.eks. i, at 95% af "uden
rigshandlen" siden 2. verdenskrig har
været med den store nabo mod øst, og
man har - med Estland som en delvis
undtagelse - været afhængige af billige
leverancer af energi og råstoffer fra Sov
jetunionen.

Der er dog også visse lyspunkter, som
mange hidtil har været tilbøjelige til at
overse, nemlig fremtidige potentielle
indtægtskilder inden for service og trans
port samt på statsbudgettet, når nettobi
dragene til Unionen bortfalder. En egent
lig erstatning fra sovjetisk side for påførte
skader kan balterne nok skyde en hvid
pind efter.
På transportområdet ligger der imidlertid
(muligvis) en bombe og tikker. I dag er
det sådan, at en stor del af Sovjetunionens
udenrigshandel går ud gennem de balti
ske havne, og transitindtægter herfra vil
veje tungt blandt de fremtidige indtægts
kilder hos balterne. Umiddelbart har
hverken Leningrad eller Kaliningrad ka
pacitet til at overtage denne handel, men
det kan de måske i fremtiden, og i øje
blikket er russerne i færd med at bygge
en ny havn på strækningen mellem Le
ningrad og Narva.

Også på det miljømæssige område er "ar
ven" fra Sovjetunionen en stor belast
ning. F.eks. er det nordøstlige industri
område i Estland på kanten af en økolo
gisk katastrofe, og Riga-bugten er fuld
stændig tilsvinet.
Og endelig kan nævnes problemer med
at integrere de meget store nationale min
dretalsgrupper, der er kommet efter 2.
verdenskrig, i de fremtidige selvstændige
stater. Her er problemet af en noget min
dre massiv karakter, rent kvantitativt, i
Litauen end i de to andre lande. I Estland

På et tidligt tidspunkt i den igangværende
selvstændighedsproces var balterne til
bøjelige til at overvurdere de økonomis
ke muligheder med henvisning til den
omstillingsproces, der fandt sted efter 1.

15

verdenskrig. Men de objektive betingel
ser var bedre den gang, idet eksporten til
Vesteuropa i høj grad bestod af land
brugsvarer, og sådanne muligheder ek
sisterer ikke i dag. På den anden side kan
man ikke udelukke et fremtidigt med
lemsskab af EF, og i så fald vil situatio
nen være anderledes. Det vil formentlig
være det bedste for de baltiske lande på
lidt længere sigt, og for EF vil det kun
dreje sig om småpenge i støtteordninger.

Forlader vi disse "sovjetisk betingede"
problemer og dykker endnu nogle skridt
ned i den historiske arv, finder vi yderli
gere visse lyspunkter for fremtiden, om
end af mere uhåndgribelig art Det drejer
sig om uddannelses- og erhvervsmæssi
ge traditioner helt tilbage i Zar-perioden,
traditioner for selvstyre samt en vestlig
kulturel påvirkning, der tilsammen giver
sig udtryk i en vestlig arbejdsmoral. Heri
ligger måske i virkeligheden balternes
største "kapital" i fremtiden.

Erkendelsen af de økonomiske vanske
ligheder ved at træde ud på verdensmar
kedet har fået de baltiske lande til al indgå
i et mere direkte økonomisk samarbejde
med andre sovjetrepublikker, men resul
taterne heraf er endnu kun små.

Erik André Andersen
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Jugoslavien - fra opbrud til kaos
Af lektor, mag. art. Per Jacobsen,
Institut for Slavistik og Øststatsforskning, Københavns Universitet
Et opbrud, vi ikke har set magen til siden
afslutningen af de to verdenskrige, har
vendt op og ned på vore forestillinger om
Øst og Vest og om Europa.

krise, vi oplever idag. Men alligevel må
vi gå lidt længere tilbage i tiden for at
forstå, hvorfor Jugoslavien, eller "Ser
bernes, Kroaternes og Slovenernes Kon
gerige", som den nye stat oprindelig hed,
overhovedet blev dannet.

Socialismens fald i Østeuropa og det til
tagende kaos i Sovjetunionen gav den
europæiske integration en ny dimension
og inspirerede til en ihærdig søgen efter
en europæisk identitet. Helt uden for dis
se strømninger, ja stort set i klar modsæt
ning til dem, står den nuværende udvik
ling i Jugoslavien, som kaster sine alar
merende skygger ind over resten af Eu
ropa, som var ved at tro på, at i Europa
skyder man da ikke på hinanden, men
ordner alle uoverensstemmelser på en
civiliseret måde.

Ironisk nok opstod den jugoslaviske idé,
den tanke at forene slovenere, kroater og
serbere i Kroatien.
Det var under romantikken, hvor kroater
ne, der nationalt følte sig undertrykt og
ydmyget af deres ungarske og østrigske
magthavere, søgte forbundsfæller i deres
nationale kamp og fandt dem i deres slo
venske og serbiske brødre og endda gik
så langt som til at indrette deres skrift
sprog efter hoveddialekten i Serbien.
Med romantikkens og de nationale drøm
mes forlis i midten af forrige århundrede
opstod den modsatrettede strømning, der
havde opgivet de jugoslaviske drømme
til fordel for en ren kroatisk nationalisme,
der endda havde stærke antiserbiske
overtoner. Disse to tendenser har siden,
med større eller mindre kraft, sat sine
undertiden tragiske spor i Kroatiens na
tionale og politiske liv.

Konfrontationerne i Jugoslavien har væ
ret voldsomme. Fra 1981 var der blodige
sammenstød mellem albanere og myn
digheder i Kosovo-provinsen, og op gen
nem firserne skærpedes den verbale krig
mellem serbere og kroater, for her i denne
sommer at bryde ud i væbnede sammen
stød og senest i regulær borgerkrig.
Og bag det hele ligger en lang, lang ræk
ke af årsager og virkninger, og det kan
være uhyre vanskeligt at afgøre, hvor
man skal begynde for at nå til en forstå
else af de ting, der sker idag.

