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En besættelse
Et essay om brugen af film som historisk kildemateriale
Af Stig Hornshøj-Møller
avde jeg vidst, hvad min beslutning
erfarne delt op i hver sin arbejdsgruppe,
ville føre til, havde jeg nok ikke gjort
som skulle kikke nærmere på de to film.
det. Og dog. Hånden på hjertet: Jo, jegSkyum var på dette tidspunkt i gang med
havde nok gjort det om igen, for jeg er
sin »Film-Erslev« - en kildekritisk metode
blevet »besat« af mit emne... For at være
på film - og havde brug for gode eksempler
historiker er jo også et spørgsmål om etik
til at illustrere den med.
og moral.
Som matematisk student (med engelsk)
var tysk ikke just min stærke side, men jeg
Et møde med skæbnesvangre følger
vovede ikke at sige Skyum imod, da jeg
Det hele begyndte i 1970. Jeg havde netop
kom i gruppen med den tyske film, som
bestået I. del og havde besluttet mig til at
mest havde gjort indtryk på mig ved nogle
blive Forsker med stort F: mag.art. i histo
slagtescener, hvor køer og får fik skåret
rie. Mit studenterjob på »Danmarks Kir
halsen over. Vi startede med at få skrevet
ker« havde givet mig mod på middelalder
speakerteksten ud og få affotograferet de
historiens gåder. Specielt drømte jeg om at
enkelte klip. Dernæst gjaldt det om at finde
skrive et speciale om brugen af kalkma
kilderne - både til filmklippene og til de
lerier som historisk kilde, men forinden
hårrejsende påstande, som speakeren kom
var der nogle områder, hvor der skulle
med. For Skyum lagde vægt på at få afsløret
skrives større skriftlige opgaver. Den før
og dokumenteret løgnen i de filmiske kil
ste burde være i Det 20. Århundrede,
der.
mente studievejlederen for konferensstu
Det gik, som det plejer at gå i sådanne
derende.
tilfælde. Arbejdsgruppen gik langsomt,
Det interesserede mig ikke, men det
men sikkert i opløsning, men jeg skulle jo
gjorde film derimod, og heldigvis havde
have skrevet en større skriftlig opgave, så
professor Niels Skyum-Nielsen sammen
jeg fortsatte ufortrødent. Det kgl. Biblio
med sin daværende amanuensis, siden lek
tek viste sig at have en judaistisk samling,
tor i filmvidenskab Karsten Fledelius en
som i mellemkrigstiden havde samlet anti
lille gruppe fanatikere, som så film hver
semitisk propaganda fra Tyskland - og det
fredag. Det måtte være sagen - og den
var en guldgrube til at få sporet baggrun
nemmeste måde at få klaret det område
den for de enkelte påstande. Det viste sig
på. »Efter aftale« stod der i lektionska
nemlig, at filmen - naturligvis på sine egne
taloget, men jeg fik allernådigst lov til at
ideologiske præmisser - var overordentlig
være med og troppede op i Teatersalen på
vel »researchet«. Det var straks sværere
Bispetorvet fredag den 5. september kl. 14.
at få tjekket, om disse påstande var rigtige
Der var virkelig tale om en gruppe fanati
eller fulde af løgn. I videnskab skal man jo
kere af den slags, der skal til for at bringe
ikke bare påstå, men helst kunne doku
forskningen fremad!
mentere.
Den følgende fredag så vi to propa
Allerede i denne fase stødte jeg på de
gandafilm: den tyske »Der ewige Jude« og
to typer holdninger over for mit arbejde
den amerikanske »Why We Fight«. Og de
med filmen, som jeg er blevet konfronteret
nytilkomne blev sammen med de mere
med igen og igen. Enten fik jeg nærmest

H
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nemføre en test med spørgeskemaer. Vi
tog ud og viste filmen på en lang række
gymnasieskoler. Vor undersøgelse viste, at
den var totalt ufarlig - men også, at den var
fremragende som indføring i ikke bare me
diekritik, men også i nazisme og i etik.
Derfor foreslog vi Institut für den Wissen
schaftlichen Film i Göttingen at »genop
trykke« filmen som kilde til brug for un
dervisningen på tyske universiteter.
De var ikke helt glad for ideen, men
gennemførte dog et rundspørge, der viste,
at der var basis for at gøre det. Og Karsten
Fledelius og jeg fik til opgave at skrive
kommentarhæftet til filmen. Da blev vi
ramt af lynet. Vi havde fortsat vore forevis
ninger på danske gymnasieskoler og blev
en dag adviseret om, at vi ville være gen
stand for et åbent brev til undervisningsmi
nisteren omkring »nazi propaganda på
danske skoler«. Afsenderen var ingen an
den end daværende souschef i TV-Avisen,
Hans-Morten Rubin, hvis søn havde set
den og berettet om sin oplevelse ved mid
dagsmaden. Rubin havde fået frikadellerne
galt i halsen, fortalte han i sin kronik i
Berlingske Tidende, der var et skarpt an
greb på »videnskabmanden fra universite
tet«, der blot »havde sagt ord«.
Det gjorde ikke så meget, at vi var
chokerede og nærmest handlingslammede,
for mage til ufunderet vrøvl skulle man
lede længe efter - men Rubin var jo im
mervæk en sværvægter i danske medier.
Heldigvis udløste angrebet en uventet re
aktion fra gymnasieelevernes side. De hid
kaldte en journalist fra den pågældende
avis og tilbageviste det hele, ja, de udtalte
endda, at de aldrig før havde været med til
så god og relevant historieundervisning!
Til gengæld rendte vi ind i problemer
med Göttingen. Vor tekst var for lang efter
instituttets mening, men da vi syntes, at
den nærmest var for kort og af hensyn til
emnet ikke ville forkorte yderligere, blev
kommentarhæftet aldrig udgivet.
Så kom den amerikanske TV-serie
»Holocaust« og satte sindene i brand i

modvillig hjælp, fordi man mente, at filmen
helst burde gemmes væk i et giftskab, eller
også blev jeg opfordret til at gå videre med
det, så offentligheden kunne få mest muligt
at vide om nazismens afskyelige antisemi
tisme.
Jeg skulle i mit dokumentationsarbejde
vidt omkring, for filmen skildrer alle sider
af jødedommen: dens historie, økonomi,
sociologi, kultur og religion. Og jeg øn
skede ikke bare at foretage stikprøver,
men derimod at undersøge sandhedsvær
dien afalle filmens påstande. Det lykkedes
naturligvis ikke, men resultatet blev dog et
anseligt arbejde på 150 sider, som udløste
Skyums begejstring - samt et stipendium til
Tyskland.
De hidtidige filmhistoriske analyser af
filmen hævdede, at filmen skulle gøre »bra
ve borgere til villige massemordere« (Er
win Leiser), men det kunne ikke være til
fældet efter min mening. Filmen havde pre
miere den 28. november 1940, og da be
slutningen om iværksættelse af Holocaust
- ifølge den seriøse historieforskning i be
gyndelsen af 1970’erne - først blev taget i
løbet af 1941, måtte formålet følgelig være
et andet.
Filmen slutter med et Hitler-citat fra
30.1. 1939, der er klippet til på en sådan
måde, at det kan fortolkes som en hentyd
ning til, at der var plads til jøderne udenfor
Europa - hvis de bare ville give sig til at
arbejde i stedet for at handle! Og det
passede fint med tankerne om at sende
dem til Madagaskar, som Frankrig skulle
afstå i forbindelse med en fredstraktat.

Et fremragende udgangspunkt for
historieundervisning
Filmen indeholder alle tænkelige former
for manipulation og var med andre ord et
fremragende pædagogisk eksempel til un
dervisning i mediekritik og i nazisme. Men
ville gymnasieelever mon blive påvirket på
en uheldig måde? Ville de gå hen og blive til
antisemitter, når de så filmen?
Karsten Fledelius besluttede at gen
4

Filminstruktøren Ernst Lubitsch var en af de jødiske kulturpersonligheder, som blev hængt ud i »Der
ewige Jude«. Levende Billeder 8. årg. nr. 4 side 23.

begyndelsen af 1979. I Tyskland afspejlede
diskussionen, at historieundervisningen
om Det tredje Rige åbenbart havde været
dårlig. Jeg deltog sammen med Karsten
Fledelius i de tyske historielæreres kon
ference omkring problematikken samme
år, hvor vi påny pegede på vore gode erfa
ringer med »Der ewige Jude« som under
visningsmiddel. Men desværre. Endnu en
gang forhindrede økonomien, at vort ar
bejde kom på tryk - og dermed ud til en
større offentlighed.

lenz, da en god ven på stedet sagde, at jeg
slet ikke havde tid til at se film som de
andre. Han havde noget, som ville interes
sere mig. Jeg blev ført ind i mødelokalet,
som ikke skulle bruges dén dag, hvorefter
Goebbels’ dagbøger blev rullet ind til mig
med besked om, at jeg skulle starte med
oktober 1939.
Der blev arbejdet hurtigt, for jeg havde
kun denne ene dag i Koblenz. Men jeg
husker det, som var det i går. Det var som
at have fundet guld. For »min« film var slet
ikke lavet af Fritz Hippier (filmchefen i
propagandaministeriet), men derimod af
Goebbels selv. Og ikke nok med det! Den
var undervejs blevet lavet om adskillige
gange og havde ovenikøbet været præsen

Goebbels træder ind på scenen
Det var en hed sommerdag. Aret var 1980.
Sammen med en gruppe tyske studerende
var jeg på besøg i Forbundsarkivet i Kob
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cument Center med systematisk indsam
lede oplysninger om personer, der havde
været medlemmer af det nazistiske parti.
Med hjælp fra Den danske Militærmission
lykkedes det at få adgang til oplysninger
vedr. de personer, som havde deltaget i
fremstillingen af »Der ewige Jude«. Men
det undrede mig meget, at der stort ikke
fandtes noget om Dr. Eberhard Taubert,
manden, der havde skrevet det første ma
nuskript til filmen for Goebbels.
Det havde sine indlysende grunde, skulle
det siden vise sig, for Taubert optrådte i
begyndelsen af 1950'erne som Forbunds
regeringens forlængede arm - støttet af
bl.a. CIA - og organiserede den antikom
munistiske propaganda, som Forbundsrege
ringen ikke ville være ved. Da Forbunds
hæren blev oprettet i 1958, var det til at
begynde med Taubert, som stod for den
politiske skoling af soldaterne, og i begyn
delsen af 1970’erne var det ham, som stod
bag en meget dyr og omfattende, anonym
smædekampagne mod Willy Brandts for
soningspolitik mod Østeuropa og DDR!

