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Om Nibe, Norge og utkantens urbanisering
Av forskningsstipendiat, cand, bhilol. Finn-Einar EJiassen, Grimstad
ibe ved Limfjorden er på flere
de enkelte regioner - hvorav noen selvsagt
måter en anomali i tidlig moderne
var mer urbanisert enn andre. Disse urbane
dansk byhistorie, dvs. perioden ca. 1500
nettverkene
besto fortsatt i tidlig nytid, og
1800: Reelt sett var fiskerlejet en by i et par
selv om enkelte byer kunne vokse tildels
hundre år før det fikk kjøpstadsprivilegier i
betydelig, ble det i de fleste landene i dette
1727. På det tidspunkt var det aller meste
kjerneområdet etablert relativt (og tildels
av bygrunnen på private godseieres hender,
også i absolutte tall) få nye byer i tidlig nytid
og grunneiendomsforholdene ble ikke en
- inntil industrialiseringen satte inn. Til en
dret ved tildelingen av kjøpstadsstatus. Niviss grad ble tilveksten (målt i antall byer)
bes huseiere måtte derfor - tross protester
hemmet av spesielle forhold som kriger
- fortsette å betale jordskyld og t.o.m.
(særlig tredveårskrigen) og indre opprør,
arbeidspenger til byens overveiende adelige
men langt på vei var det slik at det eksi
grunneiere; og de ble kalt gadehusmænd,
sterende nettverket av byer ved utgangen
samt pålagt å tilby grunnherren husene
av Middelalderen var stort og tett nok til å
først, når disse skulle selges. De ferske
dekke "behovet for byer" helt fram til in
kjøpstadsboere fant disse pålegg utålelige.1
dustrialiseringen. De nye byene som ble
Men hadde de bodd bare et par hundre
etablert, hadde gjerne spesialiserte funk
kilometer lengre mot nordvest i det samme
sjoner, som residensbyer, festningsbyer og
riket, hadde verken de selv, samtidige iaktflåtebaser, badebyer og gruvebyer - funksjo
tagere eller ettertidens historikere hatt
ner som slett ikke eller vanskelig kunne igrunn til å heve øyenbrynene. Nibe falt
varetas av de gamle byene. Dette urbane
nemlig pent inn i det norske urbaniserings
kjerneområdet besto av de sentrale delene
mønsteret i enevoldstiden! Dermed kom
av Sentral- og Vest-Europa: Tyskland, Böh
den også til å inngå i et særegent nord- og
men, Østerrike, Sveits, Frankrike, Neder
landene, England - og Danmark.3
østeuropeisk mønster i tidlig nytid, der
Utenfor dette kjerneområdet - som altså
"utkantens urbanisering" artet seg annerle
er definert på rent byhistorisk grunnlag, og
des enn i det urbanhistoriske kjerneområdet
i Europa, som Danmark ellers tilhørte.2
ikke helt ut er identisk med det økonomiske
kjerneområdet i tidlig nytid som Wallerstein
og andre (se note I I ) har identifisert - lå en
Europas urbane periferi
randsone, som vi med en noe tendensiøs
I byhistorisk henseende kan det være me
forenkling kan kalle den urbane utkant eller
ningsfylt å skille mellom et kjerneområde og
periferi i Nord- og Øst-Europa: En buefor
en periferi i Europa nord for Alpene, der
met sone som strakte seg fra Irland og
kjerneområdet var høyt urbanisert allerede
Skottland i vest over Norge, Sverige og
i Middelalderen, med mange, eller relativt
Finland til Baltikum, Polen og tildels Ungarn.
mange, byer i stort sett ganske tette net
Denne urbane utkantsone hadde relativt få
tverk av store, middelstore og små byer i

N

1. Harry Christensen: Ni tværsnit af Nibes historie, Nibe 1977, særlig s. 46-48,55, 140. Rigsarkivet (København),
Danske Kancelli, D.26, Jyske Registre, 1743-46, f.24lab (Sak 47/1744; D.28, Jydske Tegneiser, 1743-46, f.208b - 209b
(Sak 15/1744). Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg, B.39a, Løbenr. 20, Nibe birk, Tingbog 1666, f.32a-43b.
2. Finn-Einar Eliassen: Norsk småbyføydalisme? Grunneiere, huseiere og husleiere i norske småbyer ca. 1650 - 1800
(Utrykt dr.philos avhandlling, Oslo 1995).
3 .M.h.t. Litteraturhenvisningerne, se en kommende artikel i Urban History.
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middelalderbyer - både i forhold til areal og
folketall - men opplevde en sterk vekst i
antall byer i perioden 1500 - 1800, da det i
flere av disse landene skjedde en flerdobling
av antallet byer. De aller fleste av disse
byene var og forble små, og mange manglet
fulle byprivilegier, ihvertfall i deler av perio
den, men de var like fullt reelle byer. De var
kjent under ulike betegnelser - burghs of
barony (Skottland), private byer (Polen, Litau
en), oppida (Ungarn), köpingar (Sverige),
ladesteder og strandsteder (Norge). Ikke alle
slike steder var eller ble virkelige byer, men
mange av dem må etter deres folketall, be
byggelsens karakter og deres funksjoner
uten tvil betraktes som reelle byer, mens
enkelte steder med fulle formelle bypri
vilegier ikke var det/
Inndelingen i kjerneområde og periferi
tilslører selvsagt store forskjeller mellom
landene i hver av gruppene, og ikke minst
regionale forskjeller innen hvert enkelt land.
Således hadde deler av Polen og Ungarn
samt sentrale regioner i Irland og Skottland
relativt tette urbane nettverk alt i Mid
delalderen, mens Böhmen og østlige deler
av Østerrike hadde mange trekk felles med
Ungarn. Endelig fikk de virkelige utkantene
-Island, Nord-Norge, indre deler av NordFin land og de skotske Highlands - virkelige
byer først rundt 1800 eller enda seinere.
Utkantområdene i Nord- og Øst-Europa
fikk ikke bare en sein urbanisering, preget
av mange småbyer, ofte med mindre enn
fulle byprivilegier. Svært mange av de nye
byene hadde en særegen grunneiendomsstruktur, som gjør at vi kan snakke om
godseierbyer* - i ulike former og med ulike
typer godseiere. I kjerneområdet, og i mid

delalderbyene og enkelte nyere byer i den
urbane periferi, var det vanlig i tidlig nytid at
den som eide et hus i byen, også eide grun
nen som huset sto på. Alternativt kunne
byen selv, eller i enkelte tilfeller territorial
fyrsten, eie bygrunnen, men de fleste steder
hadde tomter og grunner i byene blitt privat
eiendom i hendene på huseierne, og gjen
stand for kjøp og salg, arv og pantsettelse
m.m., sammen med husene selv.6

I nesten hele den urbane utkantsonen vi
har definert ovenfor, var et stort antall, ofte
flertallet, av de nye byene i hendene på
private, store grunneiere, som eide hele
eller store deler av grunnen under den
enkelte by, som de så stykket ut til tomter
og grunner mot årlig grunnleie og eventuelt
også andre ytelser. Det kunne dreie seg om
naturalieytelser, pliktarbeid, pengeytelser
utover grunnleien, og ulike rettigheter for
grunneieren, f.eks. til gratis bruk av
grunnsitterens [beboerens] mølle, leveranse
av produkter til fast eller redusert pris
osv. Utover disse direkte og indirekte
grunnleieinntektene hadde bygrunneierne
flere andre fordeler, bl.a. til egen, avgiftsfri
bruk av grunnen, muligheter til å holde
uønskede individer (såvel betlere som
konkurrenter) borte fra byen, og i de fleste
tilfeller også makt til å drive mer eller min
dre omfattende regulering av byen, og
to.m. byplanlegging i større stil. Dette siste
ser man spesielt i adelige private byer anlagt
i renessansestil i Polen, med små byer som
Glowôw og Zamosc som prakteksemplarer
fra slutten av 1500-tallet, og 1700-tallets
landlord towns i Irland, mer eller mindre
"utviklet" i klassisistisk stil.7

4. Det er vanlig i operere med en nedre grense på 4-SOO innbyggere, samt å kreve en tett, sammenhengende
bebyggelse, sentrumsfunksjoner og at flertallet av befolkningen må ha vært virksomme i ikke-agrare næringen
5. Begrepet, som ikke er helt dekkende (se nedenfor), er et oversettelseslån av den irske betegnelse landlord town.
"Grunneierby" ville være mer presist, men for vidt, da alle byer selvsagt hadde grunneiere!
6. I Tyskland hadde denne overgangen skjedd i seinmiddelalderen. Se Eberhard Isenmann: Die deutsche Stadt im
Spätmittelalter, Stuttgart 1988, s.87-88.
7. "Utviklingen" ("Development") kunne bestå av alt fra oppførelse av et markedshus eller en domstolbygning til
rasering av en gammel landsby og utlegging av en ny by med regelmæssig byplan, ofte orientert etter godseierens
residens.
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Fig. I Sorte firkanter: middelalderbyer, hvide firkanter: store/mellomstore byer fra tidlig nytid, cirkler: små byer
fra tidlig nytid