I årene op mod første verdenskrig præge
de flere modstridende aspirationer og
drømme den politiske og militære udvik
ling i Europa og på Balkan. Serbiske
ambitioner om at samle de sydslaviske
nationer i et rige, som Savoyen og Preus
sen havde samlet Italien og Tyskland,
stødte sammen med den tysk-østrigske

Naturligvis er dannelsen af det nuværen
de Jugoslavien en vigtig dato og en begi
venhed, der siden afslutningen af første
verdenskrig har præget udviklingen og
som i sidste instans er afgørende for den
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”Drang nach Osten", og løsningen af "det
kroatiske problem" og "det sydslaviske
spørgsmål" var lige så lidt som idag en
sag, der herskede enighed om mellem
Europas stormagter.

Bosnien og Hercegovina, gærede util
fredsheden, næret og hjulpet godt på vej
af nationale drømme om selvstændighed.
At monarkiet skulle fortsætte som før,
uden vidtgående reformer, var utænke
ligt. Spørgsmålet var kun, hvor radikalt,
der skulle ændres.

De nationale problemer i det multietniske
Donau-monarki havde slidt stabiliteten
op indefra. I de sydslaviske nationer i
monarkiet, dvs. slovenere, kroater, Vojvodina-serbere og hele befolkningen i

En mulighed var den såkaldte triple-løsning, iflg. hvilken de sydslaviske folk
skulle have status som Ungam, en løs-

Det jugoslaviske område før og efter første verdenskrig. Fra Stephen Clissold (ed.): A Short History of
Yugoslavia, Cambridge 1968.

18

litisk indflydelse. Og makedonerne i det
sydligste Jugoslavien var ikke anerkendt
som en selvstændig nation med eget
sprog, men blev betragtet som serbere
med en bulgarsk-påvirket dialekt, der
trods alt i bund og grund var serbisk.

ning, der var modstand imod i ungarske
kredse, men som blandt andre den øst
rigske tronfølger Franz Ferdinand var po
sitiv over for. At han blev myrdet ved
attentatet i Sarajevo af serbiske nationa
lister, gav et fingerpeg om, at Serbien,
hvis rolle i attentatet er uklar, heller ikke
var venligt stemt over for denne løsning.
For en anden løsning var et Storserbien,
der var en logisk fortsættelse af den eks
pansion, Serbien havde gennemlevet i
det meste af det 19. århundrede og som
skulle samle alle ortodokse serbere i en
stat En sådan stat ville foruden det egent
lige Serbien omfatte Montenegro, Bos
nien og Hercegovina, det sydlige Dalma
tien, det østlige og sydlige Kroatien
(Srem og Krajina) samt Vojvodina. En
sådan løsning ville overlade slovener og
kroater til deres egen skæbne.

Serbiens hovedstad blev den nye hoved
stad, det serbiske kongehus leverede Ser
bernes, Kroaternes og Slovenernes kon
ge, og af alle mellemkrigstidens mange
regeringer var alle, undtagen én, ledet af
en serbisk ministerpræsident. Og det vis
te sig hurtigt, at det serbiske statsapparat,
som altså havde været fuldt etableret som
det eneste i mange år på Balkan og som
i mange henseender, men naturligvis ik
ke alle, havde været hensigtsmæssigt til
at styre en lille centraliseret stat, ikke var
passende til at regere den nye multietni
ske stat. Kroaterne følte sig undertrykt og
igen ydmyget og reagerede med obstruk
tion og politisk boycoL Jordbunden var
gødet for en ultraekstremistisk kroatisk
nationalistisk bevægelse, den såkaldte
Ustase-bevægelse, der blev forfulgt af
myndighederne og i emigration fandt til
flugt i det fascistiske Italien, hvor dens
ledere fortsatte deres antijugoslaviske og
antiserbiske politik og dens stormtropper
blev trænet i lejre sammen med Mussoli
nis sortskjorter.

Den tredie mulighed, og den der blev til
noget, da det stod klart, at Østrig-Ungam
var slået og ikke kunne fortsætte som en
af Europas stormagter, var den jugosla
viske løsning, en samling af slovenere,
kroater og serbere i et rige, i høj grad en
stat med store indbyggede modsætnin
ger, og som også gennem hele mellem
krigstiden gik fra den ene politiske og
forfatningsmæssige krise til den anden,
fordi de nationale problemer ikke blev
løst eller i det mindste søgt løst. Serbien
havde fra begyndelsen taget føringen i
den nye stat. Den var en af krigens sejr
herrer, og Kroatiens og Sloveniens roller
var underordnede. De havde været dele
af det besejrede Østrig-Ungam og var
oven i købet sluppet for at betale krigs
skadeerstatninger ved at tilslutte sig den
nye jugoslaviske stat. De mange ikkeslaviske nationer, som fx. albanere og
ungarere, var inferiøre og havde ikke po

Da anden verdenskrig brød ud, og Jugo
slavien blev besat af Tyskland og dets
italienske, ungarske, albanske og bulgar
ske allierede, vendte Ustase tilbage til
Kroatien med føreren Ante Pavelic, der
med Hitlers og Mussolinis velsignelse og
støtte ”virkeliggjorde Kroaternes århun
dredgamle drøm om selvstændighed"
ved at oprette ”Den uafhængige stat
Kroatien", der netop ikke var uafhængig,
men eksisterede på Hitlers nåde. Ideolo
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gien var en blanding af fascisme og kro
atisk Blut und Boden-mytologi og med
serberejøder og sigøjnere og så naturlig
vis bolsjevismen som de farligste fjender
mod den nye europæiske orden. Serbere,
jøder, sigøjnere og kommunister blev
myrdet i koncentrationslejre, spredt ud
over hele Kroatien, der havde fået stør
stedelen af Bosnien og Hercegovina med
i den uafhængige stat. Selv om vi i dag
ikke kender de nøjagtige tal på ofrene,
mistede et uhyggeligt stort antal menne
sker livet p. g. a. deres etniske oprindelse
eller politiske overbevisning.