teret for Hitler. Jeg troede ikke mine egne
øjne, men »min« film var altså en endnu
mere betydningsfuld kilde, end jeg nogen
sinde havde turde drømme om.
Året efter blev jeg ansat i en tidsbe

grænset stilling ved Freie Universität Ber
lin, hvor jeg skulle opbygge disciplinen
»Landeskunde Skandinaviens«. I sommer
semestret 1983 havde jeg undervisningsfri
- og valget stod mellem en disputats på
dette område og den »evige«. Arkiv- og
bibliotekssituationen gjorde valget nemt,
og i tre måneder sad jeg i en »forsker
kabine« i det fremragende statsbibliotek i
nærheden af muren. Hovedparten af bø
gerne fra det gamle preussiske statsbiblio
tek var efter krigen landet i den senere
Forbundsrepublik og siden samlet i Scharouns vidunderlige pendant til Philharmo
nien. Sjældent har jeg oplevet et bibliothek,
hvor så meget fandtes på læsesalen - og
resten kom frem fra magasinerne i løbet af
så kort tid.
Der var imidlertid et problem, som
endnu i 1983 afspejlede krigens følger. Sto
re dele af de forhåndenværende samlinger
var ikke registrerede i bibliotekets katalo
ger, selvom de kunne bestilles, hvis man
havde deres oprindelige registratur. Og
den kunne man skaffe på følgende kring
lede måde: Såvel det alfabetiske som det
systematiske katalog var ligesom læsesalen
og en hel del aktuel litteratur fra Det tred
je Rige var gået til grunde ved et allieret
bombeangreb. Men på Statsbiblioteket i
Østberlin fandtes forlægget til det oprin
delige alfabetiske katalog.
For at få katalogsignaturen måtte man
ringe til Østberlin (og ikke komme ind på,
at man ringede fra Vestberlin, selvom man
dér naturligvis udmærket var klar over
tingenes tilstand!) og bede om signaturen.
Herefter blev man stillet om og kunne
spørge, om bogen fandtes dér. Hvis det
ikke var tilfældet - og det var det som regel
- var der temmelig stor sandsynlighed for,
at den var i den vestberlinske bogsamling.
Berlin var også stedet for Berlin Do

Kildekritikkens omfattende
»pillearbejde«
Enhver, som har arbejdet videnskabeligt,
ved, at det tager tid - og at man indimellem
spørger sig selv, om det i det hele taget er
besværet værd. Giver det ny viden - eller
er det skønne spildte kræfter? Det var et
spørgsmål, som jeg gang på gang stillede
mig selv. F.eks. dengang, hvor jeg ledte
efter vejret på et par bestemte dage i
oktober 1939 i Lodz. Jeg ville bruge dette
argument i forbindelse med datering af
nogle udendørs-optagelser. Desværre lå
Lodz midt mellem et højtryk og et lavtryk,
så vejret kunne være hvadsomhelst. Det
var en »skæver«!
Derimod viste Landesarchiv Berlin sig
at indeholde interessant materiale. For at
»dokumentere« sædernes »forfald i Weimarrepublikken« havde Det tredje Rige
oprettet et særligt arkiv med retssager fra
1919 til 1933. Jeg fandt deri en masse
7

for dagen. Spillefilmscitaterne i »Der ewige
Jude« viste sig at være manipuleret til næ
sten uigenkendelighed. Således er en sce
ne, som kun kan opfattes som en jødes
trang til at voldtage en pige, længere i den
originale spillefilm, hvor det er hende, som
forfører manden!
Og et besøg i Institut für Zeitgeschichte
i München bragte materiale for dagen, der
dokumenterede, hvordan »Der ewige Ju
de« under sin tilblivelse direkte var blevet
testet på samme måde, som man i dag
tester TV-reklamer. Det blev mere og me
re sikkert, at intet i »Der ewige Jude« var
overladt til tilfældighederne.
Den mest spændende oplevelse var nu
alligevel, da det lykkedes at få et interview
i stand med den mand, som dengang havde
klippet filmen. Selvom man skal være var
som med erindringer, der bliver fortalt
mere end 40 år senere, gav det et vigtigt
korrektiv til den fremstilling, som Fritz
Hippier netop havde givet i sin selvbiografi.
Hippier var som 30-årig blevet chef for
propagandaministeriets filmafdeling - og
dermed i praksis den politisk ansvarlige for
Det tredje Riges filmproduktion. Lige si
den krigen har han ført en kamp mod alle,
som har påstået, at han havde været an
svarlig for produktionen af »Der ewige
Jude«.
Jeg førte også en intensiv korrespon
dance med Hippier selv, som den dag i dag
lever i Berchtesgarden og ser over på det
bjerg, hvor Hitlers »Ørnerede« lå. Brev
vekslingen kan nærmest betegnes som en
duel på intellektuelle kårder, hvor det
gjaldt om at få gendrevet Hippiers spidsfin
dige argumenter for ikke at have haft noget
med filmen at gøre.

materiale om nogle af de personer, som
var blevet hængt ud i »Der ewige Jude«
som eksempler på jødiske vaneforbrydere.
Af de omfattende sagsakter fremgik det, at
nogle af dem rent faktisk var bedragere i
den helt store stil, men der var én sag, som
overraskede mig.
Ludvig Katzenellenbogen var en frem
trædende finansmand, som var gift med en
filmskuespillerinde, Tilla Durieux. Under
depressionen omkring 1930 forsøgte han
sig - ligesom så mange andre - med ulovlig
kurspleje. Statsadvokaten besluttede at
bruge ham til at statuere et eksempel. Ikke
på grund af hans jødiske baggrund, men på
grund af hans position og indflydelse. Han
blev arresteret i 1931, men da sagen kom
for retten året efter, smuldrede den, så
han til sidst alene blev idømt tre måneders
fængsel (udsonet gennem varetægtsfængs
lingen) og en bøde på 10.000 RM for at
have »friseret« sine regnskaber.
Hans virksomheder var i mellemtiden
gået konkurs, så han ejede ikke en klink,
men som god preussisk junker opfattede
han sig som en mand af ære, så han indgik
en rateaftale med det offentlige. En dom er
jo en dom. Efter nazisternes magtover
tagelse havde han ingen mulighed for at
starte påny, og i 1934 emigrerede han til
Schweiz sammen med sin kone, der heller
ikke kunne få job på grund af hans fortid.
Små orange sedler dokumenterer i sagens
akter, hvordan han - trods sin emigration
- fortsatte med at betale af på sin bøde,
indtil han i 1938 lånte de resterende 2.000
RM af sin kone. Hun havde netop modta
get et større honorar for en filmrolle. En
delig havde han opfyldt sine forpligtelser
over for sit fødeland - troede han.
Han flyttede til Jugoslavien, hvor han
opbyggede nye virksomheder, indtil han
måtte flygte for de tyske tropper i 1941. I
Thessaloniki blev han fanget og ført til
Berlin, hvor han døde i 1944 i koncen
trationslejren Sachsenhausen.
Et besøg i Deutsche Kinemathek i Ber
lin bragte andre overraskende opdagelser

Den »evige« lever påny
op til sit navn
Så begyndte dagligdagen på universitetet
igen. Vi havde fået ny studieordning, og jeg
måtte bruge tiden på at udvikle et intro
duktions- og bibliotekskursus for nye stu
derende. Jeg så frem til mit næste - og
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premiere den 28. november 1940, kunne
den altså ikke være ment som propaganda
for noget, som endnu ikke var besluttet.
Dens funktion måtte altså være en anden.
Jeg kom frem til, at den skulle ses som
en filmisk legitimation af antisemitismens
eksistensberettigelse som en hovedhjør
nesten i den nazistiske ideologi. Dette for
klarede også, hvorfor det havde været mu
ligt for mig at finde belæg i den forudgå
ende antisemitiske propaganda for alle fil
mens påstande. Der var intet nyt i filmen den var »bare« en filmisk sublimering af
legitimationspropaganda for udsondringen
af jøderne af det tyske samfund, hvor det
nye simpelthen var mediet selv.
Så sent som i 1992 var det konklusio
nen på en videnskabelig artikel, som jeg
offentliggjorde i tidsskriftet Historical
Journal of Film, Radio and Television, men
jeg havde visse vanskeligheder med at få
tingene til at gå op. For da Goebbels så de
første råoptagelser med en halv times slagtescener, havde han udtrykt sine følelser i
sin dagbog på følgende måde: »Denne jø
dedom må udryddes«...
Endelig faldt ti-øren. Hvis nu filmen var
årsag til - og ikke følge af - beslutningen
om Holocaust, ville mine problemer med
kilderne så ikke blive løst?
Og minsandten! Pludselig stod det hele
indlysende klart. Det måtte forholde sig
sådan. Det forklarede f.eks., hvorfor Hitler
den 30. januar 1941 - og siden igen og igen
- næsten ordret kunne citere sin beryg
tede forudsigelse om »udryddelsen af den
jødiske race i Europa«. Det var simpelthen
»Der ewige Jude«, som havde »banket«
den ind i hovedet på ham!
Det var en opdagelse, som jeg måtte
fortælle videre: I foredrag på danske og
tyske universiteter, på gymnasieskoler og i Danmarks Radio P I. Mit behov for at
videregive mine forskningsresultater blev
ikke mindre, da jeg fandt ud af, at »Der
ewige Jude« i dag benyttes af nynazister
over hele verden som ideologisk skoling
og indoktrinering af racehad.

sidste - frisemester, hvor jeg ville skrive
bogen færdig. Det kom aldrig, for jeg slog
til, da jeg fik mulighed for at vende tilbage
til Danmark. Den »evige« ville forblive
ufuldendt - troede jeg.
Institut für den Wissenschaftlichen Film
havde hørt om, at jeg havde færdiggjort
selve den kildekritiske udgave, og spurgte,
om det måtte udgive den. På betingelse af,
at instituttet selv stod for den sproglige
revision af mit tyske forlæg, sagde jeg ja ud fra devisen: Hellere udkommen end
fuldkommen.
Det var i 1987, og værket er ikke ud
kommet endnu. Der har været utallige for
sinkelser, men takket være støtte fra Sta
tens Humanistiske Forskningsråd og Tran
sit-Film (der varetager rettighederne til na
zistiske film for den tyske regering) ud
kommer det endelig til foråret. Tror jeg
nok, for den »evige« har det med at »sprin
ge af krogen«, når jeg tror, at jeg er færdig
med »ham«...
For den »evige« har netop slået til igen
- og måske bliver det alligevel til en dispu
tats, hvis jeg da ellers kan finde de nødven
dige penge til at få finansieret et års ar
bejde. Det har nemlig vist sig, at filmen
»Der ewige Jude« er endnu mere betyd
ningsfuld, end jeg nogensinde havde troet
mulig. Og filmen rummer det afgørende
bevis for nødvendigheden af at inddrage
filmisk kildemateriale på lige fod med an
det, når man beskæftiger sig med vort
århundredes historie.