Norge, på 1600-tallet. Disse tettstedene lå
ved havner og elvemunninger, mange av
dem ble tollsteder, og spesielt i siste halvdel
av 1600-tallet ble det klart at en rekke av
dem var potensielle byer i rask vekst, men
ennå ganske små, oftest med 100 - 300
innbyggere. Tettstedsboerne leide grunn av
eierne av de gårder - i utgangspunktet
vanlige bondegårder - på hvis grunn tettste
dene vokste fram. Hvem som ble grunnei
ere i de embryoniske byene [byer i svøb],
berodde således på hvem som eide disse
gårdene, og i den første fasen var disse går
dene på de samme hender som gårder flest
i Sørøst- og Sør-Norge: Det var adels- og
krongods, kirke- og bondegods, og bare lite
embetsmannsgods i 1660-årene.8

"Godseierne" som var grunneiere i slike
byer, tilhørte ulike samfunnsgrupper i de
enkelte land: Adel i Polen og Litauen, ulike
typer adelige og ikke-adelige landlords i
Skottland og Irland - i sistnevnte land oftest
nyetablerte godseiere etter de store om
veltningene i ejendomsstrukturen som følge
av kriger og annen uro på 1600-tallet, men
i Norge overveiende embetsmenn og kjøp
menn, som overtok etter andre grunneiere
- krone, adel, bønder, t.o.m. kirke - på
slutten av 1600-tallet.
Utgangspunktet for denne prosessen i
Norge var at et relativt stort antall små
tettsteder - kimer til bysamfunn - vokste
fram rundt kysten, særlig i Sørøst- og Sør-

8. Landkommisjonens jordebøker og matrikler fra 1660-årene danner utgangspunkt og basislinje for undersøkelsen,
med et matrikkel-utkast fra 1722-24 og taksering for en eiendomsskatt av 1802 (alle tre serier i Riksarkivet, Oslo,
Rentekammeret) som kildemessige "knutepunkter", og andre matrikler, samt I overveiende grad de mange lokale
gårdshistorier, som grunnlag for eiendomshistorien.
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Fig. 2a Kristiansund by 1700 og 1787. Fosna gård (markert med pil) ender som ”husmannsplass” midt i
bybebyggelsen. Rekonstruksjonskart tegnet av Einar Thurn-Christensen.

Allerede det dramatiske skifte i eien
domsforhold, som for det meste skjedde
allerede før århundreskiftet 1700, viser at
det må ha skjedd en bevisst investering i
bygrunn fra lokale embets- og kjøpmenns
side. Enda tydeligere biir dette når vi ser
nærmere på bruken av bygrunngårdene. Det
viser seg da at for de aller fleste eierne av
disse gårdene, og spesielt for dem som
overtok slike gårder gjennom kjøp (og ikke
ved arv), var det bygrunnen som var hoved
interessen, mens gårdsdriften ofte ble negli
sjert, eller t.o.m. ofret helt, til fordel for
byen: Gården forfalt, eller den ble brukt
som "avlsgård" til byens forsyning, jordene
kunne bli stykket ut til løkker eller "hauger"
for byens innbyggere. I ekstreme tilfeller
kunne bybebyggelsen "sluke" gården, slik at
den til slutt ende opp som en "husmanns
plass" midt i byen.

Det var med andre ord ikke spesielle
grunneiere som tenderte til å anlegge eller
utvikle byer på sine gårders grunn. Tettstedsutviklingen var i god gang da nye
grunneiere tok over: Embetsmenn og i sta
dig større grad kjøpmenn - begge som regel
bosatt i eller tett ved den lille byen selv kjøpte opp gårdene (vi kan kalle dem
"bygrunngårder") fra siste
tredjedel av
1600-tallet, og på 1700-tallet var de helt
dominerende som grunneiere i småbyene,
med få unntak. Dels kunne de kjøpe opp
krongods ved de store krongodssalgene
etter 1660, men de klarte også å få kjøpt
kirke- og adelsgods; og selv om perioden
1660 - 1800 forøvrig er preget av at et
økende antall bønder kunne overta de
gårder de selv brukte, og slik bli selveiere,
ble bønders bygrunngårder for størstedelen
overtatt av embets- og kjøpmenn.
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Fig. 2b Kristiansund by 1700 og 1787. Fosna gård (markert med pil) se fig2a.

Det hendte bl.a. med Fosna gård i Kristi
ansund (se fig. 2).

gårdens verdi - oftest rundt 75%, og noen
ganger nesten det hele. Alt dette kan
demonstreres gjennom et par eksempler. I
nettopp nevnte Kristiansund ble en mindre
del av bygrunnen, som lå under gården
Dahle, kjøpt av en lokal borger i 1764.
Salget ble kjent ulovlig, siden bygrunnen
ikke var matrikulert særskilt, men i år 1800
lyktes det eieren av Fosna gård å kjøpe
Dahle gårds bygrunner og forene Kristian
sunds bygrunn på sine egne hender. Da
hadde alt Fosna gård blitt "slukt" av
bybebyggelsen (se flg. 2).
Gausen gård, som Holmestrand lå under,
ble delt i 1799 (se fig. 3), slik at Øvre Gau
sen fikk det aller meste av det opprinnelige
gårdsarealet, med hele jordbruksarealet,
mens Nedre Gausen besto av en uoppdyrket strand, fiskerettigheter - og størstede
len av bygrunnen i Holmestrand. (Resten av

Mer problematisk var det - av juridiske
grunner, og særlig av hensyn til den norske
odelsretten - å skille bygrunnen fra resten av
gården, men dette ble forsøkt i flere tilfeller
og lyktes i det minste tildels, i enkelte byer.
Gårddeling kunne gjennomføres på lovlig
vis, slik at bygrunnen formelt sett ble en
matrikulert gård, eller utgjorde hoveddelen
av en slik gård, og det skjedde flere steder
der bygrunnen lå under flere gårder (2-3
var vanlig, 5 forekom), at det lyktes foretak
somme eiere å skille ut bygrunn fra én gård
for dermed å samle all eller nesten all by
grunn under en annen, og dermed på én
hånd. Beregninger viser dessuten at når en
bygrunngård ble solgt eller taksert, utgjorde
verdien av bygrunnen størstedelen av hele

7

i de fleste tilfellene, og som vi alt har kon
statert, hadde de fleste også adelige grun
neiere. Både i Polen, Litauen, Skottland og
Irland ble private byer, burghs of barony og
landlord towns anlagt på adelige og andre
gods, for å fungere som kommersielle og
administrative sentra for disse godsene som markeder og knutepunkter i handelen,
lokalt, regionalt, og med forbindelser til et
internasjonalt handelssystem.
Samtidig fungerte de som produksjons- og
befolkningssentra på det enkelte gods, og

bygrunnen lå på Jarlsberg grevskaps grunn).
Likevel ble de to "gårdsbrukene" taksert til
samme landskyld [jordlejeværdi], og Nedre
Gausens salgsverdi ble vurdert til fem gan
ger Øvre Gausens. Karakteristisk er det
også at eieren av hele Gausen gård - skips
kaptein Thomas Møller - i 1799 valgte å
selge unna Øvre Gausen, men beholdt
Nedre Gausen - med bygrunnen.

Urban føydalisme
"Godseierbyene" hadde et klart føydalt preg

Fig. 3 Holmestrand og de to Gausen-gårde. Kart fra 1832.
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som forvaltningssentra, ofte beliggende tett
ved godseierens residens, med kirke, dom
stol og markedshus som arkitektoniske og
funksjonelle foki. Byboerne var grunnei
erens leilendinger [fæstere], tenants eller
to.m. livegne, og ved siden av inntektene av
grunn- og/eller husleie, markedsavgifter og
inntekter av handel og produksjon, hadde
bygrunneieren også gevinster i form av økt
makt og prestisje gjennom anlegget og
utviklingen av en "privat by".
Selv i Norge, der adelen var liten og svak,
og det ikke hadde vært noen virkelig føyda
lisme, selv i middelalderen, hadde småbyene
i enevoldstiden klare føydalistiske trekk under borgerlige grunneiere! Foruten årlig
grunnleie og ofte festepenger eller stedsmål
[indfæstning] ved overtagelsen av en bygrunn måtte grunnsitterne i mange byer yte
pliktarbeid på I - 3 dager pr. år for grunnei
eren, noen steder også en andel av pro
duksjonen. Normalt hadde grunneieren
forkjøpsrett til husene når en grunnsitter
ville selge, og han forlangte lydighet og
respekt, som en leilending eller husmann
skyldte sin jorddrott. I det hele er det
påfallende hvordan lovbestemmelsene for
jordleie på landet ble anvendt på grunnsit
terne i småbyene - og siett ikke bare der:
Selv større byer fra enevoldstiden, som
Larvik og Bragernes/Strømsø (senere samlet
til én by under navnet Drammen) hadde
samme ejendomsstruktur som sine mindre
"slektninger".
Og mens tidligere konger helt fram til
eneveldets innførelse hadde donert grunn til
de nye byene, ble en rekke småbyer - og
større byer som Larvik, Bragernes og
Strømsø - kjøpsteder under eneveldet uten
at grunneiendomsforholdene ble endret. Der
med fortsatte de private grunneiere å kon
trollere bygrunnen og bruken av den i
kjøpsteder såvel som i ladesteder og strand
steder uten kjøpstadsrettigheter. Det sam
me var altså tilfelle i Nibe etter 1727. Noen
steder ble det konflikter mellom byfogden
som offentlig myndighet og private grunnei
ere - spesielt i Kristiansund, der en konflikt