Kosmet (forkortelse for Kosovo og Me
tohija) med en voksende majoritet af al
banere, blev den serbiske indflydelse og
kontrollen med gamle serbiske områder
begrænset. Samtidig blev grænsen mel
lem Serbien og Kroatien fastlagt sådan,
at et stort kompakt serbisk mindretal blev
borgere i Kroatien, men uden selvstyre. I
det politiske liv dominerede kroatiske og
slovenske politikere (Tito og Bakarie,
Kidric og Kardelj), mens den eneste ser
biske politiker af betydning, Aleksandar
Rankovic, blev fjernet i 1966. Hvorvidt
nu denne opfattelse er rigtig eller forkert,
har den, især set i retrospektiv, givet ser
berne en opfattelse af sig selv som taber
ne i spillet om magten, som dem, der har
ofret mest og kun fået utak og foragt til
gengæld.

Når de nøjagtige omstændigheder om
kring Jasenovac og de andre kroatiske
udryddelseslejre ikke kendes, skyldes det
både den omstændighed, at bødlerne ved
krigens afslutning tilintetgjorde så meget
belastende materiale, de kunne komme
afsted med, og den nye nationalitetspoli
tik, som krigens sejrherrer, Titos kom
munistiske partisaner, ville gennemføre.
Den grundlæggende parole hed ”Broder
skab-Enhed", og ethvert forsøg på bare at
minde om nationale uoverensstemmelser
blev effektivt tabuiseret, så ingen fik lov
til at forske i "politisk og nationalt føl
somme" emner. De nationale stridighe
der skulle, foruden på det deklarative
plan, løses ved en føderal opbygning i
stedet for den gamle serbisk-dominerede
centralistiske. Det serbiske hegemoni,
der havde forkvaklet forholdet mellem
de jugoslaviske nationaliteter i mellem
krigstiden, var stadig en af de største
trusler mod opbygningen af socialismen
i Jugoslavien, og set med serbiske øjne
blev efterkrigstiden én lang national og
politisk deroute. Med oprettelsen af de to
autonome områder Vojvodina med bl.a.
et stort ungarsk befolkningselement og

At intet er eller har været entydigt i Jugo
slavien, ses i den utilfredshed, der samti
dig tydeligere og tydeligere kom til ud
tryk i Slovenien og Kroatien. Kroaterne
oplevede føderationen som en økono
misk og politisk spændetrøje og forsøgte
i slutningen af tresserne, godt hjulpet af
et studenteroprør på Zagrebs universitet,
at frigøre sig fra det greb, som føderatio
nen - som de opfattede som serbisk do
mineret - havde om det politiske og øko
nomiske liv. Men tiden var ikke til vidt
rækkende politiske reformer. Tito, hvis
autoritet var urokket og urokkelig, levede
stadig, og den nationale "eufori" i Kroa
tien blev stoppet med et brev til den
kroatiske politiske ledelse. Nogle perso
ner blev skiftet ud og roen genoprettet,
dvs. problemerne atter en gang fejet ind
under gulvtæppet.
Slovenien havde i tiden siden anden ver
denskrig støt og roligt opbygget sin øko
nomi og udviklet et erhvervsliv, der med
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ske myndigheders, dvs. først og frem
mest politiets hårdhændede fremfærd
over for den albanske befolkning, som
verden har kunnet følge via TV, har skabt
sympati i vesten for albanernes sag og
således afgjort den moralske side af kon
flikten. Det serbiske mindretals påstande
om årelange chikanerier og voldsanven
delse fra det albanske flertals side er ble
vet ignoreret.

sine produkter kunne konkurrere på det
vesteuropæiske marked. Så mens ar
bejdsløsheden i resten af Jugoslavien
steg og steg (til over 50% i de fattigste
områder i syd, i Makedonien og Kosovo),
gik det strålende for den slovenske øko
nomi med fuldt tryk på produktionen og
så godt som ingen arbejdsløse. Nord-sydproblematikken, der blev mere og mere
erkendt i løbet af tresserne og sat på
dagsordenen både i national (Italien) og
global sammenhæng (Den tredie ver
den), eksisterede også i det socialistiske
Jugoslavien, der heller ikke med tiden
formåede at udligne de sociale uligheder
i landet, men tværtimod gjorde dem stør
re og større. Resultatet var at forvente,
social uro i syd og udstrakt utilfredshed i
Slovenien (og Kroatien), der med store
tvungne tilskud til den økonomiske ud
ligningsfond skulle gøre sit til at få den
håbløst ineffektive produktion i de uud
viklede områder igang.

For tiden er der forholdsvis roligt i Koso
vo; der er kommet helt andre og storpo
litisk vigtigere ting i søgelyset. Goibatjovs perestrojka- og glasnost-politik og
de kommunistiske regimers fald i Østeu
ropa satte sig også tydelige spor i Jugo
slavien, som siden 1948 ellers havde væ
ret anderledes end resten af de socialisti
ske lande. Det viste sig nemlig, da det
kom til stykket og privatiseringen, at Ju
goslavien stod med stort set de samme
problemer som de andre socialistiske lan
de: et nedslidt og dårligt vedligeholdt
produktionsapparat, som ingen ville kø
be, en tikkende bombe i form af en kata
strofal forurening, arbejdsløshed og så,
som noget specielt jugoslavisk: ustabi
litet p.g.a. etniske stridigheder, der gjorde
landet til noget nær det værste sted at
investere i.

Hvad man end kan mene om det socialis
tiske styre i Jugoslavien, må man medgi
ve, at det spillede en stabiliserende rolle
på Balkan, ikke mindst på det nationale
område. Men hvor skrøbelig stabiliteten
og den nationale tolerance egentlig var,
sås desværre kun alt for tydelig efter Ti
tos død i 1980. Det kom først til urolig
heder og sammenstød mellem den store
albanske befolkning og de føderale myn
digheder. Albanerne krævede status som
republik og retten til at rive sig løs fra
Jugoslavien, et krav som kroaterne op
gennem firserne har støttet ud fra den
betragtning, at området er kompakt bebo
et af albanere, der derfor er i deres gode
ret til at kræve selvbestemmelse og, at
serbernes historiske krav på området ikke
bør tillægges nogen betydning. De serbi