Formålet med »Der ewige Jude«
Alle filmfolk, som har beskæftiget sig med
»Der ewige Jude«, har været enige med
filmhistorikeren Erwin Leiser i, at »filmen
skulle gøre brave borgere til villige masse
mordere«. Jeg fandt hurtigt ud af, at det
kunne ikke være tilfældet. Alle seriøse hi
storikere mente, at beslutningen om Ho
locaust først var blevet taget i løbet af
1941, omend det var omstridt, om det var
sket i foråret, om sommeren eller om
efteråret dette år. Og da filmen havde
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Blandt andet derfor ville det ideelle me
dium være en TV-udsendelse, som kunne
skabe offentlig debat. Hertil kom, at det jo
drejede sig om filmisk materiale, som det når man lige ser bort fra de nynazistiske
piratkopier - er svært at komme til at se.
Jeg skrev et manuskript på dansk, som jeg
oversatte til tysk og engelsk, og sendte ud
i den vide verden - tildels gennem mellemmænd. Tilsidst var der »bid« - også selvom
mit manuskript blev skrottet som værende
alt for »videnskabeligt«.
Man koplede en erfaren engelsk ma
nuskriptforfatter af historiske dokumen
tarprogrammer på, så min research kunne
få en fængslende dramaturgi. Vi holdt nogle
møder, og det endte med, at jeg blev op
fordret til at lave en bred kronologi. Jeg
skulle simpelthen tage alt med, som kunne

tænkes at have interesse. Lige fra Goeb
bels’ private problemer med konen (der
spiller en ikke uvæsentlig rolle for udløs
ningen af jødeudryddelserne!) til egentlige
verdenshistoriske begivenheder.
Jeg sukkede, tog en dyb indånding og gik
i gang med alt mit materiale én gang til. Det
blev til 100 sider med dato’er - samt mit
livs opdagelse.

Hitlers beslutning om Holocaust
I 1977 offentliggjorde en engelsk historiker
ved navn David Irving bogen »Hitler’s
War«. Han var kendt for ganske velskrevne, populærvidenskabelige værker om An
den Verdenskrig og havde bl.a. arbejdet i
Institut für Zeitgeschichte i München, hvor
han især havde gennemført interviews
med nære medarbejdere hos Hitler. Det

///. side 10 og II er hentet fra forfatterens artikel »Løgn 24 gange i sekundet«. Levende billeder 8. årg.
nr. 4 side 24-25
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var lykkedes ham - som englænder - at
oparbejde en good-will hos disse, der
medførte, at han fik adgang til private op
tegnelser. På baggrund af disse hævdede
han, at Hitler ikke havde givet ordre til
Holocaust, men at denne var blevet igang
sat bag hans ryg.
Denne sensationelle påstand blev selv
følgelig straks tilbagevist af den seriøse
historieforskning, men da beslutningspro
cessen fra begyndelsen af blev sløret og
derfor ikke er entydig i de skriftlige kilder,
førte det hurtigt til en strid mellem de
såkaldte »intentionalister« og de såkaldte
»funktionalster«. Mens »intentionalisterne« med udgangspunkt i Hitlers skrifter og
taler understregede, at han måtte have
truffet en sådan beslutning som en logisk
konsekvens af sin verdensanskuelse, hæv

dede »funktionalisterne«, at nok havde
Hitler en afgørende indflydelse på det
ideologiske klima, som var forudsætningen
for jødeudryddelserne, men det var syste
met, som så at sige af sig selv gik i gang med
at slå jøderne ihjel, fordi det ikke kunne
fjerne dem på anden vis.
Striden er i de sidste år blevet mere og
mere indædt, fordi det også drejer sig om
skyldspørgsmålet. I 1987 kulminerede den
i den såkaldte »Historikerstreit«, som i
flere måneder var et varmt emne i så at
sige alle medier i Vesttyskland - og trods
utallige kongresser og publikationer om
emnet er problemet fortsat uløst.
I en sen nattetime var jeg kommet til et
af standardværkerne: Uwe Dietrich Adams
Judenpolitik im Dritten Reich. Han havde
en henvisning til en hemmelig Führererlass,

I I

som ingen historiker har tilmålt særlig be
tydning - bl.a. fordi den aldrig fik nogen
særlig effekt. Den 5. juni 1940 sætter Hit
ler alle love og forordninger ud af kraft,
som ikke er krigsnødvendige - en retslig
undtagelsestilstand, som forekommer
mærkelig på et tidspunkt, hvor englæn
derne dagen før har forladt Dunkirk, og
hvor det sidste angreb på Frankrig går i
gang. Denne Führererlass giver kun me
ning, såfremt man antager, at Hitler alle
rede på dette tidspunkt har besluttet sig
for det endelige opgør med sin hoved
fjende, jøderne.
Det har længe været alment accepteret,
at jødeudryddelserne og tilintetgørelses
krigen mod Sovjetunionen er to sider af
samme sag, men det har været omstridt,
hvornår og hvorfor Hitler besluttede sig
for at gå mod Stalin. Og beslutningen om
udryddelsen af jøderne ses sædvanligvis
som en konsekvens af denne beslutning,
ikke som den overordnede faktor.
Jeg kastede mig straks over Goebbels’
dagbøger igen, som jeg allerede havde gen
nemgået for datoer - og vidste straks, at
jeg havde ramt plet. Goebbels besøgte net
op den 5. juni 1940 Hitler ved fronten, og
hans beskrivelse af dette møde var så si
gende, at jeg kun kunne spørge mig selv,
hvorfor ingen andre havde set det, som nu
stod lysende klart for mig. Endnu mens
slaget var Dunkirk var i fuld gang, havde
Hitler besøgt sine gamle slagmarker fra
Første Verdenskrig. Og man skal ikke ken
de ret meget til Hitlers - og for den sags
skyld også nazismens og Tysklands - histo
rie for at vide, hvad dette betød. Hele
mellemkrigstidens historie er præget af
traumet »1918«.
Jeg vidste intuitivt, at Hitler også måtte
have opsøgt det sted, hvor han var blevet
såret af sennepsgas natten mellem den 13.
og 14. oktober 1918. Dér måtte han have
taget beslutningen om at virkeliggøre det
program, som han havde beskrevet i
»Mein Kampf«: Opbygningen af et nyt
Europa på racistisk grundlag, hvor der ikke

var nogen plads til jøderne, som måtte
udryddes, så de ikke siden ville kunne øde
lægge hans værk. Og dér måtte hans man
geårige overvejelser omkring forholdet til
jøderne have udkrystalliseret sig til en be
slutning om at gøre ord til virkelighed, om
at handle.
Derfor gav det pludselig mening, at
»Der ewige Jude« var blevet udarbejdet så
omhyggeligt, som det var tilfældet. Filmen
havde været hans egen visualisering af og
legitimation for, at jøderne skulle udryd
des - at der ikke var nogen anden mulighed
for et folk, som slagtede dyr på den måde,
som de gjorde - og så ovenikøbet kaldte
religion. (Det skal i parentes bemærkes, at
Hitler var fanatisk vegetarianer!)
Derfor havde han godkendt filmen efter utallige ændringer - den 22. maj 1940
og sendt Philip Bouhler - der var ansvarlig
for det andet program om racens renhed,
det såkaldte Euthanasi-program - til Polen
for at få en aktuel status på jødespørgs
målet. Og derfor havde Himmlers massør
Felix Kersten ret, når han hævdede, at
Himmler allerede havde fået ordren om
den etapevise udryddelse af jøderne i for
bindelse med Frankrigs kapitulation. Og
derfor var Waffen-SS - hans personlige
verdensanskuelseshær, der skulle stå for
den konkrete udryddelsespolitik - blevet
oprettet den I. juni 1940. Og derfor, og
derfor og derfor...
Kort sagt: Med en sådan periodisering
faldt alt på plads, hvilket jeg vil redegøre
for i en afhandling, som vil blive den dispu
tats, som jeg ikke fik skrevet i Berlin. Der
var altså en dybere mening med, at den
»evige« aldrig nogensinde var udkommet
på en sådan måde, at jeg følte, at jeg var
blevet færdig med ham!

»Der ewige Jude«
- Hitlers »ordre« om Holocaust
»Der ewige Jude« var simpelthen den Hit
ler-ordre, som man ikke havde fundet. Hit
ler regnede ganske enkelt med, at filmen
ville virke på samme måde på andre, som
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skabe Tyskland med grænserne fra 1918,
og derfor måtte han fortsætte og fuldende
sit værk. I sin egen opfattelse var han vir
kelig blevet til den »gud«, som Goebbels
beskriver i sit dagbogsnotat fra den 5. juni
1940.
Spielbergs fremragende film, »Schind
lers Liste«, gav et rystende indblik i nazis
mens grusomheder, men den gav ingen
forklaring på, hvorfor det kunne komme
såvidt, at mennesker blev udryddet, som
var de dyr. En anden film, »Der ewige
Jude«, giver denne forklaring og dokumen
terer derved - for historikerne og andre,
der vil forstå umenneskelighedens væsen nødvendigheden af at anvende film som
kilde til historie og samfundsopfattelse.
Specielt i dag, hvor vores opfattelse af
andre i høj grad skabes gennem film, fjern
syn og video.
Stig Hornshøj-Møller

den havde virket på ham selv! Og at den
virkede efter hensigten, fremgår desværre
af det systematiske massemord på seks
millioner mennesker. Hitler behøvede kun
at gøre én mand, Himmler, begribeligt, at
han ønskede jøderne udryddet, så klarede
den ideologisk indoktrinerede system selv
det »praktiske«.
Men Goebbels havde ikke skrevet eks
plicit, at Hitler var dér, hvor han var blevet
såret - og alle mine Hitler-biografier om
talte det ikke med ét ord. Havde jeg taget
fejl? En fax til Militærarkivet i Freiburg
førte til et brev med henvisning til, at Hit
ler havde besøgt gamle slagmarker lige ef
ter Frankrigs kapitulation, men en opring
ning næste morgen gav det endelige bevis:
I Førerhovedkvarterets dagbog står der
under lørdag den I. juni 1940 lakonisk, at
Førerkolonnen kører videre over Wervicq til Menin efter at have besøgt den
store kirkegård ved Langemarck (der var
symbolet for de faldne tyske soldater un
der Første Verdenskrig). Så skidt være
med, at stedet normalt staves Werwick.
Han havde været der!
Og stående dér kunne han ikke tro
andet, end at han måtte have overnaturlige
evner. Som simpel underkorporal var han
blevet såret 22 år tidligere og havde en
måned efter besluttet sig for at blive poli
tiker for at genskabe det Tyskland, som var
blevet »forrådt og dolket i ryggen af jø
derne«. Nu var det lykkedes ham at gen

P.S.: Sammen med Amtscentralen i Hillerød arbejder
jeg med planer om at få lavet en video-version af filmen
med danske undertekster samt dertil hørende under
visningsmateriale til brug for gymnasieskolen og vok
senundervisning. Interesserede bedes henvende sig til
pædagogisk konsulent Jørgen Kofoed, Amtscentralen
for Undervisning, Jespersvej 180, 3400 Hillerød. Tlf. 42
26 15 12. Eller til undertegnede, der gerne holder
foredrag med forevisning af filmen. Jeg kan kontaktes
via redaktionen af 1066.