om grunnleie og bruken av grunnen ver
serte for retten i årene 1744 - 47. Andre
steder, som i Molde, inngikk byfogden forlik
med grunneierne - det samme skjedde
forøvrig også i Kristiansund etter at Overhoffrettens dom ikke hadde brakt noen
avklaring. I begge tilfellene var det imidlertid
klart at grunneiernes eiendomsrett gikk
foran byfogdens myndighet både i forhold til
bygrensene og bruken av bygrunnen. Og i
de fleste småbyene var det nærmest et
"ikke-forhold" mellom de private grunneiere
og offentlige myndigheter som havnekommisjon, politi- og brannvesen, og en
eventuell byfogd. Helt fram til omkring 1800
- og noen steder enda lenger - hadde de
offentlige myndigheter ingen større myn
dighet til å regulere - enn si planlegge bebyggelse, gateløp og offentlige plasser i
disse byene. Det innebar imidlertid ikke at
det ikke foregikk noen form for regulering.
Under anvisningen av nye tomter og utste
delse av nye grunnbrev på gamle, har
grunneierne passet på å legge ut gateløp,
allmenninger (offentlige, åpne områder,
oftest ned til havna eller elva), stier og plas
ser, og å verne disse gjennom bestemmelser
i grunnbrevene. Videre har det tydelig
foregått en viss planmessig utlegging av nye
tomter og ulike tiltak for å gjøre den eldre
bebyggelsen mer regelmessig - en utvikling
som kan følges på eldre kart. Noen over
ordnet byplan er det ikke noe som tyder på
at grunneierne har hatt, snarere er det
snakk om nødvendig regimentering [regu
lering] av ny (og eldre) bebyggelse, både for
å lette adkomsten og gjøre byen funksjonell,
og for å sikre den mot brann katastrofer og
an net. Dette bekreftes også av enkelte
samtidige kommentarer, der det f.eks. heter
om grunneiernes hus midt i Mandal by at
det lå mest fordelaktig av alle hus i byen "til
at kunde beobagte hvad der paaligger en
Grundejer at regulere, især til Stedets Sikker
hed ved at have Indseende med Ild og Var
me, med videre, som kunde sætte Stædet i
fare". Vi må altså konstatere at det foregikk
en ikke ubetydelig privat regulering av bybe-
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overfor offentlige og ofte fjerne myndighe
ter. Således kunne en grunneier som Tørres
Christensen Nedenes (kjent i tradisjonen
som "Kongen i Mandal"!) hjelpe både en
tjenestepike og en annen kvinne i Mandal
med å kreve henholdsvis arv etter en bror
og tilgodehavende lønn etter mannen, som
begge var døde i København.9 En slik pater

byggeisen, selv om resultatet, pga. terreng
forholdene og fraværet av en overordnet
helhetlig plan, kunne fortone seg som "vill
vekst" for tilreisende observatører!
De norske småbyer inngikk sjelden i
egentlige gods som kan sammenliknes di
rekte med irske eller polske forhold, selv
om strandstedet Stavern og kjøpstaden
Larvik lå på grevskapet Laurvigens grunn og
nabogrevskapet Jarlsberg eide en stor del av
grunnen under Holmestrand, og både Bra
gernes og Strømsø vokste fram på gamle
adelsgods på begge sider av Drammenselva.
Derimot inngikk de fleste småbyene - og
etterhvert både Bragernes og Strømsø - i
borgerlige godssamlinger, som ellers besto
av sagbruk og skogeiendommer og andre
virksomheter, som ledd i en helhetlig og
ofte mangesidig kommersiell virksomhet,
basert på handel med trelast (og noen
steder fisk), skipsfart, skipsverft, fabrikkdrift
og "bondehandel" med korn, salt, jern,
tekstiler og andre kramvarer. Også mange
av de embetsmenn som eide bygrunn,
hadde slike kommersielle interesser - ikke
sjelden på kanten av loven, eller utenfor
denne! De borgerlige (i vid forstand) grun
neiere kunne i mange tilfeller dominere sin
by nesten totalt, som grunneiere, ledende
kjøpmenn eller sentrale embetsmenn, ar
beidsgivere, kreditorer og eiere av mange
hus og virksomheter - og som sosialt og
kulturelt toneangivende personer og ufor
melle makthavere i "sine" byer. De opptråd
te ofte utad som talsmenn for byen (og for
egne interesser!), og innad som "byens
fedre" - faktisk i en nærmest føydal rolle,
ikke bare som byens egentlige makthavere,
men også som dens velgjørere: De bekostet
bygging av kirker, hospitaler og skolehus, de
ga fri grunn til slike og andre offentlige byg
ninger, og de kunne ta et personligt ansvar
og initiativ for å hjelpe sine "undersåtter"

nalistisk holdning var motstykket til den
maktposisjonen grunneierne hadde, og i seg
selv et føydalistisk trekk. Både Tørres Chri
stensen og andre grunneiere var dessuten
tilbakeholdende med inndrivning av re
sterende grunnleie og annen gjeld i dårlige
tider - heller enn å drive folk fra husene
ville de holde dem i byen, som kundekrets
og potensiell arbeidskraft når tidene ble
bedre. Byen ble betraktet som et bruk eller
en bedrift, og interesse og lønnsomhet
vurdert ut fra en helhetsbetraktning, ikke
snevert ut fra "misbetaling" av grunnleie.
Den samme holdningen, og de samme
betraktningene, er ellers kjent fra virkelige
bruks- og bergverkssamfunn, som også var
preget av føydalistiske og paternalistiske
trekk.10
Så om grunneierne i norske byer som
regel verken var adelige eller hadde noen
formell føydalrettslig makt over sine grunnsittere, var det klare føydalistiske trekk i
disse tidlig-kapitalistiske bysamfunnene. Og
om
de ikke hadde noen formell
reguleringsmyndighet, eller la ut sine byer
etter renessansens eller klassisismens
prinsipper, drev de like fullt en ikke uve
sentlig privat planlegging, mens f.eks. de
irske godseiere nok kunne legge storslagne
byplaner, men ofte måtte se dem falle i grus
når ubemidlede tenants ikke maktet å bygge
sine hus i den stil eller skala som planen for
utsatte - slik at det til denne dag er et påfal
lende misforhold mellom byplan og be
byggelse i mange irske småbyer.

9. Finn-Einar Elliassen: Mandal bys historie, bd. I ( 1500-1850), Mandal 1995, s. 179.
10. Således f.eks. ved norske jernverk, saltverk og sagbrukssamfunn, noe som illustrerer at dette var karakteristiske
trekk ved nye, ikke-agrare tettsteder i Norge i tidlig nytid.
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Periferiens urbanisering

kalt donationsjord, som i Norge før 1660, og
bare enkelte byer, som Karlstad og Kris
tinehamn, hadde en forhistorie som tett
steder på ulike gårders grunn, og Döderhultsvik - det senere Oskarshamn - tilhørte
godset Fredriksberg, som krevde grunnleie
(tomtöre) av innbyggerne. Dette viser at
uten en "hyperaktiv" kongemakt som grunn
la nesten flere byer enn riket egentlig treng
te og utstyrte dem med egen grunn, kunne
Sverige lett ha fått mange "godseierbyer" også av "norsk" type.
Også i "kjerneområdet" for europeisk
urbanisering (se begynnelsen av denne
artikkelen) fantes det enkelte "godsei
erbyer", men der som rene unntak, og i
perifere områder - som Whitehaven i
Nord-vest-England, Kappeln i det nordøst
lige Slesvig-Holsten - og Nibe i Nordjylland.