Næsten 50 års nationalitetspolitik, der
havde deklareret de nationale modsæt
ninger og uoverensstemmelser for over
vundne, fik nu, hvor restriktionerne var
borte, pendulet til at svinge meget langt
ud til den anden side og førte til
selvstændighedsbestræbelser på det
værst tænkelige grundlag. Og den dybe
ste og mest fatale modsætning i Jugosla
vien, modsætningen mellem serbere og
kroater, har således ikke fået en chance
for at blive bilagt, men er endt i voldsom-
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Jugoslavien er kontrasternes land - den dalmatinske kyst er præget af gotik og renæssance (her Trogir)

mens de indre dele af landet er dele af en centraleuropæisk kultur eller som her i Sarajevo, Bosniens hovedstad, efterfølgere af osmannisk, islamisk kultur.
Gengivet efter: Otto Siegner: Jugoslawien - ein Bildwerk, s. 93 og 206.

me og blodige konfrontationer, der nu
(4.9.1991) i realiteten er en borgerkrig.

de våbenhviler, der er aftalt med EFs
mellemkomst, er blevet brudt.

EF er ilet til som mægler, dog uden resul
tater, hvad EF dog kun har sig selv at
takke for. Ønsket om at spille en rolle på
det udenrigspolitiske plan ved den første,
den bedste lejlighed har tilsyneladende
skadet overblikket og ført til en mildt sagt
slingrende kurs over for Jugoslavien.
Først insisterede man på en opretholdelse
af enheden, så opretholdt man i nogle
dage eller uger ikke at tage parti for no
gen af parterne, så endte man til sidst med
at true med at anerkende Kroatiens og
Sloveniens uafhængighed, hvis ikke de
væbnede sammenstød hører op. Hvor fu
til EFs mæglerrolle er, kan ses på, at alle

Det tragiske ved hele denne krise er, at
parterne står så stejlt på deres standpunk
ter, en sørgelig rest af fortidens politiske
strukturer, hvor det at føre politik var at
udøve magt og ikke al forhandle sig frem
til en løsning af problemerne. Det er nok
Jugoslaviens største problem idag, at si
tuationen, takket være de politiske ledere
er så fastlåst, at det ikke er til at se en
løsning på problemerne før på den anden
side af en blodig borgerkrig.
Per Jacobsen
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Vikingeekspansionen 789-1035
Af cand. mag. Rolf Engeli
Artiklen er baseretpâ en specialeafhandling
fra Odense Universitet 1990.
tær-, handels- og bosættelsesekspansio
nen. Fremstillingen er disponeret med
henblik på at behandle følgende:

Den traditionelle forskerlitteratur har i
mange år søgt at beskrive vikingetogterne i England og Vesteuropa som barba
riske handlinger med det formål at plyn
dre og fordrive landenes beboere. Hvis
man betragter vikingeekspansionen ud
fra en militær synsvinkel, er dette rigtigt,
men i mange situationer mangler forsker
ne at inddrage vikingernes handelseks
pansion samt de interne forhold i Norden
og Danmark. Disse forhold spiller en lige
så vigtig rolle, hvis man vil forstå, hvor
for de omfattende vikingetogter kom
igang i slutningen af 700-årene. Min af
handling om vikingeekspansionen søger
at samle årsager og virkninger af de om
fattende vikingeaktiviteter, der var, især
i England, i perioden 789-1035.

- Vikingernes militære aktiviteter i Eng
land i perioden 789-1035, såsom hvil
ken betydning den havde, og hvor om
fattende den militære ekspansion og
hærbosættelseme var.
- Vikingeborgenes betydning for den
danske ekspansion i England og Dan
mark.

- Møntstrømmens og sølvets betydning
som vidnesbyrd om konflikter i vikin
getidens Danmark og selve vikinge
ekspansionen.
- Vikingebosættelserne i England med
udgangspunkt i de nordiske stednavne
samt betydningen af klimaforandring i
Norden som årsagsforklaring til emi
grationen fra Danmark til England i
slutningen af 800-årene.

Et spændende træk ved vikingetiden er
dens placering i overgangen mellem for
historisk og historisk tid, kendetegnet
ved, at kildematerialet, ud over de mate
rielle levn, også består af skriftlige kilder.
Jeg har ved undersøgelsen af vikingeeks
pansionen i England 789-1035 anvendt
The Anglo-Saxon Chronicle, en kilde
samling, der omhandler både Englands,
men også Kontinentets historie frem til
1154. Til de nordiske stednavnes udbre
delse i England har jeg anvendt Domes
day Book.

Vikingeekspansionen
i England 789-1035
Traditionelt har man sat togternes begyn
delse til 793 ved angrebet på klosteret i
Lindisfarne. Angrebet var udført af nor
ske vikinger og var en udløber af deres
kolonisation i Orkney og Shetland. Dette
har man anvendt som et bevis for, at de
norske vikinger, i modsætning til de
danske, var interesseret i at bosætte sig
og opdyrke jorden i England. Årstallet
793 er blevet brugt som støtte for det

Hovedsigtet med undersøgelsen er at vi
se, hvilken betydning vikingeekspansio
nen havde i perioden 789-1035 i Vest
europa, især i England, i relation til mili
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The Anglo-Saxon Chronicle, der er en af hovedkilVdiemek til vikingemie i England, er overleveret
som en række håndskrifter med en del indbyrdes forskelle. Her ses "The Cottonian Manuscript, Tiberi
us B.I.", der dækker tiden fra Cæsars invasion til året 1066. De ældste dele af manuskriptet menes at
være fra 1040’eme; de yngste fra 1100-tallet. Gengivet efter: Benjamin Thorpe (ed.): The Anglo-Saxon
Chronicle..., vol. I, London 1861 (Pl. HI).
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oversættes som pengeløse, således at det
kun var de rige vikinger, der havde råd til
at bosætte sig i England. Dette begrundes
i en opfattelse af, at vikingerne opkøbte
jorden i England for penge, som de havde
plyndret 2\ men ordet.feohlease kan også

synspunkt, at de danske togter ikke be
gyndte før i 830eme samt, at de ikke
udgjorde nogen magtfaktor i denne pe
riode1 \ Jeg mener ikke, at 793 er den
korrekte tidsangivelse til vikingetogternes begyndelse, fordi The Anglo-Saxon
Chronicle beretter om et angreb i Wessex
så tidligt som 789 udført af danske vikin
ger, betinget af at de havde omfattende
merkantile interesser i Den engelske Ka
nal, især med Karolinerriget. Dette med
den implikation, at danske vikinger ud
førte togter i England sideløbende med
nordmændene i denne periode.

oversættes som besiddelsesløse, således
at de vikinger, der tog til Frankrig, var
dem, der ikke ønskede at få andel i jorduddelingeme, men blot var interesseret i
nye erobringer og plyndringer3^. Den sid
ste betydning af ordet er vel nok den mest
korrekte, fordi Krøniken for perioden
876-879 udtrykkeligt beretter, at høvdin
gene uddelte jorden til sine folk, altså
jordområder som vikingerne allerede var
i besiddelse af og ikke skulle købe for
penge, som de havde tilranet sig ved
plyndring.