Note: Den kildekritiske udgave udkommer i begyndel
sen af 1995 på Institut für den Wissenschaft
lichen Films forlag i Göttingen. En dansk popu
lærvidenskabelig fremstilling af beslutningspro
cessen, der førte til Holocaust, forventes ligele
des at udkomme til næste år. Den hedder »Det
Ondes normalitet«.
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Torvet i Athen ved Monastizaki plads med Tzisdarakis moskéen til venstre. Martinus Rørbyes tegning fra
1835. (Antiksamlingen, Nationalmuseet, København)

Arkitekten L A. Winstrups tegning fra 1850 af den antikke borg Phylé på Parms bjerg i Attika.
(Kunstakademiets Bibliotek, København)
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Danske rejsende i Grækenland i det
19. århundrede
Af Aristea Papanicolaou-Christensen

smittet med livsfarlige sygdomme som f.ex.
tyfus og malaria.
Også danske rejsende, især kunstnere,
fandt deres vej til Grækenland. I denne
periode drog adskillige danske arkitekter,
malere og billedhuggere til Italien på lega
ter fra Det danske Kunstakademi. Nogle af
disse ansøgte om og fik godkendt en for
længelse af deres stipendium med henblik
på at tage videre til Grækenland for at
opsøge rødderne til den europæiske kul
tur og kunst.
Blandt de øvrige Grækenlands-rejsende
var der folk med vidt forskellige interesser
og faglig baggrund såsom klassiske filolo
ger, teologer, diplomater, militærfolk og
journalister. De har praktisk talt alle ned
fældet deres indtryk fra Grækenland i for
skellig dokumentform. Nogle førte grun
dige rejsedagbøger, andre korresponde
rede med deres familier. Atter andre
hjemsendte officielle rapporter til deres
overordnede i de institutioner, hvorfra de
udgik. Fra kunstnernes hænder foreligger
der endvidere et betydeligt materiale i
form af billeder og tegninger. Dette mate
riale, der for en stor dels vedkommende
endnu ikke er blevet bearbejdet og publi
ceret, befinder sig i forskellige arkiver i
Danmark, først og fremmest Det kgl. Bib
liotek, Rigsarkivet, Statens Museum for
Kunst og Kunstakademiets Bibliotek. Nog
le få af rejsebeskrivelserne er udkommet i
bogform og kan erhverves i bogantikva
riater og på biblioteker.
De oplysninger om Grækenlands politi
ske, økonomiske, sociale og kulturhistori
ske forhold, som findes i disse dokumen
ter, har jeg fundet så værdifulde, at jeg
gennem de sidste år har koncentreret mig

Forfatteren er græsk, klassisk arkæolog, ud
dannet ved Universitetet i Athen. Hun er nu
bosat i Athen, men har i en periode boet i
København og været ansat ved Nationalmu
seet her. I denne arikel giver hun på basis af
studier i danske og græske arkiver en oversigt
over danske kunstnere og videnskabsmænd,
der i løbet af det 19. århundrede periodisk
rejste og virkede i Grækenland - samt disses
væsentligste litterære produktion om græske
forhold.
Efter mange år under tyrkisk herredømme
dukkede det nye Grækenland op på Europa-kortet som følge af den revolution, der
blev indledt i 1821. Efter en turbulent tid
med dramatiske begivenheder blev det nye
kongedømme etableret i 1833. Første re
gent var den 17-årige Otto, der var næst
ældste søn af kong Ludvig I af Bayern.
Men hvordan var det land, hvis strålen
de oldtid var så beundret og romantiseret
i hele Europa? Talrige rejsende fra mange
lande besøgte Grækenland i første halvdel
af det 19. århundrede, og mangfoldige er
de opfattelser, der blev videregivet. For
nogle blev oplevelserne en bekræftelse af
forventningerne om at finde den klassiske
kultur, der havde været glemt i århundre
der. For andre blev det en skuffelse. For
alle blev det imidlertid et sindsoprivende
møde, der bragte dem i kontakt med de
klassiske mindesmærker i deres eget miljø
og med den lokale befolkning. Og det var
jo hverken Homer eller Perikles, de mød
te, men de almindelige bønder og hånd
værksfolk. De rejsende blev udsat for de
res livs største besværligheder på farefulde
rejser ad elendige veje med overnatninger
på herberger i kulde og træk, og tit blev de
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tions udbrud - ankom zoologen Henrik
Krøyer ( 1799 - 1870) med det formål at
yde sin frivillige tjeneste i den græske kamp
mod tyrkerne. Hans ubehagelige indtryk
fra det korte ophold i Grækenland er be
skrevet i dagbogen, der blev udgivet efter
hans død (Krøyers Erindringer 1821 - 1838,
København 1870, s. 45 - I 18).
I modsætning til Krøyer tjente officeren
Christoph Fabricius (1802 - 1880) i den
græske hær fra 1825 til 1844. I denne
periode sendte han rapporter hjem vedrø
rende Grækenlands indenrigspolitiske for
hold. De findes i dag i Rigsarkivet i Køben
havn.
Den danske arkitekt Christian Hansen
(1803 - 1883) ankom til Grækenland i
sommeren 1833 på et stipendium fra det
Det danske Kunstakademi for at studere
klassisk græsk kunst. Han blev ansat i det
græske indenrigsministerium og kom såle
des ved siden af sine studier af de antikke
monumenter til at arbejde med en række
opgaver for den unge græske stat: byplan
lægning, ombygning af ældre ejendomme
og kirker samt uddannelse af teknikere.
Han påtog sig også arkitektarbejde for pri
vate. F. ex. opførte han et stort bygnings
kompleks - i dag kendt under navnet Metaxourgio (Silkehuset) - for den græske
prins Georg Kantakouzinos. Han har tillige
tegnet en række gravmæler. Hans mest
kendte bygninger i Grækenland er Univer
sitetet og Øjenklinikken i Athen. Efter 17
års ophold i Grækenland forlod han landet
i 1850, og efter nogle år i Trieste drog han
tilbage til Danmark. Christian Hansens Breve
og Tegninger fra Grækenland er udgivet af A.
Papanicolaou-Christensen,
København
1994.
Maleren Martinus Rørbye ( 1803 - 1848)
besøgte Grækenland i 1835 - 36 sammen
med arkitekten Gottlieb Bindesbøll (1800
- 1856). Rørbyes værker befinder sig først
og fremmest i Statens Museum for Kunst.
Hans rejsedagbog er på Det kgl. Bibliotek.
En del af hans værker tilhører Kunstaka
demiets bibliotek.

om at samle så meget materiale som muligt
med henblik på nærmere studier. Udforsk
ningen af materialet finder sted på de
ovennævnte institutioner og på tilsvarende
offentlige og private arkiver i Grækenland.
Jeg har haft stort udbytte af at sammen
ligne og vurdere dokumentationsmateri
alet fra begge landes arkiver.
Jeg vil ikke her komme ind på de forkellige komponenter, som dette arbejde om
fatter. Jeg vil indskrænke mig til at give en
oversigt over mine resultater, hvad angår
de danske rejsende i Grækenland i 1800tallet. Lad mig derfor i det følgende i kro
nologisk rækkefølge belyse, hvem de var,
hvor de rejste og hvilken dokumentation,
de har efterladt sig.

Fra P. O. Brøndsted til prins Georg
Den berømte filolog P. O. Brøndsted
( 1780 - 1842), der blev kendt i udlandet for
sin dygtighed, var en af de første danske
rejsende. Sammen med sin kollega Georg
Koës ( 1782 - 181 I ) ankom han til Græken
land i 1809, da landet endnu var under
tyrkisk herredømme. Han foretog udgrav
ninger på øen Kea og ledede det tyrkiske
hold af antikinteresserede, som udgravede
Apollon Epikur-templet i Figalia på Pelo
ponnes. Endvidere var han aktivt involve
ret i salget af frisen fra dette tempel. Frisen
blev solgt til England og kan i dag ses på
British Museum i London. Brøndsteds ind
tryk fra Grækenland blev efter hans død
udgivet under titlen Rejse i Grækenland i
Aarene 1810- 1813 (København 1844).
Da arkitekten Jørgen Hansen Kock
( 1787 - 1860) sammen med sin tyske rejse
kammerat J. Thurmer ankom til Athen i
december 1818, var byen stadig under tyr
kisk styre. De få tegninger, vi kender fra
Kocks seks måneders ophold i Græken
land, er vigtige, da de afbilder datidens
Athen, dens omegn og dens gamle temp
ler. Kock synes at have været særligt inte
resseret i studiet af Thesseus-templet
Thesseion i Athen.
I 1822 - et år efter den græske revolu
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Kapuikarea-kirken i Hermesgade, Athen. En af de få tegninger af H. C. Andersen under hans ophold i
Grækenland 1841. (H. C Andersen-museet, Odense)

Græsk keramik i museet på øen Egina. Akvarel/blyantstegning af Christian Hansen 183 7.
(Kunstakademiets Bibliotek, København)
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befinder sig i Kunstakademiets Bibliotek
(samling af arkitekturtegninger) og i Sta
tens Museum for Kunst (kobberstiksam
lingen). En del af dagbogen samt de af hans
værker, der tilhører ovennævnte samlin
ger, er udgivet af Ida Haugsted under titlen
Dagbogsblade og tegninger fra Athen 1853
(København 1985).
Filologen J. Pio (1833 - 1884) var på
rejse i Grækenland i 1864 - 65, og dette
beskriver han i „Sproglige Erindringer fra
en Rejse i Grækenland“, Nordisk Tidskrift
for Philologie bd. 7, 1866 - 67, og i Contes
Populaires Grecs, København 1879. Hans
korrespondance befinder sig i Det kgl. Bib
lioteks håndskriftssamling.
Maleren Elisabeth Jerichau-Baumann
(1819- 1881) har boet som gæst på slottet
i Athen i 1869 - 70. Hendes erindringer er
udgivet i Brogede rejsebilleder, København
1881. Hendes værker befinder sig på Sta
tens Museum for Kunst (kobberstiksam
lingen) samt i andre danske museer.
Kristian Zahrtmann (1843 - 1917) rej
ste to gange til Grækenland: i 1884 og i
1889. Hans malerier fra disse rejser befin
der sig på forskellige museer i Danmark.
Dagbogen En Mindebog blev udgivet i Kø
benhavn 1919 - to år efter hans død.
Maleren og billedhuggeren Joachim
Skovgaard (1856 - 1933) besøgte Græken
land i 1884 og i 1896. Hans værker befin
der sig i danske museer og samlinger.
Maleren Niels Skovgaard (1858 - 1938),
der var bror til Joachim, rejste på Attika og
på Kykladerne i 1889. Et af hans mest
kendte oliemalerier er „Kædedansen Trata
fra Megara“, der er udstillet på Statens
Museum for Kunst. I museets kobberstik
samling findes der også en serie af skitser
af denne dans.
Malerinden Malthe Englested (1852 1930) var blandt en gruppe danske kunst
nere, der besøgte Grækenland i 1889.
Hendes malerier af græske landskaber og
blomster findes i adskillige danske kunst
samlinger.
Malerinden Elise Konstantin Hansen