"Godseierbyer" av ulike slag - og med ulike
typer godseiere (også institusjonelle, bl.a.
kirken eller handelskompanier) fantes over
hele den nord- og østeuropeiske utkantsone, fra Irland og Skottland over Skandinavia
og Baltikum til Polen og Ungarn - med ett
viktig unntak: I Sverige (med Finland) mang
ler slike byer nesten helt Bare noen få, små
føydale byer i Finland ble tillatt anlagt på
midten av 1600-tallet, og dessuten ble
svenske riksråder og hærførere tildelt byer
som deler av private adelsgods i Estland og
Livland av den svenske kronen. Men i selve
Sverige - og stort sett også i Finland - var
kronen så aktiv som bygrunnlegger i tidlig
nytid at det praktisk talt ikke var rom for
private byer eller "godseierbyer" i noen
form. Byene ble av kronen udstyrt med så

Fig. 4 Portrett av en godseierby: Risør I739. Bak til høyre ses "bygrunngården" Randvik, på hvis grunn hele byen
lå. Midt i bildet ”Skjæret”, der bygrunneieren hadde sin residens fra midt på 1600-tallet til 1797. Hele denne
perioden var bygrunnen eid af medlemmer av Falch-familien, her hedret med den kvasi-adelige tittel "Herre til

Öster Riisöer”! (Riksarkivet, Oslo, Rentekammeret, Kart nr. 330)

I I

det i tidlig nytid en "kommersiell revolu
sjon", først og fremst i sjøverts handel, med
nederlendere som innovatører, men supp
lert og utviklet gjennom utbyggingen av
innenlandske og internasjonale trans
portsystemer, mellom innland og havneby
er, mellom Øst- og Sentral-Europa, basert
på veier, elvesystemer og kanaler, samt
nyutviklede systemer for pengeoverføringer
og kreditt, som gjør det mulig og rimelig å
snakke om en integrering av handel og
økonomi i Nord- og Sentral-Europa. Denne
var basert på en omfattende arbeidsdeling,
der periferien i stor grad var rå
vareleverandører (av jord- og skogbruks
produkter, mineraler, fisk m.m..) til de mer
utviklede og økonomisk sterkere "kjerne
landene" i Europa." Kronologien i denne
utviklingen stemmer godt overens med
framveksten av "godseierbyer": Mens Un
garn ble leverandør av først og fremst kjøtt
og vin til sentrale deler av Europa alt i
seinmiddelalderen, og fikk sine oppida alt fra
1300-tallet, og Polens rolle som hovedeks
portør av korn til Vest-Europa var etablert
alt på 1500-tallet, da også de fleste private
byene ble anlagt, skjedde Irlands integrering
i den maritime verdenshandelen først fra
1600-tallet og med full tyngde først på
1700-tallet, da de indre deler av Irland ble
knyttet til det nordeuropeiske han
delsystemet, om enn indirekte, og de fleste
landlord towns utviklet eller etablert. Den
norske trelasteksporten kom i gang for
alvor utpå 1500-tallet, men det var først da
innlandsskogene ble tatt i bruk og norske
kjøpmenn etablerte seg som mellommenn
mellom skogeiende bønder og utenlandske
oppkjøpere, hovedsakelig på 1600-tallet, at
nye byer oppsto i - etter norske forhold stort antall, og trelasttollen ble den viktigste
statsinntekt av Norge fra 1640-årene av.
Bygrunneierne - polsk/litauisk adel, irske
godseiere og norske kjøpmenn og embets
menn - hadde i mange tilfeller også parallelle
roller i produksjon og handel. Både hadde
de felles interesse av å utvikle byer for å
profitere på den kommersielle utviklingen

Hvordan kan så denne "periferiens urbani
sering", med de mange nye småbyer i tidlig
nytid, mange av dem uten fulle kjøpstadsrettigheter, og overveiende "godseierbyer",
forklares? Er det overhodet tale om virkeli
ge paralleller, eller kun om tilfeldige likhets
trekk, som viser seg å være uten sammen
heng eller felles bakgrunn? Dersom vi skal
kunne betrakte disse - på mange måter
ulike - byer som deler av det samme grunn
leggende fenomen (her kalt "godseierbyer"),
må vi også kunne finne forklaringer på
samme generaliseringsnivå som fenomenet
selv - det vil si på et internasjonalt, nord- og
østeuropeisk plan - og virksomt i den (grovt
sett) samme periode, nemlig tidlig nytid, tid
ligst i Ungarn (allerede fra seinmid
delalderen) og Polen ( 1450 - 1650), først på
1700-tallet for alvor i Irland, og ellers med
tyngdepunkt på 1600-tallet. Jeg mener å ha
funnet slike forklaringer, og de består av tre
elementer: Sein urbanisering, økonomisk
integrasjon og svak statsmakt.
Som nevnt innledningsvis, var den nordog østeuropeiske randsonen svakt urbani
sert i middelalderen, men fikk mange nye
byer i tidlig nytid, da antallet (reelle) byer
ble fordoblet eller flerdoblet i Europas
nordlige og østlige utkanter. I "kjerneom
rådet" var det allerede i middelalderen så
tette nettverk av byer at det jevnt over var
lite rom - og behov - for mange nye byer
før industrialiseringen. Urbaniseringen fort
satte også der, men først og fremst ved at
middelalderbyene vokste, og i særlig grad
hovedsteder og regionale sentra. Også i
periferien vokste slike byer, tildels betydelig,
men svært mye av den urbane veksten
skjedde der i form av nye byer.
Den viktigste drivkraften for utvikling av
reelle nye byer i utkantene var integrerin
gen av den østlige og nordlige periferi i en
europeisk økonomi gjennom handelsforbin
delser med de ledende kommersielle og
finansielle sentra og land nord for Alpene Tyskland og Nederlandene, England og
Frankrike - i skiftende grad og roller over
tid. I kontrast til seinmiddelalderen skjedde
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og øke avkastningen av sine gods og
eiendommer (og gjøre leilendinger og liveg
ne mer betalingsdyktige), og dessuten var
de selv sentrale aktører i den økonomiske
integrasjonen. Den polsk-litauiske adel var
landets ledende eksportører av korn og
tømmer og handlet, gjennom sine agenter,
direkte med utenlandske oppkjøpere i
havnene, spesielt i Danzig. De mest vel
lykkede landlord towns og burghs of barony
var anlagt av godseiere som var aktive i
handel og produksjon - i gruvedrift,
tekstilproduksjon og engroshandel på og fra
sine gods. Og de norske kjøpmenn og
embetsmenn var direkte involvert i
internasjonal handel og skipsfart, da alle
småbyene (og nesten alle byer overhodet)
i Norge var havnebyer.
I alle de perifere land der "godseierbyer"
var vanlige, var statsmakten enten fjern eller
av andre grunner svak. Skottland - i
Personalunion med England fra 1603 og i
virkelig union fra 1707 - og i enda sterkere
grad Irland var styrt og dominert fra Eng
land, og i en perifer stilling i riket, geogra
fisk, økonomisk og politisk. Norge var
politisk og kommunikasjonsmessig fjernt fra
København, og sentralstyringsverket be
kymret seg langt mindre for byutviklingen i
Norge (og stadig mindre utover på 1700tallet) enn i Danmark, der kjøpstedene, men
fremfor alt København, ble favorisert på
bekostning av de øvrige byer. Dessuten
hadde kongemakten gjennom krongodssal
get fratatt seg selvmuligheten til å drive
donasjonspolitikk overfor nye kjøpsteder,
som i Sverige. Polen/Lithauen var på 15- og
1600-tallet de facto (og tildels også formelt)
en adelsrepublikk med en svak kongemakt,som ikke kunne hindre den adelsdominerte

sejmen [parlament] i å bekjempe både
borgerskapet og de kongelige byer.
Også i land der godseierbyer var unntak,
oppsto de nettopp i perifere strøk: Innenfor
det svenske riket (der statsmakten var
sterkere enn noe annet sted i periferien) i
fjerne deler av Finland og de baltiske
provinsene, i England, Slesvig-Holstein og
Danmark omtrent så langt fra maktens
sentrum som det var mulig å komme - i
Whitehaven, Kappeln og Nibe. Også i Russ
land fikk "godseierbyer", metechki, vokse
opp i periferien av Moskvas maktområde, i
Hviterussland og Ukraina. Selv der en sterk
statsmakt var interessert i å holde kontroll
over byutviklingen i sentrale deler av riket,
kunne den tillate, og noen ganger selv frem
me, etableringen av godseierbyer i mer
perifere områder - kanskje ut fra manglende
interesse, men like gjerne for å favorisere
lokale makthavere for å ha disse som lojale
støttespillere i områder der sentralmaktens
kontroll var svakere enn i sentrale deler av
riket.
Som en sammenfatning kan vi si at den
lave urbaniseringsgraden i den øst- og nor
deuropeiske periferien før 1500 ga rom for
mange nye bydannelser i tidlig nytid; den
økonomiske
integrasjonen
utgjorde
hovedforudsetningen for at det kunne oppstå
eller utvikles reelle nye byer i perioden
1500 - 1800, i relativt store antall; og en
svak og/eller fjern statsmakt, samt andre
strukturelle
forhold
som
topografi,
kommunikasjoner o.a. gjorde det mulig å
danne "uformelle" byer og byer uten fulle
byprivilegier og administrativt selvstyre, og
"godseierbyer" - de siste som en følge av at
de ikke var anlagt av statsmakten eller ter
ritorialfyrsten - og ofte falt disse kategorie-