Disse tidlige angreb var kendetegnet ved
at være private småtogter uden decideret
koordination mellem de enkelte vikinge
hære. Omkring 850 skiftede angrebene
karakter, hvilket kan ses ved, at hærene
begyndte at overvintre i England, samt at
angrebene blev mere velorganiserede,
men fra slutningen af 860eme var det,
bla. pga. forbedrede engelske forsvars
systemer, blevet sværere for vikingerne
at plyndre i England.

Efter Harald Blåtands samling af Dan
mark i 980eme begyndte vikingeangre
bene igen i England. Årsagerne til disse
angreb kom ikke, som Krøniken mener
det, fra England, men fra Danmark, der
efter samlingen havde et stort militærap
parat, som man uden videre kunne ind
sætte i England. Det karakteristiske ved
disse angreb var, at de var organiseret
som statsforetagender med det klare for
mål at erobre hele England, hvilket
Svend Tveskæg gjorde i 1013.

Det var ikke jord men plyndringer, der lå
bag angrebene i denne periode. Interes
sen for jord kom først i midten af 870erne. I begyndelsen af dette årti havde vi
kingerne erobret så meget land i England,
at høvdingene kunne foretage jordudde
linger til deres folk. Ifølge Krøniken be
gyndte hærbosættelseme 876 med, at
Halvdan uddelte jorden i Northumbria.
Året efter blev jorden uddelt i Mercia og
879 i East Anglia. Dette er man generelt
enige om blandt forskerne. Uenigheden
opstår ved Krønikens beretning 896 om,
at hærene delte sig. Den ene del tog til
East Anglia og Northumbria og opdyrke
de jorden der, medens dem, der
feoh
lease tog til Frankrig. Feohlease kan

Det var dog først efter kroningen af hans
søn Knud d. Store i 1016, at landet blev
stabilt. Han gjorde meget for, at englæn
derne ikke skulle føle, at deres land var
besat. Han afmønstrede bla. sin flåde
1018, dog beholdt han en lille livsflåde.
Endvidere indkaldte han samme år til
nationalforsamling i Oxford med det for
mål at vedtage den nye stats retsgrundlag.
I denne forsamling deltog englænderne
på lige vilkår med vikingerne.
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At Knud d. Store var diplomatiets mester
kan man også se ved hans psykologiske
krigsførsel mod de svensk-norske vikin
ger efter slaget ved Helgeå 1026. En duel
der kom efter hans fejlslagne proklama
tion af Norge.

hvornår vikingetiden i England sluttede.

Vikingeborgene og deres betydning
Problemerne med vikingeborgenes præ
cise datering har i mange år betydet, at
forskerne ofte har haft frit spillerum for
deres hypoteser omkring borgenes byg
herre og historiske funktioner. Det var
først, da man i slutningen af 1970erne
dendrokronologisk daterede Trelleborg
til vinterhalvåret980/981, man fik et gen
nembrud i forhold til den noget usikre
C14-analyse, hvor tyngdepunktet lå omkring 10005).

Dette slags geografiske lokalisering og
politiske følger har i de seneste årtier
været genstand for megen diskussion.
Denne har primært drejet sig om Knud d.
Stores påstand i sit Rombrev 1027 om, at
han var "rex partis Suanorum” - konge
over en del af Sverige. Man har især
været uenige om, hvorvidt slaget foregik
på dansk område i Skåne eller ved Upp
land i Centralsverige4\

Forskningsmæssigt er der ud fra borge
nes ensartethed enighed om, at de har haft
en fælles bygherre. Kun kongemagten/centralmagten har besiddet de nød
vendige økonomiske og skovmæssige
ressourcer til opførelsen af borgene.

Forhistorien er, at efter de svensk-norske
vikingers hærgen i de danske områder i
Sjælland og Skåne kunne de forvente en
modreaktion fra Knud d. Store. Spørgs
målet er da, hvorfor de skulle trække sig
helt tilbage til Uppland for at udkæmpe
dette slag, når de i stedet kunne gøre det
ved Helgeå i Skåne, hvor de allerede
befandt sig. Med tiden udviklede kon
flikten sig til en psykologisk krig, især fra
Knud d. Stores side, og dette kan være
forklaringen på hans påstand i Rombre
vet.

Selve diskussionen har i mange år drejet
sig om to teorier, som træningslejre ved
Svend Tveskægs Englandstogter eller
som tvangsborge ved Harald Blåtands
rigssamling.