I 1838 ankom arkitekten Theophilus
Hansen (1813 - 1891) til Athen på et sti
pendium fra Det danske Kunstakademi.
Theophilus, der var bror til ovennævnte
Christian Hansen, forblev i Grækenland
indtil 1846. Observatoriet, Nationalbiblio
teket og Videnskabernes Akademi er
blandt hans kendteste værker i Athen. I
Det kgl. Bibliotek i København findes kor
respondancen med hans elev E. Ziller, der
boede og arbejdede i Grækenland i tiden
mellem 1861 og 1890.
Christiane Luth (1817 - 1900) var gift
med den tyske teolog H. F. Luth, som i
1839 blev hofpræst for den unge prote
stantiske dronning af Grækenland, Amalie.
Christiane boede med sin familie i Athen
indtil 1852. Hun var flittig til at føre dag
bog, og her er der interessante oplysnin
ger om de almene forhold i det græske
samfund i kong Ottos tid.
Selv H. C. Andersen (1805 - 1875) be
søgte Athen - i april 1841. Bogen En Digters
Bazar indeholder erindringer fra dette be
søg.
Filologen J. L. Ussing (1820-1905), der
var lektor på Københavns Universitet, be
søgte Grækenland tre gange: i 1846, 1872
og 1882. Om sine rejser skrev han føl
gende bøger: Rejsebilleder fra Syden, Kø
benhavn 1847, Fra en Reise, København
1873, og Fra Hellas og Lilleasien i Foraaret
1882, København 1883.
Arkitekten Lauritz Albert Winstrup
(1815 - 1889) var i Grækenland i årene
1849 - 1851.1 november 1878 besøgte han
atter Athen sammen med sin hustru
Hanne Fischer, der var Christiane Luths
yngste søster. Hans korrespondance befin
der sig i Det kgl. Biblioteks håndskriftssam
ling, og en række tegninger og vandma
lerier fra hans tid i Athen tilhører Kunst
akademiet.
Arkitekten H. C. Stilling (1815-1891)
kom til Athen i 1853 og blev der i seks
måneder. Hans dagbog fra denne periode
giver et detaljeret billede af byens hverdag.
Bogen tilhører familien, og hans tegninger
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sante. De nævnte rapporter findes i Rigs
arkivet.
Det danske Missionsselskab i Græken
land blev grundlagt i 1863. Selskabet nåede
aldrig de forventede resultater. Oplysnin
ger vedrørende dets aktiviteter befinder
sig i dag i Rigsarkivet. Et af selskabets føre
nde medlemmer, J. F. fenger ( 1805 - 1861),
besøgte Grækenland i 1831. Hans iagtta
gelser af situationen i Grækenland blev
udgivet i 1832 under titlen Om det Nygræ
ske Folk og Sprog. Erindringer fra en Reise i
Grækenland i Aaret 1831.
Hovedtrækkene i det vidtstrakte emne
om de danske rejsende i Grækenland er
her blevet gennemgået så kort, men sam
tidig så bredt som muligt. Min undersø
gelse af rejsedokumenter er begrænset til
det 19. århundrede. Danske rejsende er
dog fortsat tiltrukket af den græske verden
og hvad dertil hører - og de beskriver med
samme flid deres indtryk af landet i tekst
og billeder.
Aristea Papanicolaou-Christensen

(1858 - 1946) boede i Grækenland 1894 96. Hendes erindringer blev udgivet to år
før hendes død under titlen Smaa Kapitler
af et langt Liv, København 1944. Hendes
værker er udstillet på forskellige museer i
Danmark.
I 1864 blev en af Christian IX’s sønner,
den 18-årige prins Georg (1845 - 1913),
kronet til grækernes konge. Gennem hele
sin regeringstid førte han dagbog og korre
sponderede med kendte personligheder i
Danmark. Dette rige materiale, som utvivl
somt indeholder oplysninger om Græken
lands politiske forhold, befinder sig på Det
kgl. Bibliotek og på Rigsarkivet. Adgang til
dette materiale fås kun med speciel tilla
delse fra dronning Margrethe.
Konsulernes rapporter til det danske
udenrigsministerium udgør en værdifuld
kilde til information om græsk politik, han
del og søfart. Navnlig korrespondancen fra
Christian Falbe (1791 - 1849) er interes
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Stemninger og tilstande i Danmark
under krigen 1807-14.
Belyst ved trykte prædikener.
Af Michael Bregnsbo, ph.d., forskningsstipendiat og ekstern lektor ved Institut for Historie,
Københavns Universitet.

fter at have oplevet en næsten uafbrudt
fredsperiode siden 1720 blev Danmark
i 1807 involveret i de krige, der i mere end
et årti havde raset i Europa. Krigene ud
sprang af den franske revolution og gik
senere over i betegnelsen Napoleonskrig
ene. Krigene skal ikke skildres her, blot
skal den storpolitiske situation, der førte
til Danmarks inddragelse i 1807, opridses.
I 1805-06 havde Napoleon erobret her
redømmet over det meste af Europa,
hvorimod han ikke kunne slå England, der
havde overtaget til søs. Til gengæld kunne
englænderne ikke stille noget op på land. I
dén situation voksede interessen for øko
nomisk krigsførelse, og derfor kom neu
trale stater som Danmark i søgelyset. Na
poleon havde i 1806 dekreteret handels
blokade mod England, og England svarede
i 1807 igen ved at forbyde neutrale skibe at
besejle de havne, hvortil engelske skibe var
forment adgang. Danmark blev i juli præ
senteret for et fransk ultimatum om at
tilslutte sig blokaden mod England og gå
ind i krigen på fransk side, i modsat fald
ville Frankrig erklære Danmark krig. Om
trent samtidig fremsatte England et lig
nende »tilbud«: dansk indtræden i krigen
på engelsk side, herunder at den danske
flåde blev stillet under engelsk kommando,

E

1.

2.

eller krig. Danmark afviste det engelske
ultimatum. I Danmark havde man længe
set krigen i Europa rykke nærmere, og
man frygtede, at den ville nå Danmark via
monarkiets sydgrænse. Derfor befandt ho
vedparten af den danske hær samt kongen
og kronprins Frederik (6.), der regerede
for sin sindssyge far, Christian 7., sig i
Holsten, da krigen brød ud. Der var altså
alt for få styrker på Øerne, og engelske
krigsskibe i de danske farvande hindrede,
at tropper fra Holsten kunne komme til
undsætning. Allerede den 2. august 1807
var en engelsk flåde ankommet til Øresund
og den 16. august gjorde englænderne
landgang på Sjælland og indledte en belej
ring af København. Den 2. september og
tre nætter frem bombarderede englæn
derne København, som den 7. september
måtte kapitulere. Flåden blev herefter ud
leveret til englænderne. Danmark var fort
sat i krig indtil 1814, hvor Norge måtte
afstås til Sverige1.
Krigen medførte nød, afsavn, forøgede
byrder og krav om store ofre af befolknin
gen2. En kilde til at belyse de stemninger og
tilstande, der rådede i det danske samfund
under krigen, er prædikener. Prædikener
kan bruges til andet end det rent teologi
ske. Præsterne i den danske statskirke hav-

Om krigen på dansk og europæisk plan, se: Bjørn, Claus: Fra reaktion til grundlov. Bd.10 af (Gyldendal og
Politikens) Danmarkshistorie, Olaf Olsen (red.), Kbh. 1990
Feldbæk, Ole: Tiden 1730-1814, Danmarks historie, Aksel E. Christensen m.fl. (red.), Bind 4, Kbh. 1982.
Tønnesson, Kåre: To revolusjoner 1750-1815, Aschehougs Verdenshistorie, Helle, Knut m.fl.(red.), bd.10, Oslo
1985.
Nærmere herom, se Rubin, Marcus: 1807-14. Studieri Københavns og Danmarks Historie, Kbh. 1892 [genoptrykt
1970], Clausen, Julius & Rist, P.Fr. (udg.): Fra Hoffet og Byen. Stemninger og Tilstande 1793-1822 i Breve til
Johan Bülow til Sanderumgaard, Memoirer og Breve, bd.3, Kbh. 1906.
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de foruden deres kirkelige virke en række
verdslige forpligtelser. Bl.a. skulle de be
kendtgøre alle nye love fra prædikestolen
og som enevældens embedsmænd i hver
eneste afkrog af landet skulle de loyalt
forsvare styret og dets dispositioner. Den
ne artikel omhandler, hvorledes præsterne
i prædikenerne begrundede krigsførelsen
og de ofre, som krigsforholdene måtte
medføre, over for befolkningen. Prædike
nerne var den tids massemedier. Via dem
var præsterne i en enestående position til
at informere og påvirke hele befolkningen
holdningsmæssigt. Derfor kan prædikener
også bruges som kilder til samfundshisto
rien3. Desuden kan man ved at bruge præ
dikenerne på denne måde også - som vi
skal se - sige noget om de dele af befolk
ningen, der var kritisk og vrangvilligt ind
stillede.

Alt det gode, regeringen havde gjort for
folket før krigen, blev fremhævet som
grund til at lægge særlig offer- og værne
vilje for dagen.4
Inden bombardementet af København
herskede der stærk tvivl om englændernes
hensigter med felttoget mod Danmark.
Det viser følgende »stemningsrapport« fra
det belejrede København, der kom til ud
tryk i Johan Lønborg Paludans prædiken i
Trinitatis kirke den 23. august 1807. Belej
ringen havde da stået på en uge. Paludan
opfordrede til, at man i denne trængselstid
opretholdt mod og håb og ikke gjorde
faren større end den var5. Han advarede
mod at fæstne lid til de mange rygter, der
var i omløb. Hverken til de rygter, der
sagde, at der hverken ville blive kastet
bomber eller løbet storm mod København
eller til de rygter, der forudså katastrofer.
Både urealistisk optimisme og desperat
fortvivlelse skulle undgås, begge dele kun
ne nemlig give bagslag. Om tilstandene i
den belejrede by hed det ellers, at kvin
derne ofte måtte påtage sig det tilsyn, der
ellers var mændenes sag. De ældre måtte
ofte overtage det arbejde, som de yngre,
der nu var indkaldt til krigstjeneste, egent
lig skulle have forrettet. Enhver burde anse
det for sin pligt at bidrage til det fælles
bedste, vise enighed og samdrægtighed.
Det kunne imidlertid knibe med disse
egenskaber, forstår man. Paludan kritise
rede dem, der udnyttede fødevaremanglen

Da krigen kom
Da Danmark i august 1807 var blevet ind
draget i krigen, var det gennemgående te
ma hos landets præster, at Danmarks re
gering i modsætning til andre regeringer
altid havde foretrukket fred fremfor krig,
men at Danmark nu uforskyldt var blevet
viklet ind i krigen. I dén situation havde
man selvfølgelig lov at forsvare sig. Dan
mark kæmpede efter præsternes opfat
telse modsat englænderne en retfærdig
krig. Menighederne blev formanet om at
vise vilje til at bringe de nødvendige ofre.
3.

4.

5.