11. Se Immanuel Wallerstein: The Modem World-system, N.Y.1974, spesielt kap. 2,5 og 6, og en omfattende litteratur
i kølvannet av denne, senest John P. Maarbjerg: Scandinavia in the European World Economy, ca. 1570-1625, N.Y. 1995.
Se spesielt Pierre Jeannin: Les interdépendances économiques dans les champ d'action européen des Hollandais (XVIe XVIII siècle) i Maurice Aymard (red.): Dutch Capitalism and World Capitalism, Cambridge/Paris 1982, s. 147-170, Jenö
Szücs: The three Historical Regions of Europe. An outline, Acta Historica Academicae Scientiarum Hungaricae, 29,
1983, s. 131 -184, og Erich Landsteiner: Europas innere Grenzen, österreichische Zeitschrift für Geschichtswissens
chaften, 4. 1993, s. 8-43.
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Både Vilhelm Lorenzen og Ole Degn har
pekt på muligheten for at også Danmark
kan ha hatt flere "uformelle" byer uten fulle
byprivilegier, men med reelle byfunksjoner
og -struktur.12 Blant disse kan grunneiendomsforholdene tenkes å ha vært som
i de norske småbyer - at gårdeiere har blitt
bygrunneiere, og at Danmark har hatt flere
"godseierbyer" enn Nibe. De sønderjyske
flækker synes ikke å falle helt inn i møn
steret, men flere av dem er lite undersøkt,
og det finnes andre "mindrebyer".13 Kanskje
noen burde se nærmere på de "hvide flæk
ker" på kartet?

ne sammen. Endelig var det lokale, regionale
og "nasjonale" økonomiske, sosiale og politi
ske forhold - først og fremst eiendomsfor
holdene, men også produksjonsforhold i
videre forstand, og maktforholdene i sam
funnet - som avgjorde hvilke grupper som ble
bygrunneiere: Adel, andre godseiere, em
betsmenn eller kjøpmenn.

Bare Nibe?
Nibe faller således inn i et nord- og
østeuropeisk urbaniseringsmønster, som en
virkelig føydal by, med adelige grunneiere
som de dominerende i enevoldstiden, men
hvor unik var Nibe i dansk sammenheng?

Finn-Einar Eliassen

12. Vilhelm Lorenzen: Vore byer. Studier i bybygning, Kbh. 1947ff, særlig bd. I, s.38-43, bd. Il, s.23-24, bd. Ill, s. 12,1617;bd. IV, s. 18. Ole Degn: De anlagte byer og byudviklingen i Danmark 1600-1800, i Grethe Authén Blom (red.):
Urbaniseringsprosessen i Norden, Trondheim 1977, Del 2, s.26.

13. Begrebet er hentet fra Heinz Stoob: Minderstädte. Formen der Stadtentstehung im Spätmittelalter, Vierteljahrschrift
für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 46. 1959, s. I -28.

14

Den fælles, vederlagsfrie skole
Kampen om købstadsskolerne 1900 til 1920 med udgangspunkt i Nakskov og
Horsens

Af lektor Ph.D.stud.(RUC) Søren Kolstrup, Maribo.
n vederlagsfri skole, hvortil børn fra

an i virkeliggørelsen af den fælles skole.
alle samfundsklasser har adgang, er et
Sådan lyder én forklaring. Synspunktet er
indgroet element i den danske samfundsud

evident
for landsbyskolens vedkommende.
vikling. En simpel historisk forklaring vil
Her sad storbondesøn og husmandssøn side
hæfte sig ved, at denne tradition kan føres
om side, og her gik dreng og pige i den
tilbage til skoleloven af 1814 og det folkelige
samme klasse i både 1800- og 1900-tallet.
gennembrud omkring århundredskiftet Som
Denne kontinuitetsbetragtning fordrer et
supplement til tesen om den dybe histori
modspil. Her skal argumenteres for, at
ske trend har der været en tilbøjelighed til
købstadsskolen har været underkastet et
at se den danske skoles indretning som
yderst brudt forløb. Byskolen gennemløb i
udslag af en særlig grundtvigiansk strømning,
begyndelsen af århundredet en række refor
der er kommet til udtryk gennem højsko
mer på kommunalt plan, der primært må
letraditionen og en frisindet lovgivning
ses som et resultat af arbejderbevægelsens
præget af forskellige skoleformer. Skolelo
indsats. Det driftige lag af gårdejere insi
ven af 1903, senere skoleloven af 1937 og i
sterede med konsekvens og energi på et
mindre omfang 1958-loven angav flere
vidtstrakt kommunalt selvstyre, der åbnede
forskellige måder at tilrettelægge undervis
for en bred vifte af skolereformer, men
ningen på. Det lokale selvstyre fik stor
også formelle uligheder i skolesystemet Det
indflydelse på skolen. Der var undervis
var på denne baggrund, at byernes arbejder
ningspligt, ikke skolepligt.1
bevægelse trådte frem som den afgørende
drivkraft i kampen for den fælles, vederlags
frie købstadsskole.2
Altså: Det var enevældens 1814 reform og
senere det driftige lag af selvstændige gårde
Denne betragtning kan underbygges ad to
jere, der i slutningen af forrige århundrede
veje.
og i begyndelsen af dette århundrede førte

E

1. Kampen for den fælles skole i byerne optræder praktisk talt ikke i oversigtsværker jfr. Aksel H. Nellemann: Den
danske skoles historie, Kbh. 1966.1 Hans Jørgen Kristensen: Pædagogik- teori i praksis, Kbh. 1991, der indeholder
en historisk dimension, er slaget om byskolen ligeledes fraværende. En række skolehistorikere med ikke mindst Ning
de Coninck Smith og Ellen Nørgaard i spidsen har beskæftiget sig med aspekter af skolesocialisering og
skoleorganisering i byskolen, men i mindre omfang med den politiske kamp som her er trukket frem.
2. Det kommunale selvstyre i Danmark er behandlet af juristen Gerd Battrup: Det kommunale selvstyre i retlig
belysning, 1992 jf. især s. 155-98.
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op med betalingsskolen.
Hertil kom, at der normalt blev opkrævet
skolepenge ved den offentlige mellemskole.
Det var således undtagelsen, at borgme
sterens afkom delte skolebænk med arbejderbamet - alene på grund af formel ulighed.
De nye klassedifferentieringer, der fulgte i
kølvandet på industrikapitalismens opkomst,
pegede i retning af et stærkt klassedelt
skolesystem med veludrustede skoler for
borgerskabets børn og overfyldte, faldefær
dige byskoler til arbejderbørnene.
At den offentlige, vederlagsfrie skole skulle
blive det gængse mødested for alle børn, var
ingenlunde givet Hvorfor skulle borgerska
bet sende deres børn i den offentlige grund
skole med høje klassekvotienter og en be
grænset læseplan, som betød et svagt ud
gangspunkt for at bestå optagelsesprøven til
mellemskolen - den hellige indgang til eksa
mensskolen?
Hvorfor skulle borgerskabet lade deres børn
dele skolegang med arbejderbøm, der
betragtede skolegang som en livsfase, der
blot skulle overstås, inden det virkelige
arbejdsliv på fabrikken eller hos håndværks
mesteren tog form?
Alt pegede i retning af et stærkt klassedelt
skolesystem - også for grundskolens ved
kommende.
Trods disse perspektiver blev den offentli
ge grundskole efterhånden en sikker vinder
og dermed et socialt integrationspunkt for
børn fra vidt forskellige samfundslag. Funda
mentet til den fælles, vederlagsfrie skole i
byerne blev skabt gennem en række tov
trækkerier og sværdslag i de danske købstæ
der mellem 1905 og 1920. Her stod løst
sammensatte borgerlister, der undertiden
udkrystalliserede sig som Højre og Venstre,
over for den fremstormende socialdemokatiske arbejderbevægelse. De afgørende
reformer blev vundet i perioden 1900 til
1920, enkelte steder strakte kampen sig

1. I løbet af 1800-tallet blev byskolen mere
og mere klassedelt i takt med handels- og
industriborgerskabets udvikling.
2. Kampen i byerne antog forskellige former.
Nogle steder insisterede Socialdemokratiet
på omfattende reformer, i andre byer var
man mere beskedne. Men fælles var dog
bestræbelsen på at marginalisere borgerska
bets betalingsskole og de private skoler for
i stedet at gøre den vederlagsfrie offentlige
skole til skolevæsenets kraftcenter.