Tilhængere af Svend Tveskæg-teorien
mener, at borgenes finansielle baggrund
var danegælden6). Denne påstand er dog
en typisk følge af teorien om et fattigt
Norden uden egne økonomiske ressour
cer blandet sammen med teorien om, at
England på denne måde selv kom til at
betale for sin egen erobring. Jeg mener,
at disse teorier bygger på en negligering
af, at der i denne periode internationalt
var en fredelig økonomisk vækst, hvor
kongemagten havde ekstraordinære ind
tægter, som den bla. kunne anvende ved
finansieringen af vikingeborgene. Teo
rien må snarere vendes om: Vikingebor
gene er resultatet af en økonomisk vel-

Der er stadig divergerende meninger
vedrørende vikingetidens afslutning i
England. Nogle mener, at den lå ved
Knud d. Stores død 1035, andre at den lå
ved Vilhelm Erobrerens endelige sejr
over vikingerne ved Hastings 1066. Der
er ingen tvivl om, at med Knud d. Stores
død var det ligeledes forbi med den eks
panderende udenrigspolitik, som var
kendetegnet ved hans og Svend Tveskægs regeringsperioder, og dette må
være afgørende, når man vil vurdere,
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en, uden at disse af den grund ville kunne
knyttes til hans senere politik, i særdeles
hed ikke til hans Englandstogter. Den
eksakte datering af Trelleborg, og dater
ingen af de andre borge inden for samme
tidsperiode, viser jo netop, at de er anlagt
ca. 11 år før Svend Tveskægs første de
ciderede angreb i England i begyndelsen
af 990eme. Dette og deres meget korte
levetid - Trelleborg og Fyrkat viser tegn
på at være nedbrændt kort efter deres
opførelse - må afvise Svend Tveskægteorien, også at han var bygherre. De
hører ikke hjemme i de politiske forhold
i England, men i Norden. Spørgsmålet er
så, om der er en sammenhæng mellem
borgene og Haralds rigssamling. Det er
ihvertfald tydeligt, at de, undtagen Ag
gersborg, der ligger ud til Limfjorden, har
en defensiv karakter, orienteret mod land
og ikke havet.

stand i Norden og ikke i England. Til
trods for dette mener nogle stadig, at
borgenes bygherre var Svend Tveskæg.
Dette begrundes med, at de skriftlige kil
der er ret usikre omkring Harald Blåtands
død. Det er især to runesten ved Haddeby, der ligger til grund for denne usikker
hed. Man mener, at de indikerer, at det
var kong Svend (Tveskæg), der genero
brede Hedeby 9837\ Ifølge dette må Ha

ralds regeringsperiode være ovre før det
te år.
Historisk er der intet i vejen for, at de to
runesten hentyder til en evt. belejring af
Hedeby under ledelse af Svend Tveskæg,
men det udelukker ikke, at Harald stadig
var Danmarks konge. For det første kun
ne han befinde sig et andet sted i Dan
mark og stadig være den egentlige beslut
ningstager. For det andet kunne Svend
udmærket have spillet en fremtrædende
rolle som hærfører ved Haralds rigssam
ling, og derved også for borgenes opstå

Herved er vi ovre i teorien om, at borgene
blev opført i brydningstiden mellem det

Ud over de 4 "gamle” Trelleborge er der for få år siden opdaget en femte: Ved Trelleborg i Skåne. Fun
det puster endnu en gang liv i debatten om formålet med disse imponerende bygningsværker.
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lokale høvdingevælde og kongemagten
med baggrund i Harald Blåtands Jellingedynasti. Borgene er anlagt i slutningen

bende med tvangsborge, nemlig som et
rigsforsvar mod indtrængende fjender,
især fra de andre nordiske lande.

-960/970
Antal
5 el. 6
3

Sted
Sydjylland
Nordjylland
Fyn m/omkr. øer
Sjælland m/omkr. øer
Bornholm
Syd-og Vestskåne
Nordvestskåne og Halland
Nordøstskåne og Blekinge

970-1010
Antal
2

3
2

6
4
8
12

12

Møntdaterede sølvfunds geografiske placering i Danmark.

af Haralds regeringstid, og med den
spændte politiske situation, der var i Dan
mark, faldt de ind som tvangsborge,
hvorfra man kunne holde et erobret om
råde under kontrol8^ og selve teorien

Handel og sølvfund

Det var vigtigt for den politiske udvikling
i vikingetidens Danmark, at der var en
form for indtægter, især fra handel og
plyndringer. Indtil midten af 950eme
kom disse indtægter fra en intensiv sam
handel med den arabiske verden, som
primært foregik langs de russuiske flo
der. Fra midten af 950eme faldt samhan
delen drastisk, især pga. et markant fald
i den internationale handel 10\ Dette var

bygger på, at Haralds rigssamling var
mere omfattende end selve erhvervelsen
af Hedeby.

Forskerne har i mange år haft en fornem
melse af, at der har eksisteret andre vikin
geborge end de kendte, Trelleborg, Fyr
kat, Aggersborg og Nonnebakken, og
nyere forskning har ført til, at svenske
arkæologer har fundet en vikingeborg
ved Trelleborg i Skåne, der minder meget
om borgene på nuværende dansk områ
de.

en medvirkende årsag til, at vikingetogteme i England blev genoptaget i slutnin
gen af900-årene, primært for at kompen
sere for de tabte indtægter de øverste
sociale lag i Norden havde haft ved han
delsstagnationen. Danmark havde i pe
rioden fra 950emes midte til begyndelsen
af 980eme sølvressourcer nok til bla. at
investere i vikingeborgene. Det var først
efter Harald Blåtands rigssamling, at
sølvreserveme gik tabt. Nye indtægter
kunne man få i Vesteuropa, ikke gennem
samhandel, men plyndringer. Og da man

Dateringsmæssigt har man, gennem
C14-analyser, fundet ud af, at borgen i
Skåne tidsmæssigt ligger i samme perio
de som de øvrige danske, omkring 9809\

Herved kunne det tænkes, at borgene
også har haft en anden funktion, sidelø-
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dens konflikterne under og efter hans
rigssamling var flyttet nord- og østpå,
hvilket svarer til Jellinge-dynastiets eks
pansion samme sted.

havde en velfungerende vikingehær efter
Danmarks samling, kom vikingetogteme
mod især England igang igen. I perioden
991-1012 fik man ca. 200.000 pd sølv i
danegæld i England. Noget af dette sølv
blev bragt hjem til Danmark, hvor det
sammen med en stigende Østersøhandel
med Tyskland var med til at sikre en lille
sølvbeholdning i landet.