Der er kildekritiske problemer forbundet ved at bruge prædikenerne på dén måde, bl.a. repræsentativitets
problemer ved at anvende trykte prædikener, der må formodes at ligge »over gennemsnittet« kvalitetsmæssigt
i forhold til, hvad der i almindelighed blev sagt fra landets prædikestole. Nærmere overvejelser over dette, se
Bregnsbo, Michael: Gejstlighedens syn på samfund og øvrighed 1775-1800, belyst ved trykte prædikener og taler,
København 1992 og samme: Samfundsorden og statsmagt set fra prædikestolen. Udviklingen i præsternes syn på
samfundsorden og statsmagt i Danmark 1750-1848, belyst ved trykte prædikener, upubliceret ph.d.-afhandling,
Institut for Historie, Københavns Universitet 1993.
Prædikenerne, der er henvist til i denne artikel, findes på Det kongelige Bibliotek.
Grundtvig, Otto (sognepræst i Torkildstrup-Lillebrænde på Nordfalster), i Theologisk Maanedsskrivt for Fædre
landets Religionslærere, L.N.Fallesen (red.), bd. 10, 1807, s.551-570.
Bang, Jacob (sognepræst i Brahetrolleborg-Krarup på Fyn): Hvad der skal opmuntre et Folk, naar det ængstes af
Krigens Rædsler. Odense 1807, s.8-16.
Pontoppidan, Børge (feltpræst): De Grunde, som opfordre os til, med Mod og uovervindelig Standhaftighed at trodse
enhver Fare, som Fremtiden maatte føre os i. Odense 1807, s.8-14.
Stochholm, Jens (sognepræst i Vammen-Lindum-Bigum mellem Viborg og Hobro): Troeskabs Pligt mod
Regjeringen i Farens Tid, Viborg 1807, s.5-19.
Paludan, Johan Lønborg: Hvad er i den nærværende Feides Tid det Tjenligste for os til vor Redning? Kbh. 1807, s.5f.
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Landemærket i København under bombardementet 1807. I baggrunden den brændende Vor Frue kirke.
Billedet illustrerer den fortættede skildring af rædselsnætterne, som kom til udtryk i præsten Johan
Lønborg Paludans prædiken kort tid efter: „Endnu synes vi at høre de fiendtlige Kuglers Susen og Brag,
der forkyndte Lemlæstelse og Død; at høre Børnenes Jammerskrig, Mødrenes Angstraab, Mændenes
bittre Sukke, der langt borte saae den lldstraale, som medførte deres Undergang, uden at kunne
afværge dens Slag“ (Stik efter Eckersberg af Lahde, Det kgl. Biblioteks billedsamling).

22

til at forhøje priserne på levnedsmidler,
hvorved de ikke blot overtrådte myndig
hedernes bestemmelser, men tillige for
ulempede deres medborgere og afpresse
de de fattige suk og tårer. I det følgende
forudså Paludan, at belejringen ville stå på
i flere måneder, og det gjaldt det om at
indstille sig på. Således skulle man iagttage
den største nøjsomhed og afskaffe alt
unødvendigt forbrug. Ingen måtte forlange
mere end han behøvede, for ellers for
tærede han andres del. Det gjaldt om at
holde hus med fødevarerne, og de, der
havde overflod, skulle give til dem, der
intet havde. Så længe der var både brød og
vand, skulle man ikke overgive sig. Skulle
København måske hellere åbne portene
for fjenden og tilstå ham alle hans ublu
fordringer, når man så blot fik lov til at
nyde sit sædvanlige vellevned, måtte Pa
ludan spørge. Det var tilsyneladende ikke
alle københavnere, der tænkte som Pa
ludan. I det følgende måtte han nemlig
erkende, at der fandtes dem, der var rede
til at overgive sig straks, hvorpå han gik
hårdt i rette med disse. Englænderne skulle
ikke gå igennem byens porte, førend hu
sene var afbrændte, voldene nedskudte,
menneskene uddøde, førend der ikke læn
gere var nogen by og noget bytte, slog han
fast.6 Det sidste var tættere på snart at
blive til virkelighed end Paludan eller no
gen anden anede.
Den følgende søndag prædikede kapel
lanen ved Vor Frue kirke i København
Lorenz Nikolai Fallesen. Belejringen havde
nu stået på et par uger, og sammenligner
man med Paludans prædiken, fornemmer
man, at situationen var blevet mere an
spændt. Fallesen fortalte, at byen ikke hav
de fået efterretninger fra det øvrige land,
derfor kunne man kun håbe på, at det var
lykkedes for de affældige oldinger i for
ening med kvinder og børn (de unge mænd
6.
7.

8.

var indkaldt som soldater) at få bjærget
høsten i hus. Mismodet og angsten var
ifølge Fallesen udbredt i alle klasser7 Han
advarede mod, at man fældede falske og
urimelige domme over sine foresatte, over
kongen og kronprinsen og over dem, der
stod i spidsen for byens forsvar. Som regel
var det dem, der selv bidrog mindst til
fædrelandets forsvar, der var flinkest til at
kritisere. Desværre så man undertiden, at
de fattige beskyldte de rige og velhavende
for hårdhed og ubarmhjertighed og så på
dem med misundelse og harme. De rige og
velhavende blev på sin side nødt til at
indskrænke forbruget og irriteredes der
for desto mere over de mange fortvivlede
og påtrængende fattige. Også i familielivet
kunne der i den anspændte situationen
forekomme ukærlig adfærd, uvilje og mis
fornøjelse, kiv og splid. Afsavnene gjorde
folk mismodige og knarvorne. Tjeneste
folkene fik vreden at føle, lod Fallesen for
stå. Mistænksomheden havde gode kår,
rygterne svirrede8. Nerverne sad nu tyde
ligvis »udenpå«.

Efter bombardementet
Under selve bombardementet blev der
selvfølgelig ikke holdt gudstjenester i Kø
benhavn, men på de nærmeste søndage
efter bombardementet skildrede mange
københavnske præster de oplevelser af
rædsel, død og ødelæggelse, som alle hav
de i frisk erindring. Den føromtalte præst
ved Vor Frue kirke, L.N.Fallesen, måtte
holde sin prædiken i Trinitatiskirken, idet
hans egen kirke var gået op i luer den
sidste bombenat. Han indledte sin prædi
ken med at genkalde de jammerscener, der
havde udspillet sig under bombardemen
tet: Forældre og børn og diende havde
slynget sig tættere sammen for om muligt
at dø på én gang i hinandens omfavnelse.
Mange ulykkelige havde måttet flygte fra

samme s. 12-16.
Fallesen, L.N.: Vaager og beder, at I i vore nuværende Trængsler ikke forsynde Eder, hverken mod Gud eller mod Eders
Medmennesker, Koh. 1807, s.5f.
samme s.21-32.
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krigsbegivenhederne, hvor frygtelige de
end var, var midlet til en stærkt påkrævet
»sindsbedring«.12

hus til hus, fra gade til gade, fra den ene
ende af byen til den anden, og allevegne
havde de set gloende kugler svæve over
deres hoveder. Mange havde måttet se
pårørende dræbes for øjnene af dem. Man
ge ulykkelige lå nu med sønderslidte og
lemlæstede legemer på byens hospitaler
med store smerter, enten for at dø lang
somt eller overleve som invalider.9
De københavnske præster understre
gede i den situation, at det var fuldt forstå
eligt, at de, der havde lidt menneskelige
eller materielle tab, viste sorg og vemod.
Men præsterne prøvede også at indgyde
nyt håb ved at vise hen til religionen som
kilde til trøst. Ellers blev befolkningen op
fordret til at skue fremad for at overvinde
følgerne af katastrofen, og dyder som flid,
arbejdsomhed, mådehold, ydmyghed, tål
modighed og ikke mindst gudsfrygt blev i
dén forbindelse påkaldt10.
Også præsterne uden for København
noterede sig Københavns nød og udledte
forskellige moraler. Otto Grundtvig i Torkildstrup og Lillebrænde på Falster erkend
te, at krigen ramte den lokale befolkning
hårdt. Men, fortsatte han henvendt til sin
falsterske landsbymenighed, de trængsler,
den led, var var dog for intet at regne
sammenholdt med den skæbne, der var
overgået københavnerne." I en prædiken
kort efter Københavns bombardement
brød sognepræst Andreas Wøldike i Store
Heddinge staven over den megen materia
lisme, forlystelsessyge, amoral og irreligiø
sitet, som så mange før krigen havde været
henfaldne til. Wøldike var forvisset om, at

Syn på fjenden
Ved krigsudbruddet og indtil bombarde
mentet af København blev iværksat, rå
dede der som nævnt stor tvivl om englæn
dernes hensigter. Vel var der krig, og vel
var englænderne Danmarks fjende, men
englænderne blev dog anset for kultive
rede mennesker. Terror mod civilbefolk
ningen ventede ingen sig.
På Falster var der ingen englænde
re, men alligevel fandt sognepræst Otto
Grundtvig, det fornødent at gøre opmærk
som på, hvordan man som civilperson bur
de forholde sig over for fjendens soldater.
Man skulle omgås fjenden med høflighed
og beskedenhed, sagde han, lempe sig efter
hans fordringer med mindre man derved
kom i konflikt med Gud eller sin egen
samvittighed. Nogen modstandsbevægelse
ville Grundtvig ikke vide af, ubevæbnede
skulle ikke øve modstand. Endelig skulle
man huske, at englænderne også var krist
ne. Det følgende, Grundtvig sagde viser,
hvor lidt man i Danmark vidste om og
kunne forestille sig, hvad der var i vente.
Han fremhævede nemlig, at man aldrig hav
de hørt om umenneskelig behandling og
grusom medfart fra engelsk side. Såvidt
Grundtvig vidste, var englænderne altid
gået skånende frem. Grusomhed mod vær
geløse havde man derfor ikke at frygte.13
Sjældent har nogen taget så grundigt fejl,
men Grundtvig var ikke alene.