Den klassedelte skole
Den klassedelte skole blev i løbet af 1800tallet stadig mere udpræget Lovgivningen
havde som udgangspunkt et lighedspræget
system, men virkeligheden var anderledes.
Først lighedsprincippet. Skoleloven af 1814
påbød undervisningspligt for alle børn mel
lem 7 og 14 år; dette måtte nødvendigvis
indebære vederlagsfri skolegang. Når staten
tvang fattigfolks børn hen til skolebænken,
måtte det offentlige betale. Man kunne ikke
klippe håret af de skaldede. Øget chancelig
hed for alle samfundets klasser blev yderli
gere fremmet ved loven af 1903, hvor mel
lemskolen blev etableret som forbindelses
led mellem folkeskole og realafdeling samt
gymnasium.
Den skoleverden, der mødte arbejderbar
net, var imidlertid præget af dybe klassede
linger som i det øvrige samfund.
Fra midten af 1800- tallet skød friskoler
frem på landet, og i byerne vandt betalings
skolen indpas. Sidstnævnte kunne enten
antage form af private skoler eller offentlige
borgerskoler, hvor der blev opkrævet skole
penge for udvidet undervisning. Her blev
børn af embedsmænd og det nye industriog handelsborgerskab undervist.3
I de danske købstæder fandtes der altså
ikke nogen fælles skole hverken før eller
efter 1903. Den offentlige skole i byerne
blev udsultet og kunne på ingen måde hamle

3. Om den kiassedelte skole jfr. Lejf Degnbol: Rlg/fattig og dreng/pige I børnenes skole. I: Uddannelseshistorie 1991,
25 irbog for dansk skolehistorie. Flemming Sørensen: Skolegang i Århus omkring år 1900, I: Uddannelseshistorie
1984, 18. årbog for dansk skolehistorie.
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pen sig frem til midten af 1920'erne. Deref
ter ophørte den kommunale strid om sko
len, Socialdemokratiet stak piben ind og
optrådte i højere grad som administrator af
de herskende tilstande.
Nakskov og Horsens skal her fremdrages
som byer, hvor udviklingen antog forskellige
former, men hvor der alligevel kan peges på
en fællesnævner.

blev ført delvist ud i livet.
Det første spæde skridt blev taget i 1905,
da ministeriet fik presset igennem, at der
skulle etableres en fælles, vederlagsfri
grundskole for samtlige børn frem til det
I I. år, men skolepenge i de 4 mellemskole
klasser og realklassen bestod, ja blev endog
forhøjet. Lolland-Falsters Social-Demokrat
rasede mod denne ydmygelse af fattigfolk og
stillede sig i spidsen for den gratis skole.4
I 1907 gennemførtes et forlig mellem
Socialdemokratiet og de borgerlige, der på
dette tidspunkt var stemmemæssigt jævn
byrdige. Skolepenge og indskrivningsgebyr
skulle afskaffes umiddelbart for I. mellem
skoleklasse og fra 1908 for 2. mellemskole
klasse, I. august 1909 var turen kommet til
3. mellemskoleklasse og endelig den I.
august 1910 blev eleverne i 4. mellem frita
get. Skolepenge i realskolen ville de borger
lige ikke være med til at fjerne.5

Den offentlige, betalingsfrie skole i
Nakskov
I perioden fra 1907 til 1918 ændredes
skolelivet fundamentalt i Nakskov. Den
offentlige skole, der tidligere havde karakter
af en fattigskole med op til 50 elever i
klasserne, elendige lokaleforhold og be
grænset skolegang, blev forvandlet til en
institution, hvor praktisk talt alle byens
børn søgte hen uanset klasse og socialt lag.
I løbet af godt 10 år formede man en of
fentlig skole, hvor den reelle lighed blev
styrket gennem afskaffelse af skolepenge,
indførelse af heldagsundervisning, oprettelse
af nye fag og indvielse af rummelige skole
bygninger overalt i byen.
Kampen for universalisme var det ene
sigtepunkt ved reformen af det lokale skole
væsen. Hertil kom et mere klassespecifikt
mål. Skolen blev anvendt som et redskab til
fremme af arbejderbørnenes levevilkår
gennem indførelse af nye fag og sunde,
socialt berigende fritidsaktiviteter.

Først efter valget i 1913, da Socialdemo
kratiet erobrede 9 ud af 15 pladser, faldt de
sidste rester af skolepengesystemet bort.
Alle elever i realklassen med bopæl i Nak
skov Kommune skulle gives fri undervisning.
Indførelse af gratis gymnastikdragt til alle var
ligeledes et forsøg på at fremme en ligestil
ling blandt skolebørnene - uanset social her
komst.6

Da man fem år senere - i 1918 - indførte
et kommunalt gymnasium med sproglig linje,
betonede man endnu engang, at gymnasievalget skulle bero på energi og evner, ikke
på forældrenes økonomiske forhold. Under
visningen skulle derfor være vederlagsfri
med mulighed for et tilskud på 300 kr. pr.
år til enhver velbegavet elev af ubemidlede
forældre.7

Skolepengesystemet blev fjernet i tre hug.
Det første slag stod i 1905, det næste i
1907, medens den sidste rest af skolepenge
endelig blev ryddet af vejen i 1913. Nakskov
var i så henseende tidligt fremme. Først 13
år senere i 1926 introducerede Horsens
byråd en tilsvarende beslutning, som kun

4. Byrådsbogen(Trykt) 1905 mødet 18.1. Lolland-Falsters Social-Demokrat 3.2. og 16.5. 1905.
5. Byrådsbogen 1907 mødet 5.9.
6. Byrådsbogen 1913-14 mødet 18.6. 1913.
7. Lolland-Falsters Social-Demokrat 19.2., 15.5. 1918.
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dig, at mellemskolens og folkeskolens børn
fik samme mødested. Et skel skulle fjernes.8

Vederlagsfri skolegang for alle i statens
eksamensskole d.v.s. gymnasiet med dertil
hørende mellem- og realskole blev endegyl
digt vedtaget på landsplan i 1954.1 den røde
industriby Nakskov var man imidlertid langt
forud for den herskende tankegang. Her
indledte man princippet om gratis skolegang
i 1907 som en blandt flere reformer, der
tilstræbte en eliminering af social diskrimi
nation.
Hvis den offentlige skole skulle overflødig
gøre private løsninger og fjerne klasseskel,
måtte den imidlertid fremstå som en attrak
tiv løsning både i sin fysiske udformning og
indholdsmæssigt.
Nakskov
Kommunes
storstilede byggeprogram i årene efter 1913
må således ses som et forsøg på, dels at
styrke rammerne om arbejderbørnenes
skoleliv, dels at skabe respekt om den
offentlige løsning, den fælles skole.
På byrådsmødet den 9. januar 1914 fremlagde Socialdemokratiet udkast til et omfat
tende byggeprogram, hvis sigte var en total
afskaffelse af de gamle skoler. Man ønskede
nye skoler i byens periferi, omkranset af
skolehaver og en hovedbygning i byens
midte, der opsamlede de ældste elever fra
byens udkant og alle elever fra den indre by.
Hertil kom plan om ny gymnastiksal med
tilknyttet folkebadeanstalt.

I de følgende år fra 1914 til 1918 gennem
levede byen en hektisk byggeaktivitet. For
skoler, hovedskolen og nye faglokaler blev
taget i brug. I 1918 rundede man det sidste
skarpe hjørne, da byrådet igangsatte udvi
delse af hovedskolen som følge af heldags
skolens indførelse(se nedenfor).9
De nye rammer banede vejen for et nyt
indhold og en ny skolestruktur.

Nye fag, ny skolestruktur
Der kan spores to hovedmotiver bag de
indholdsmæssige reformer i undervisningen.
De nye fag og fritidsaktiviteter skulle bidra
ge til at styrke arbejderbørnenes udfoldel
sesmuligheder og evne til at tage vare på
deres eget liv. Samtidig ønskede man gen
nem den nye fagrække og skolestruktur at
styrke de lige muligheder, så ethvert barn
ud fra personlige evner kune finde sin rette
hylde. Den klassespecifikke bevæggrund
trådte dog ved enkelte lejligheder frem med
særlig styrke (det gælder især i spørgsmålet
om sommerferiekolonien), men ellers for
stærkede de to bevæggrunde ofte hinanden
ud fra ønsket om at skabe en fælles sociali
sering for alle børn uanset social herkomst.
Hele tiden med en væsentlig klausul. Der
skulle deles efter evner!