Den senere emigration

Forskerdiskussionen i de seneste årtier
omkring vikingebosættelserne i England
i det 9. årh. har dels drejet sig om deres
intensitet, dels om selve værdien af sted
navne som historisk kildemateriale.
Stednavneforskere mener, at den omfat
tende indflydelse, som nordiske stednav
ne har i England, kun kan forklares ved
en storstilet emigration fra især Danmark
til England, medens andre forskere me
ner, at det kun drejer sig om sproglige
forandringer i England og dermed, at der
kun har været en lille nordisk bosættel
sesintensitet, som især var resultatet af
hærbosættelseme i 870erne12\ Jeg me

Den omfattende handelsekspansion i vi
kingetiden bragte store mængder af sølv
til landet, men det skabte ikke ro og sta
bilitet11^. Sølvfund fra vikingetidens
Danmark kan anvendes som vidnesbyrd
for konflikter i landet, fordi lokalbefolk
ningen i konfliktsituationer gravede de
res sølv ned. Undersøgelser af sølvfund i
Danmark fra perioden op til 970 viser, at
der især var uro i Skåne, Halland og
Sydjylland, medens konflikterne i perio
den 970-1010 var koncentreret til Nord
jylland, Skåne, Fyn og Bornholm.

ner, at de relativt små vikingehære ikke
kunne have foretaget en så omfattende
kolonisation i England, som navnestoffet
tyder på. Der må have været to former for
vikingebosættelser: Hærbosættelseme i
870erne og en emigration fra især Dan-

Det vil sige, at i perioden før Harald
Blåtands rigssamling var uroen især ved
grænseområderne, konflikter med den
tyske kejser og de svenske vikinger, me

Sted
Derbyshire
Nottinghamshire
Leicestershire
Lincoln;
North Riding
South Riding
West Riding
Kesteven
Rutherford
Mt

Grimston
10
10

-by
9
21
56

21

8

52
86
28
51

€1

303

liliiiÄÄ

Fordeling af nordiske stednavne i England.
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-thorp

4
16
18

■Bi®
20
17
28
5
109

mark til England i de første årtier fra
870eme. Teorien om en senere emigra
tion forliges med det sproglige kildema
teriale og de nordiske stednavnes forde
ling i Five Boroughs-området.

Bosættelser af denne art repræsenterede
i Five Boroughs-området en lille landsby
eller afsidesliggende landbrug, ofte, som
med -bystednavnene, på relativ ufrugtbar
jord.

De vigtigste stednavne af nordisk oprin
delse i England havde endelsen -by. Der
er i Domesday Book optegnet 303 sted
navne med denne endelse i Five Bo
roughs-området. Af disse er 266 af nor
disk oprindelse, medens de resterende
har et nordisk præg.

Denne stednavneendelse var især domi
nerende i Lincolnshire, 217, og Leices
tershire, 56. I Nottinghamshire, 21, og
Derbyshire, 9, er forekomsten af -bysted
navne af nordisk oprindelse minimal.

En tredje stednavnekategori, som vikin
gerne anvendte i England, var Grimstonhybrider, hvor 1. element typisk var et
nordisk personnavn og 2. element det
oldengelske -tun. Disse bosættelser var
oprindeligt engelske, der var blevet over
taget af vikingerne. Grimston-hybriderne var typisk placeret i områder, hvor
forekomsten af -by- og -thorpstednavne
er lille, Nottingham- og Derbyshire, hhv.
19 og 10. Dog er forekomsten af Grimston-hybrider i Leicestershire større end
-thorpstednavne, hhv. 21 og 18.

Vikingebosættelser med -bystednavne
repræsenterede som regel en lille landsby
eller et landsted, og hvis man undersøger
dem topografisk, lå de for det meste på
relativ ufrugtbar jord, i modsætning til de
engelske bosættelser, der lå på de rigere
lerjorde.

Ud fra dette må man konkludere, at den
nordiske bosættelse i Lincoln- og Leices
tershire må være resultatet af en omfat
tende emigration fra Norden til England,
hvor de i mange tilfælde selv etablerede
nye bosættelser, som de gav de nordiske
stednavneendelser -by og -throp.

En anden stednavnekategori med nordi
ske rødder er -thorpstednavne. Denne ka
tegori ser ud til at repræsentere bosættel
ser, der stammer fra en senere fase end
-bystednavnene og Grimstonhybrideme.

I Nottingham- og Derbyshire var den
nordiske bosættelsesintensitet ikke så
omfattende. Her anvendte man som regel
Grimston-hybrider, hvilket som kategori
meget vel kan have været anvendt ved
den tidligste fase af de nordiske bosættel
ser.

Der er optegnet 109 stednavne med en
delsen -thorp i Domesday Book. Af disse
er 80 af nordisk oprindelse, medens de
resterende har et nordisk præg. Denne
stednavneendelse er især dominerende i
Lincolnshire, 71.

Som årsagsforklaring til den omfattende
emigration fra Norden til England har
man peget på en klimaforværring i Nor
den i det 9. årh. Gennem undersøgelser
af permaisen i Grønland har forskerne
fået et indblik i temperaturforholdene på
den nordlige halvkugle i vikingetiden1 .
Det viser sig, at der i det 9. årh . var en
kortvarig kuldeperiode i Norden, medens

I Nottingham- og Leicestershire er fore
komsten mere moderat, hhv. 16 og 18,
medens der næsten ingen er i Derbyshire,
4.
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Nordiske bosættelsesområder i Danelagen; Skraverede områder fortrinsvis dansk, prikkede områder
mest norsk bebyggelse. (H. R. Lyon: Anglo-Saxon England and the Norman Conquest, London
1962/Aksel E. Christensen: Vikingetidens Danmark, København 1977, s. 175.)
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Borgene hører ikke hjemme i de politiske
forhold i England, men i samfundsudvi
klingen i Norden, hvor de enten har været
anvendt ved Harald Blåtands rigssamling
eller som en kombination af en rigssam
ling og rigsforsvar overfor indtrængende
fjender fra især de andre nordiske lande.

der var et relativt varmt klima i England
gennem hele vikingetiden. Klimaforhol
dene spillede ikke nogen betydelig rolle
i begyndelsen af vikingetiden, men med
det koldere klima i Norden i det 9. årh.
kan det have skabt forsyningsproblemer
for den stadig voksende befolkning, hvil
ket kan have medvirket til en af følge
virkningerne ved togterne til England,
nemlig den senere emigration.