9. samme s.6, og 21-26.
10. Fallesen. L.N.: Den Trøst og Beroligelse, Religionen kan forskaffe os i store Trængsler. Prædiken da Frue Menighed for
første Gang holdt sin Gudstjeneste i Trinitatis Kirke. Kbh. 1807, s.24ff.
Liebenberg, M.F. (sognepræst til Frederiksberg og Hvidovre samt hofpræst): Prædiken holden i Frederiksberg
Kirke. Theologisk Maanedsskrivt for Fædrelandets Religionslærere, L.N.Fallesen (red.), bd. 10, Kbh. 1807, s.479-498.
Mølsted, Hans Kristian (præst ved Almindeligt Hospital og Abel Cathrine Stiftelsen. Kbh.): Hvad lærer Jesu
Religion os til Trøst, naar vi lide? Kbh. 1807, s.9ff.
11. Grundtvig, Otto (sognepræst i Torkildstrup-Lillebrænde på Nordfalster): Høst-Prædiken 1807, Theologisk
Maanedsskrivt for Fædrelandets Religionslærere, L.N.Fallesen (red.), bd.10, Kbh. 1807, s.576-580.
12. Wøldike, Andreas: Prædikener, hvortil Nutidens Begivenheder gave Anledning, Kbh. 1808, s.53-67 passim.
13. Grundtvig, Otto: Prædiken, holden paa 13de Søndag efter Trinitatis 1807, Theologisk Maanedsskrivt for
Fædrelandets Religionslærere, L.N.Fallesen (red.), bd. 10, Kbh. 1807, s.565f.
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Bombardement af København frem
kaldte selvfølgelig mange harmdirrende og
forbitrede ord om englænderne så som
mordbrændere og djævle14 eller »ugude
lige, blodtørstige Tigre«15. Men i 1813, da
bombardementet var kommet på afstand,
holdt stiftsprovsten i København, Henrik
Georg Clausen, en prædiken rettet mod
nationalhad. Ganske vist var englænderne
fjenden og havde bombarderet Køben
havn, erkendte han, men det var de engel
ske magthavere, ikke det engelske folk, der
stod bag. Man kunne efter Clausens me
ning ikke lægge et folk dets magthaveres
ugerninger til last. Nationalhad ville have
en skadelig indvirkning på ens egen karak
ter, fik Clausens tilhørere dernæst at vide,
det ville føre til, at man kom til at ligne
fjenden m.h.t had og ondskab. Vist skulle
man være rede til at forsvare sig, fortsatte
han, men det var ikke nogen betingelse for
ægte forsvarsvilje, at man var besat af had
til sin fjende. For - sluttede Clausen - i
sand, ægte fædrelandskærlighed ville en
hver god borger finde tilstrækkelig tilskyn
delse til at forsvare sit fædreland.16

nerne for fejhed og »Frygtagtighed« eller
for mangel på ære og pligtfølelse. Byen
havde overgivet sig tvunget af den hårde
nødvendighed.17
Så venlige over for deres menigheder
var præsterne i det øvrige land ikke. Sog
nepræsten i Fanefjord på Møn, Johan Paludan, der var den førnævnte Johan Lønborg
Paludans svoger og fjerne slægtning18, op
fordrede til at vise offer- og værnevilje for
kongen og fædrelandet. Der var tydeligvis
mangel på disse dyder rundt omkring, for
senere i prædikenen lod Paludan nemlig
forstå, at hvis ikke kristendommen var ved
at uddø, så ville der ikke have været så
mange landsforrædere, så mange svigeful
de danske medborgere, der jublede over
fædrelandets ødelæggelse og skaffede fjen
den alle efterretninger, alle midler for at
lette hans landgang, hans sikkerhed, hans
mordbrænderiske og ret djævelske fore
tagender.19

Kritik af kongen og kronprinsen
Også kongens og den regerende kron
prins’ fravær fra København under bom
bardementet var genstand for misfornø
jelse landet over. Naturligvis kunne præ
sterne ikke i deres prædikener kritisere
kongen og hans søn, men hos en enkelt
præst, L.N.Fallesen, i en prædiken kort
efter bombardementet, fornemmer man
alligevel en snert af bitterheden, da det i
hans afsluttende bøn for konge og kron
prins hed: »Giv dem Begge de beste Raad,
hvad de nu have at giøre for Fremtiden, saa
Alt maatte skee til Fædrelandets Frelse.
Lad os snart see Dem hos os, og lad os
trøste hverandre over den fælleds Ulyk
ke«.20

Fædrelandskærlighed og
forsvarsvilje
Der var blandt præsterne delte meninger
om, hvor vidt alle havde vist den fornødne
beredvillighed til at forsvare konge og fæd
reland.
I sin prædiken kort efter Københavns
bombardement lod Johan Lønborg Paludan sin københavnske menighed vide, at
københavnerne intet havde at bebrejde sig
selv, dertil havde fjenden været for over
mægtig og københavnerne for undertallige.
Ingen kunne med føje beskylde københav

14. Johan Paludan (sognepræst i Fanefjord på Møn): Undersaatternes Pligtskyldighed til at forsvare Fædrelandet med
væbnet Arm. Kbh. 1808. s.26.
15. Wedel, J.P.(sognepræst i Torup ved Frederiksværk): Prædiken paa Nyt-Aars Dag 1808, Kbh. 1808, p.5.
16. Clausen. H.G.: Prædikener med Hensyn til Tidsomstændighederne. Kbh. 1813, s. 173-190.
17. Paludan, Johan Lønborg: Hvilke Betænkninger og Beslutninger ere efter udstanden Møje og Trængsel for os de
trøsterigste og gaunligste? Kbh. 1807, s.8-17.
18. Dansk Biografisk Leksikon, Svend Cedergreen Bech (red.), Kbh. 1979-84, artiklen »Paludan«.
19. Paludan, Johan: Undersaatternes Pligtskyldighed til at forsvare Fædrelandet med væbnet Arm, Kbh. 1808, s.26.
20. Fallesen, L.N.: Den Trøst og Beroligelse, Religionen kan forskaffe os i vore store Trængsler, Kbh. 1807, s.26.
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Uddeling af brænde til de fattige. Økonomisk krigsførelse spillede en stor rolle. Det betød voldsomme
prisstigninger og mangel på dagligvarer som levnedsmidler, klæder og brænde. Som altid blev de fattige
hårdest ramt. Myndighederne søgte efter evne at afhjælpe den værste nød ved at oprette udsalgssteder
for de mindrebemidlede. (Maleri af CW.Eckersberg, Statens Museum for Kunst, foto: Hans Petersen).

unødvendig? Kunne de bevise, at alt, hvad
der havde været nødvendigt til hovedsta
dens forsvar, var blevet gjort, men at kon
gens nærværelse alene havde manglet?21
Nytårsdag 1808 advarede en fynsk lands
bypræst, Christopher Otto Andresen, på
lignende vis sine sognebørn mod at låne
øre til - som det hed - »hiine tomme
Snakkere«, der kritiserede alt og dømte
om alt, som de ikke forstod. Lyttede man
nemlig til dem, ville man blot så splid i
folket, og det var det, man i den nuvæ
rende situation mindst af alt behøvede.22
Det stærke ordvalg, som præsterne tog
i brug i deres forsvar for kongen og kron
prinsen, viser, at de vidste, at de skulle tale

Misstemningen mod kongen og kron
prinsen kom ellers almindeligvis indirekte
til udtryk i prædikenerne. Det er tidligere
omtalt, at når præsterne manede til fædre
landskærlighed og forsvarsvilje, kunne det
være, fordi sådanne egenskaber savnedes.
Når man ser på, med hvilken intensitet de
angreb dem, der skumlede over kongen og
kronprinsens og deres fravær fra Køben
havn i nødens stund, kan man tilsvarende
slutte sig til, hvor udbredt misnøjen må
have været.
Men, spurgte sognepræst Ole Brasen i
Karrebæk ved Næstved de mange skum
lere, kunne de måske bevise, at kongens
tilstedeværelse i Holsten havde været

21. Brasen, Ole: Fædrelandske Betragtninger anstillede i trende Prædikener, Kbh. 1808, s.29-31.
22. Andresen, Christopher Otto: Betragtninger over det forbigangne og Forberedelse paa det tilkommende Aar, Odense
1808, s. 17f.
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Ulfeldts Plads (det nuværende Gråbrødre Torv) i København efter bombardementet. I baggrunden ses
ruinen af Vor Frue kirke og tårnet af StPetri kirke. Bombardementet og alt, hvad det betød af tab af
menneskeliv og materiel gav anledning til udbredt bitterhed mod konge og regering, og dette fremgår af
prædikenerne. (Maleri af C.W.Eckersberg, Statens Museum for Kunst. Foto: Hans Petersen).

Håndværkerne kunne ikke passe deres ar
bejde p.g.a. materialemangel og mangel på
efterspørgsel. Videnskabsmanden måtte
slukke sin lampe, da ingen havde sans for
hans granskninger eller kunne lytte til hans
forelæsninger. Statens udgifter blev for
øget, så de arbejdende undersåtter måtte
anstrenge sig dobbelt for at udrede, hvad
den almindelige elendighed gjorde nødven
digt.24
I sin nytårsprædiken 1813, hvor freds
udsigterne så aldrig så mistrøstige ud, for
talte stiftsprovsten i København, Henrik
Georg Clausen, at tidens trængsler lærte

den fremherskende stemning midt imod
og søge at overbevise de mange misfornø
jede - og at den opgave ikke var let23.

Krigen og samfundet
Krigens indvirkninger på samfundet, både
det militære og civile liv, blev kort og
præcist opsummeret i en prædiken i 1810
af præsten ved Skt.Mikkels kirke i Slagelse,
Niels Studsgaard Fuglsang: lemlæstede og
faldne soldater, tab af fædre, ægtemænd og
forsørgere, fravær af arbejdsføre mænd.
Handelsmændene måtte standse med de
res varers omsætning og blot søge erstat
ning i at fordyre de tilbageværende varer.

23. Vidnesbyrd om en udbredt misstemning mod kongen og kronprinsen, se Rubin, Marcus: anf.skr., s.453.
24. Fuglsang, Niels Studsgaard: Fredsfest afholden i Slagelse St. Mikkels Kirke den første Søndag efter Hellig tre Konger
1810 i Anledning af Freden med Sverrig den I Ode December 1809, Kbh. 1810, s.8f.
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Udenrigshandelen var standset. Betalings
midlernes værdi var faldet og faldet, mens
priserne på livsfornødenheder var steget
til uanede højder. Det omfattende for
svarsberedskab kostede dagligt uhyre
summer. Landbruget var frarøvet arbejds
kraft, og høstudbyttet faldt, og hungersnø
den hærgede. Embedsmandsklassen var
forarmet. Bedrageri, udsugeiser, bestikkel
se og underslæb var taget til. Smitsomme
sygdomme dukket op. Derfor havde det
været nødvendigt at opnå fred, og den
havde ikke været til at opnå på andre vilkår
end Norges afståelse. Larsen forsikrede
sin menighed, at alle forsøg på at opnå fred
på gunstigere betingelser var blevet gjort,
men forgæves. Faren for at landet ville
blive oversvømmet med fjendtlige soldater
havde været overhængende. Der havde
simpelthen ikke været andre muligheder
end at slutte fred på de givne vilkår. Også
forholdene i Norge havde nødvendiggjort,
at krigen måtte bringes til ophør. Norge
sultede, for englænderne havde opbragt de
fleste skibe med korn fra Danmark.27
Larsen så det som sin opgave at trøste
danskerne, der havde måttet bringe store
ofre og lide mange afsavn under krigen.
Han søgte at forklare, at det p.g.a.landets
katastrofale situation havde været nødven
digt at indgå den dyrekøbte fred. Al videre
krigsførelse ville have været håbløs. Og
han prøvede i sin prædiken at modvirke
den bitterhed og misstemning mod de an
svarlige for krigsførelsen og fredsslutnin
gen, som havde tag i befolkningen.

folk at forstå meningen med udtrykket »giv
os idag vort daglige brød«.25
Ved krigens udbrud var der fra visse prædikestole ytret håb om, at krigen - hvor
frygtelig den end var - ville føre til en
tiltrængt moralsk og religiøs »sindsbed
ring«. Sådan var det imidlertid ikke gået,
forstod man på Clausen, snarere tvært
imod: det var egennyttens, begærlighed
ens, pengegerrighedens og vindesygens
ånd, der rådede. Og denne ånd havde
bredt sig til alle klasser af folket. Navnlig
gav Clausen ondt af sig over dem, der
tjente tykt på krigen og vareknapheden, og
som satte personlige økonomiske interes
ser forud for fædrelandets og almenvellets
tarv og undertiden sågar ønskede sig, at
krigen måtte vare ved.26

Freden 1814
Men det gjorde krigen som bekendt ikke.
Den 14. januar 1814 blev der sluttet fred
med fjenderne Sverige og England. Fredens
pris var afståelsen af Norge til Sverige.
Johan Henrik Larsen, kapellan ved Arhus
domkirke, prædikede søndag den 6. fe
bruar 1814, og det centrale tema i denne
prædiken var naturligt nok den nyligt ind
gåede fred. Larsen fortalte, at han i sin
prædiken søndagen forinden havde glædet
sig over freden, for dengang havde man
endnu ikke vidst, at freden indebar Norges
afståelse. Mange følte nu dyb sorg og smer
te, og det forstod Larsen fuldt ud. Sådan
følte han det også selv. Men han måtte
imidlertid pointere, at fredsslutningen hav
de været nødvendig. Han henviste her til
landets desperate situation. Hjælpekilder
ne var udtømte. Handelen, som landets
velstand for en stor dels vedkommende
beroede på, var enten helt ophørt eller
direkte blevet, som han udtrykte det, en
ødelæggelse i stedet for en næringskilde.