Hvad var da filosofien bag disse byggepla
ner?
For Socialdemokratiet og dets førstemand
S. Bresemann, der efterhånden blev identisk
med Nakskov Kommune, var det afgørende,
at skolens yngste børn havde deres eget
skoleliv, hvor de uforstyrret af de store
kunne tilpasse sig undervisningen tæt ved
hjemmet og de vante legesteder. Kravet om
en hovedskole i byens midte indebar samti

Der blev foranstaltet svømmeundervis
ning af uddannet personale, og igangsat
skolekøkkenundervisning, hvor pigerne blev
undervist i en ernæringskost, der svarede til
såvel arbejderklassens som borgerskabets
pengepung. Senere fulgte oprettelse af
sygegymnastik, en særlig systue og ferieko
lonier, delvist finansieret af det offentlige.10

8. Byrådsbogen 1913-14 mødet 9.1. 1914.
9. Lolland-Falsters Social-Demokrat 19.2. 1918.
I O.Lolland-Falsters Social-Demokrat 30.9.,28.12 1915. Byrådsbogen 1915-16 mødet 7.6. 1915. Byrådsbogen 1916-17
mødet 3.4. 1916.
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De fortættede skolereformer efter 1913
kulminerede med vedtagelsen af en ny
skolestruktur i maj 1918, hvor byrådet
vedtog heldagsundervisning for alle børn.
Samtidig ændrede man totalt 1903-lovens
grundstruktur bestående af den 5-årige
grundskole med tilhørende mellem-og
realskole til fordel for en 7 årig folkeskole
undervisning med to spor, hvor det ene
lagde vægt på dansk og regning, medens det
andet introducerede sprog- og matematik
undervisning. På begge spor kom undervis
ningen til at foregå med hele 6 timer daglig.
Den videregående undervisning skulle der
efter foregå i en 2-årig realskole og et
nyoprettet 4 årigt gymnasium drevet af
kommunen.
Den nye struktur søgte at tackle to ho
vedproblemer ved den gamle ordning.
Omkring halvdelen af de børn, der havnede
i mellemskolen, nåede slet ikke frem til 4.
mellem, hvorfor de hverken fik eksamen
eller en helhedspræget folkeskoleundervis
ning. Hertil kom, at de elever, der fortsatte
i den 7-årige hovedskole efter delingen i 5.
klasse, blev stedmoderligt behandlet ved
tildelingen af undervisningstimer."
Byen kastede sig på denne baggrund ud i en
uprøvet konstruktion, der havde til formål
at styrke den reelle lighed i skolesystemet
ved at tildele alle børn lige mange ressour
cer i de 7 første skoleår, medens fagrække
og indhold skulle afpasses efter elevernes
fremtidsperspektiver.
De gamle socialdemokrater fastslog hele
tiden, at der skulle deles efter evner, ikke
efter pengepung. Derimod havde man ikke
blik for en langt senere tids debat, der
indskærpede kravet om den udelte folke
skole, hvis mål var at udskyde elevernes

valg, så eleverne kunne løsrive sig fra hjem
mets og den sociale klasses forventninger.
Et er imidlertid sikkert. Den offentlige,
vederlagsfrie skole fremstod efter refor
mårene 1913 til 1918 som den fælles skole,
der marginaliserede privatskolerne.

Aktørerne bag den fælles, vederlags
frie skole
Socialdemokratiet med Bresemann i spidsen
var drivkraften bag reformerne. Det var
herfra ideer og initiativer udgik, alt medens
de borgerlige spændte ben eller indtog en
afventende position. Det socialdemokratiske
skoleprojekt var udtryk for en villet, bevidst
reform, der blev lanceret i partiets avis i
1904 og 1905.12
I de følgende år fremsatte partiet udspil til
omfattende ændringer. Fra 1906 til 1909,
hvor den kongevalgte borgmester sad som
tungen på vægtskålen, gik det trægt, fra
1909 til 1913, hvor de borgerlige var inde
haver af flertallet, blev alle reformudspil
syltet Først efter 1913, da Socialdemokrati
et inkasserede en massiv valgsejr og erobre
de borgmesterposten, kom der for alvor
gang i reformarbejdet.
Vi skal her iagttage Socialdemokratiets
rolle, pege på alliancepartnere og belyse,
hvorfor de borgerlige skridt for skridt
måtte opgive modstanden mod de nye
planer.
Socialdemokratiet var andet og mere end
et parti, der opstillede kandidater ved valg.
Det var en del af en bredere bevægelse, hvis
netværk slog rødder i lokalsamfundets
dagligdag. Når de borgerlige spændte ben,
blev der gang på gang indkaldt til samling i
Arbejdernes Fællesorganisation og formu
leret protester.13

11 .Lolland-Falsters Social-Demokrat. Gymnasiet,der havde store begyndervanskeligheder, er behandlet af Steen Eiberg
i: Nakskov Gymnasium 75 år, Nakskov 1994 s. 10-16.
12. Lolland-Falsters Social-Demokrat 16.3., 24.3. 1904 8.12. 1905.
13. Lolland-Falsters Social-Demokrat 8.5., 10.5. 1905. Arbejdernes Fællesorganisation var samlingssted for den lokale
socialdemokratiske arbejderbevægelse bestående af fagbevægelsen, partiet og kooperationen.
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Efteråret 1908 fremlagde en veloplagt og
energisk Bresemann forslag til nye bygnin
ger med gymnastiksal, omklædningsrum,
skolekøkken, skolebade, kedelrum, læge
værelse, sløjdsal og nyt indhold i undervis
ningen. Desuden skulle der oprettes en
folkebadeanstalt. Socialdemokratiet var
forberedt til fingerspidserne. Mange repræ
sentanter fra lærer-og lægestand med til
knytning til arbejderbevægelsen var taget i
ed og havde ladet sig involvere i projektet.
Efter byrådets behandling blev forslaget
(takket være en enlig højremand, der gik
sammen med Socialdemokartiet) sendt til
udvalgsbehandling, men sagen blev syltet.15

Efter valget i 1906, hvor de borgerlige
tabte terræn, fik Socialdemokratiet blod på
tanden. Med stillingen 8 socialister over for
7 antisocialister og en kongevalgt borgme
ster var der åbnet mulighed for at føre
bevægelsens program ud i livet - blot én
borgerlig faldt fra, ville flertallet tippe. I tæt
samarbejde med Arbejdernes Fællesorgani
sation og efterhånden også byens lærere,
begyndte partiet at agitere for den veder
lagsfrie skole, nye skolebygninger og nye fag.
I 1907 kom gennembruddet den kongevalg
te borgmester formulerede et kompromis,
som de borgerlige accepterede. Skolepenge
ne skulle langsomt aftrappes.14

Fig. I S. Bresemann redaktør af "Lolland Falsters Socialdemokrat" og lokal partileder virkede omkr. århundrede
skiftet for en række sociale- og uddannelsesmæssige reformer. Målet var at gøre Nakskov til ensocialdemokratisk
mønsterkommune. (Foto: ”SID Vestlolland 1895-1995", Nakskov lokalhistoriske Arkiv).

14. Lolland-Falsters Social-Demokrat 21.5., 24.5. 19.9 1907.
15. Byrådsbogen 1908 mødet 2.9. Lolland-Falsters Social-Demokrat 3.9., 5.9. 1908. Såvel skolelægen Axel Larsen som
nogle af de to mest artikulerede lærere nemlig A. Date (hvis arkiv befinder sig på Arbejderbevægelsen Bibliotek og
Arkiv) samt S. Skafte var medlemmer af Socialdemokratiet
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Først efter Socialdemokratiets kanonsejr i
1913 med 9 socialdemokrater over for 6
borgerlige kom der skred i reformproces
sen. Gennem et tæt samarbejde mellem
skolemyndigheder, forældre og det socialde
mokratiske rodnet blev skoleplanerne ført
ud i livet. De borgerlige indtog skiftende
holdninger. En del af Bresemanns udspil blev
godkendt af Den kommunale Vælgerfor
ening, i andre tilfælde nærmede man sig de
nye ideer med stor forsigtighed, medens
man i enkelte situationer fastholdt en kon
sekvent modstand mod det luksuriøse
program.l6Den borgerlige gruppe, der be

samlet, konsekvent modstand over for det
fastsammentømrede og velorganiserede
Socialdemokrati. I Den kommunale Vælger
forening lød det ganske vist, at man burde
stå sammen over for Socialdemokratiet og
lære at sige fra på rette tid og sted, men der
var mere tale om tomme besværgelser end
egentlige påbud til den borgerlige gruppe.17

Socialdemokratiet havde store manøvremu
ligheder på grund af dets overlegne mandat
mæssige styrke, som blev yderligere for
stærket af det svage modspil fra den løst
sammensatte oppositionsgruppe.
Hertil kom at tiden var med Socialdemo
kratiet. Øget industrialisering, urbanisering
og stærkere skattegrundlag gav partiet
medbør.

stod af enkeltstående individer sammen
bragt fra Højre/Det konservative Folkeparti
og Venstre, havde svært ved at øve en