Nordboernes handelsekspansion i vikin
getiden skabte store sølvbeholdninger i
de nordiske lande, hvilket de mange sølv
fund vidnerom. Selve handelsekspansio
nen medførte ikke rolige og stabile for
hold i Danmark. Før rigssamlingen var
det især i grænseområderne, der var uro,
medens uroen ved Harald Blåtands rigs
samling, der var en brydningstid mellem
det gamle samfundssystem, lokalt styre
og det nye centralistiske kongesystem,
fulgte Jellinge-dynastiets ekspansion
nord- og østpå.

Sammenfatning
Hovedsigtet med denne undersøgelse var
at samle årsager og virkninger af vikin
gernes militær-, handels- og bosættelses
ekspansion i England i perioden 7891035.
Hvad angår den militære ekspansion i
England i perioden 789-1035 er det
symptomatisk, at de danske togter i pe
rioden før 850 primært drejede sig om
plyndringstogter, medens de i perioden
efter 850 blev mere velorganiserede og
skiftede karakter, hvilket kan ses ved
hærbosættelseme i 870eme.

De relativt små vikingehære i England i
det 9. årh. kan ikke forklare en så omfat
tende nordisk bosættelse som de nordiske
stednavne i Five Boroughs-området indi
kerer. Bosættelserne må have været re
sultatet af en emigration fra især Dan
mark til England, hvor de bosatte sig
under beskyttelse af vikingehæren i Five
Boroughs.

Harald Blåtands rigssamling i begyndel
sen af 980eme medførte en ny bølge af
vikingeangreb i England, især i perioden
991-1013, med det klare formål at erobre
øen, hvilket Svend Tveskæg gjorde i
1013.

Som årsagsforklaring til denne emigra
tion kan en kuldeperiode i Norden have
skabt forsyningsproblemer for den stadig
voksende befolkning, hvilket resulterede
i denne massive udvandring.

Med Knud d. Stores død 1035 var det
ligeledes forbi med den ekspanderende
udenrigspolitik i Vesteuropa, især En
gland, som var kendetegnende ved hans
og Svend Tveskægs regeringsperioder.

Rolf Engeli
Noter:

Traditionelt har forskerne pga. en usikker
dateringssituation sat vikingeborgene i
forbindelse med Svend Tveskægs Eng
landstogter. Den dendrokronologiske da
tering af Trelleborg tilbageviser dette.

1) Se isærP. H. Sawyer "The Age of the Vikings"
(2. ed. London 1971 ), p. 206.

2) D. Whitelock har i sin redigering af "The AngloSaxon Chronicle" (2. ed. London 1965), p. 57,
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oversat feohlease som pengeløse. Se endvidere P.
H. Sawyer, op. cit., 1971, p. 100 og 198.

Christensen op.cit. 1977, p. 252.

9) Se H. Andersen "Cirkelborg" (Skalk, 1989/6),
pp. 25 f. Det skal dog siges, at C14-analy ser er langt
mere usikre end dendrokronologiske dateringer,
men det er påfaldende, at borgen ligger i samme
periode som de øvrige danske borge.

3) Se Aksel E. Christensen ”Vikingetidens Dan
mark" (repr. Kbh. 1977), p. 170.
4) Diskussionen omkring Knud d. Stores påstand i
sit Rombrev fra 1027 har især stået mellem B.
Gräslund "Knut den store och sveariket. Slaget vid
Helgeå i ny belysning" (Scandia, vol. 52,1986), pp.
212-38, og B. Skans "Slaget vid Helge å i nygam
mal belysning" (Vetenskapssocieteten i Lund. År
bok 1988,1989), pp. 63-107. B. Gräslund har ikke
ret i sin teori om, at forklaringen på, at Knud d.
Store i Rombrevet 1927 kalder sig "rex partis Suanorum", skyldtes en decideret dansk besættelse af
Centralsverige. Det hentyder snarere, jfr. B. Skans,
til den psykologiske krig efter slaget ved Helgeå
1026.

10) R. Hodges "Charlemagne and the Origins of
Europe" (London 1983), pp. 6 f.

11) Se K. Randsborg "The Viking Age in Den
mark" (London 1980), pp. 163 ff.
12) Selve diskussionen om de nordiske stednavne
i England er ført af bla. P. H. Sawyer "The two
Viking Ages in Britain", og K. Cameron "Linguis
tic and Place-Name Evidence" (Mediaevel Scandi
navia, vol. 2, 1969), pp. 163-79. Se endvidere
G.-Fellows Jensens debatoplæg "The Vikings in
England: a review" (Anglo-Saxon England, vol. 4,
1975), pp. 181-206.

5) Det var på et symposium i anledning af Køben
havns universitets 500-års jubilæum 1979, at Tage
E. Christiansen fremkom med den dendrokronologiske datering af Trelleborg. Se Tage E. Christian
sen "Archaeology and History - the Viking fortres
ses Trelleborg" (Danish Mediaevel History, Kbh.
1981, ed. N. S. Nielsen og N. Lund), pp. 221-22.

6) Se især Olaf Olsen "Trelleborg-problemer"
(Scandia, vol. 28,1962), pp. 107 f.

7) Ibid., "Tanker i tusindåret" (Skalk, 1980/3), pp.
20 ff.

8) Tage E. Christiansen "Træningslejr eller tvangs
borg" (KUML, 1970), pp. 59 ff, samt Aksel E.
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13) Man har gennem undersøgelser af O18-isotoper fra Grønlands isskorpe fået et godt indblik i
temperaturforholdene på den nordlige halvkugle i
vikingetiden. Se W. Dansgaard (oa) "Climatic
changes, Norsemen and modem man" (Nature, vol.
255, 1975), pp. 24-27. B. Aaby "Cyclic climatic
variations over the past 5.500 yr. reflected in raised
bogs" (Nature, vol. 263, 1976), pp. 281-84, har
gennem undersøgelser af danske højmoser fået
sammenfaldende resultater. Metoden her er en un
dersøgelse af forrådnelsesgraden, der er høj ved
varme perioder, lav ved kuldeperioder.
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