Afslutning
Napoleonskrigene var en krig af et hidtil
ukendt omfang, både hvad angår strids
kræfternes størrelsesorden, graden af
økonomisk krigsførelse og terror mod ci
vilbefolkningen. Tidligere krige havde i hø-

25. Clausen. H.G.: anf.skr. s.94.
26. Clausen, H.G.: anf.skr. s. 148ff.
27. Larsen. J.H.: Prædiken, i Anledning af Kongeriget Norges Afstaaelse til Sverige, holdet Søndag den 6. Februar
1814 i Aarhus Domkirke. Eusebia, J.H.Larsen (red.), bd.l, Århus 1814-15, s.92-1 13.
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jere grad været begrænset til dem, der var
soldater og så de mennesker, der var så
uheldige at bo der, hvor kamphandlingerne
fandt sted. De fleste andre havde kun mær
ket krigene indirekte. Under Napoleons
krigene var det anderledes, krigene fik di
rekte betydning for hele befolkningens
dagligdag og levevilkår, hvad der klart
kommer til udtryk i prædikenerne. Krigen
altså ikke bare berørte hele befolkningen,
den vedrørte den også. Derfor var der også
så udbredt skumlen og misnøje over kon
gen og kronprinsen, over deres ansvar for
krigen og krigsførelsen og deres påståede
eller faktiske fejlgreb i så henseende. Præ
sterne, statsmagtens talsmænd ude lokalt,
måtte udfolde megen energi på at gendrive
utilfredsheden. Krigen med dens inddra
gelse af civilbefolkningen i et hidtil uset
omfang eksponerede så at sige det forhold,
at alle uanset placering i samfundet var
borgere i det danske fædreland, og at sta
tens anliggender i høj grad angik dem. Selv
om der ikke lige straks efter krigen kom
forfatningspolitiske ændringer, kan ople
velserne under Englandskrigen måske al

28.

ligevel nok have bidraget til, at flere indså,
at statsledelsens handlinger kunne have di
rekte og i værste fald skæbnesvanger be
tydning for statens borgere. Somme har
måske endog ræsonneret, at man som
borger følgelig for sin egen sikkerheds og
velfærds skyld burde have indflydelse på
statens politik. Mange præster bebrejdede
menighederne deres manglende fædre
landssind. Dette kan skyldes, at det vitter
ligt skortede på kærlighed til fædrelandet
midt i krigens trængsler. Men der kan også
ligge det i det, at den opfattelse, at dan
skerne var danskere, at alle uanset stand,
klasse, erhverv eller bopæl var ligeværdige
borgere i det fælles danske fædreland, i
begyndelsen af 1800-tallet faktisk endnu
var en forholdsvis ny foreteelse28. Præ
sternes indskærpelse af fædrelandskærlig
hed kunne derfor være udtryk for, at ikke
alle endnu havde annammet denne nye
lære. Også dét forhold ændrede krigen på.
Englandskrigene bidrog overhovedet til på
sigt at fremskynde en udvikling hen imod
det moderne samfund.
Michael Bregnsbo

Se herom i: Dansk Identitetshistorie. Ole Feldbæk (red.), bd. I & 2, Kbh. 1991.
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Fremmede naboer
- en anmeldelse
Af. stud.mag. Mogens Bak-Hansen

siders omtale af den polske skytsengel Jadwiga, selv om hun ikke tilfører noget væ
sentligt til sin periode (Middelalderen).
Omvendt savner man en vurdering af
tyskernes betydning i delingsperioden og
et var med lidt bange anelser, at jeg
under 2. verdenskrig. Således udstak f.eks
som læser åbnede denne bog. Maria
tyske besættelse og det tyske nederlag
Helleberg er kendt som forfatter af folkeden

både de moralske og de fysiske rammer
lige historiske romaner og med meninger
for politikudøvelse i det gendannede Po
om lidt af hvert i pressen. Altså ikke lige
len. Efterkrigstidens historie skildres bedst
den person, som jeg kunne forestille mig
formåede at give en mangefacetteret be
frem til omvæltningerne i 1980. Herefter
skrivelse og analyse af Polens historie, men
bliver det mest journalistiske noter, hvor
det er langt hen ad vejen, hvad Maria Hel
Solidaritets, kirkens og kommunistpartiets
leberg gør.
roller desværre ikke bliver nøjere skildret
Bogen indeholder stor viden, der tyde
endsige analyseret.
ligvis stammer fra et betydeligt kendskab til
Endelig skal der rejses en indvending
polsk litteratur og fra personlige rejser i
mod det anvendte sprog, der ganske vist er
Polen. Forfatteren forstår Polen og polak
meget flydende, men til tider er for poppet
kerne uden at opstille undskyldninger.
med unødvendige fremmedord som »irDenne forståelse indefra gør bogen værdi
revokabel« eller »spleen«, dele af sætnin
fuld og adskiller den fra de dag til dag
ger på fremmede sprog som »full scale
orienterede journalistiske nyheder og bø
invasion« eller »in the very end« og med
ger, som den danske læser almindeligvis
friskfyragtige vendinger såsom »den kon
udsættes for.
stitution (1791).. er ingen åbenbaring, der
Maria Helleberg’s »Fremmede naboer«
får tårerne til at trille« eller »problemerne
hører efter anmelderens mening til blandt
med at skabe sammenhængende, homo
de virkelig gode bøger om Polen, og den
gene nationer efter årtiers (eller århun
har sin særlige værdi, fordi den giver et
dreders) folkeblanding kan p.t. iagttages
tværsnit af hele Polens historie frem til
for fuld tuba i det delvist nedlagte Jugosla
kapitalismens indførelse efter kommunis
vien«.
mens fald.
Trods indvendingerne er her gjort et
At forfatteren som essayist ikke kan
ihærdigt og vellykket forsøg på at popula
måle sig med Georg Brandes1 og Hans
risere uden at trivialisere et af vore nabo
Magnus Enzensberger2, hvor essensen af
landes historie. Læs bogen!
Polens historie knivskarpt fremdrages, er
M ogens Bak-Hansen
ikke til at forlange, men desværre har Ma
Noter
ria Helleberg tillige en noget ujævn be
I ) Georg Brandes, samlede skrifter bd. X, Indtryk fra
handling af de enkelte historiske perioder.
Polen. Gyldendal 1888 o.s.
Oldtid og Middelalder omtales meget spo
2) Hans Magnus Enzensberger. Åh Europa, »Polske
tilfælde«, s. 235-83, Gyldendal 1990.
radisk og alligevel er der plads til mange

Maria Helleberg »Fremmede naboer. En
europæisk erfaring rigere. Polens historie«.
Gyldendal 1992
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Brev til kongen II
Af Michael Bregnsbo, ph.d., forskningsstipendiat og ekstern lektor ved Institut for Historie,
Københavns Universitet
vis man som undersåt under enevæl
amtmand blev afæsket en erklæring. Af den
den på den ene eller anden måde kom
ne fremgik det, at bonden havde misligholdt
i klemme, kunne man prøve den udvej atfæstebrevets bestemmelser og derfor selv
anråbe kongen om hjælp. I 1755 klagede
var skyld i udsmidningen, og at klagerne
således farver Gotfried Grøn, der havde
over forfølgelser i øvrigt var grundløse.
monopol på al farveridrift i Lemvig og Hol
Denne erklæring blev taget til følge, og bon
stebro, over, at navngivne personer kræn
den fik et nej.
kede hans privilegium. Kongen bestred ikke
En anden form for hjælp i forbindelse
Grøns påstande, men henviste ham til selv
med retssager var tilladelser til at udskyde
at lægge sag an ved den lokale domstol. Ikke
eller fremskynde behandlingen af en sag. I
alle havde råd til at føre sag. I så fald kunne
februar 1775 fik en københavnsk advokat
man søge om fri proces. Det gjorde Elsebeth
på vegne af en klient i Christiania tilladelse
Jensdatter i 1775. Hun havde konsulteret
til, at en sag ved Højesteret kunne vente til
en »klog mand« i Kolding, fordi hun havde
april, idet en del dokumenter ikke var nået
fået et hørgarn i venstre øje. Denne havde
frem endnu. Sejladsen til og fra Norge lå
smurt kviksølvsalve på øjet med det resul
nemlig stille p.g.a. vintervejret, som også
tat, at hun havde mistet synet. Hun bad
hæmmede posten over land. I en anden sag
derfor om lov til gratis at føre erstatnings
hævdede en supplikant, at hans modpart,
sag. Det fik hun imidlertid ikke. Man påpe
der skyldte ham penge, ene og alene havde
gede, at det passerede var selvforskyldt, for
appelleret til Højesteret for at trække tiden
i Kolding boede nemlig en faguddannet læ
for betalingen ud til størst mulig skade for
ge. Ham burde hun have henvendt sig til og
ham. Han ønskede derfor fremrykkelse af
ikke til en kvaksalver. Bedre gik det for
retsbehandlingen.
Hendriette Smalbum i 1755, hvis mand næ
I praksis var eneyoldsmajestæten yderst
sten tre år forinden havde forladt hende og
tilbageholdende med at gribe direkte ind og
var rømt bort med et »løst Fruentimmer«.
diktere afgørelser i enkeltsager uden om de
Hun ønskede derfor fri proces til at føre
relevante myndigheder og på tværs af gæl
skilsmissesag, og det blev hende tilstået.
dende love og bestemmelser. Derimod
Mindre held havde en fæstebonde, der i
kunne en undersåt undertiden få en hånds
1735 besværede sig over at være blevet sat
rækning til at få sin ret, forudsat at andres
ud af sin gård og også på andre måder være
ret ikke tilsidesattes derved.
blevet forfulgt af sin godsejer. Den lokale
Michael Bregnsbo
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