Fig.2 Socialdemokratiet i Nakskov iværksatte efter 1913 en række skolereformer. I byens yderdistrikter oprettede
man mindre skoler fra børn i 10-11 års alderen. Forskolen på Rødbyvej.(Foto: Maribo Stiftsmuseum).
16. jfr. f.eks. Byrådsbogen 1913-14 mødet 9.4. 1913. Tidende for Nakskov, Maribo og Rødby 6.6. 1913. Lolland-Falsters
Social-Demokrat 10.4. 1913
17. Forhandlingsprotokol for Nakskov kommunale Vælgerforening 23.1., 14.3. 1917 23.4. 1920. (Privateje Det
konservative Folkeparti, Nakskov)
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Et langtrukkent reformforløb i Hor
sens

I 1906 gik folkeskolens elever kun i skole fra
kl. 8 til 12 eller fra kl. 13 til 17. Socialdemo
kratiet og Bæksted havde mange grunde til
at ændre dette forhold. Skulle arbejderbør
nene koncentrere sig om skolearbejdet, var
det nødvendigt at bremse udnyttelsen af
børnenes arbejdskraft som bybude og
håndlangere i håndværk og industri. Partiet
vidste meget vel, at mange af deres kærne
vælgere betragtede børnearbejdet som et
væsentligt supplement til familiens økonomi,
når de voksne ikke selv var i stand til at
skaffe det fornødne til livets ophold. Allige
vel fastholdt partiet og Bæksted i særdeles
hed, at børnearbejdet burde reduceres
gennem indførelse af heldagsskolen. Skolen
ville herefter komme til at spille en central
rolle i børnenes liv- deres skolekundskaber
og udviklingsmuligheder blive styrket Samti
dig ville børnearbejdets usle betaling, der
holdt mange voksne borte fra lønarbejdet,
kunne afskaffes og efterspørgselen på vok
sen arbejdskraft øges til gavn for arbejderfa
miliernes indkomst. Problemet trængte sig
på, hvilket fremgår af skoleberetningen for
året 1913, der meddelte, at 59% af drenge
ne i 1907 havde arbejde uden for hjemmet,

Reformforløbet i Horsens strakte sig over
langt flere år end i Nakskov. Heldagsunder
visning for alle folkeskolens elever blev
ganske vist indført i 1914- fire år tidligere
end i Nakskov- men først i 1926 tog byrå
dets flertal initiativ til vederlagsfri undervis
ning i alle folkeskolens klasser. Selv efter
denne beslutning vedblev man at opkræve
skolepenge. Arbejdet for indførelse af hel
dagsundervisning i Horsens blev lang og sej.
Kravet blev fremført med styrke i novem
ber 1906, men først vedtaget i januar 1914
efter at apoteker Helms fra Højre og redak
tør Rasmussen fra Socialdemokratiet i
enrum havde lagt sidste hånd på det endeli
ge udkast til vedtagelse. Socialdemokratiet
med lærer Johannes Bæksted i spidsen
argumenterede gang på gang for nødven
digheden af heldagsundervisning, men for
gæves. Socialdemokratiet pressede på i
skoleudvalg, skolekommission og byrådssal
og søgte i snævert samarbejde med lærerne
på Vestre Skole, hvor Bæksted var ansat at
mobilisere forældrene. De borgerlige trak
imidlertid sagen i langdrag.

Fig. 3 Forskolen i Madeskovkvarteret (Foto: Maribo Stiftsmuseum).
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et tal der ved heldagsskolens indførelse var
reduceret til 45%. 18 Reformens realisering

at påbegynde indførelse af heldagsundervis
ning i folkeskolen. I første omgang dog kun
for de øverste to klassetrin.21
Socialdemokratiet gik i spidsen, Højre
bøjede af, men først da de stod over for en
styrket arbejderbevægelse.

var et resultat af Socialdemokratiets indsats
i alliance med brede forældregrupper og
store dele af lærerne.

I perioden fra 1906 til 1910 blev sagen
syltet i skolekommissionen. Først i septem
ber 1910, da der i byrådet blev stillet forslag
om nedsættelse af et kombineret udvalg
bestående af 7 medlemmer, 5 valgt af byrå
det, I fra skolekommissionen og I fra de 3
kommuneskolers Fælleslærerråd, kom der
påny skred i diskussionen, men Højrefolke
ne i skolekommission og byråd spændte
ben.19

Skolepengene forsvinder - kun delvist
Et styrket Socialdemokratiet var imidlertid
ingenlunde en tilstrækkelig forudsætning for
at reformere skolen.
Det historiske forløb er ikke så simpelt, at
man kan fremføre en lineær udviklings
betragtning skåret efter formlen: jo stær
kere et Socialdemokrati, jo flere skolerefor
mer.

Selv om Socialdemokratiet fik absolut
flertal i Horsens Byråd efter 1917 og ero
brede borgmesterposten trådte man i
1920'erne ind i et reformpolitisk dødvan
de.22 Det er således bemærkelsesværdigt,

For at styrke kravet om en skolereform
indkaldte udvalget, der var nedsat til drøf
telse af heldagsskolen, til forældremøde den
7. september 1911. Det var Socialdemokra
tiets aften. Partiet evnede at mobilisere sine
kæmetropper, når opbakning var fornøden
og vigtige beslutninger skulle træffes. Der
blev uddelt 2400 adgangskort. Ved den
endelige afstemning om skolevæsenets
fremtid stemte 570 for et forslag, der pege
de frem mod heldagsskolen, medens 301
var imod.20

at skolepenge vedblev med at eksistere i
den socialdemokratiske kommune. Først i
1926 tog man politisk beslutning om deres
afskaffelse.

Med skoleplanen af 1927 blev det vedta
get, at alle indenbys elever skulle nyde gratis
undervisning i alle skolevæsenets forskellige
afdelinger. Kommunens interne korrespon
dance viser imidlertid, at der her var tale
om en hensigtserklæring, der havde til
formål at kunne regulere skolekontingenter
ne efter de økonomiske forhold. En
gennemgang af kommunens regnskaber
tilkendegiver, at skolekontingenterne heref
ter langsomt blev nedtrappet.23

Det var dog først efter valget i 1913, hvor
Socialdemokratiet erobrede 10 mandater
over for de borgerliges 9 mandater (der i
de fleste sager fortsat kunne regne med
støtte fra den kongevalgte borgmester og
dermed neutralisere de 10 socialister), at
der kom skred i forhandlingerne.
Den 20. april 1914 vedtog et enigt byråd

18. Horsens Social-Demokrat 15.11. 1906. Beretning om Horsens Skolevæsen for året 1913 i: Uddrag af Horsens
Byråds Forhandlinger 1913 til 1914.(trykt)
19. J. K. Jensen: Borger- og almueskolevæsen i Horsens. I tiden 1860-1938, Horsens 1938 s. 128f
20. Beretning om Horsens Skolevæsen, foråret 1911.1: Uddrag af Horsens Byråds Forhandlinger, 1911-12.
21. J.K.Jensen op. cit 131 f; samt Statistiske Meddelelser. Kommunale Valg 1913.
22.Statistiske Meddelelser. Kommunale valg 1917.
23.Skoleplan for Horsens kommunale skolevæsens, Horsens 1927 korrespondance 1926 SI i: Horsens kommunearkiv,
Horsens Rådhus. Skrivelse fra skoledirektøren 16/2 26 nr 14 korrespondance 1926 S 6,3 i: Horsens kommunearkiv,
Horsens Rådhus. Kommunens indtægter i: Horsens Byråds Forhandlinger 1927 til 1940.
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dagsskole for alle børn, om skolebespisning
som en obligatorisk rettighedog om en
reform af det ganske skolevæsen.
Sabroe manede tilhørerne til kamp og
gjorde opmærksom på, at arbejderbevægel
sen stod alene. Ifølge Sabroe mødte Social
demokratiets berettigede krav nemlig lutter
modstand fra grundtvigianernes side.26

Erfaringerne fra andre byer viser, at den
skolepolitiske reformperiode var koncen
treret om årene 1900 til 1920, hvor vækst,
udviklingsoptimisme og arbejderbevægel
sens fremmarch var nøje knyttet sammen.
Herefter gik det trægt, næsten uanset hvor
stærkt en position Socialdemokratiet indtog
i byrådssalene. En undtagelse fra dette
mønster er Esbjerg, hvor Socialdemokratiet
fortsatte med at igangsætte reformer.
Skoleudviklingen i en storby som Århus

Arbejder stod over for bonde.
Dette billede bør dog tilføjes en kommen
tar. Det var bondevægelsens krav om vide
rammer for et decentralt styre, der gjorde
det muligt for Sabroe og hans folk at agitere
for den fælles skole. Man ønskede at over
flødiggøre det fine borgerskabs betalings
skoler.
Arbejderbevægelsen stræbte efter lighed.
Den grundtvigianske bondebevægelse stod
for frihed, det vil først og fremmest sige en
skole med vide rammer for lokalt selvstyre,
forældreind- flydelse og variation, men
bondebevægelsen kerede sig ikke om de lige
muligheder.
Først i 1950'erne ser man tilløb til en for
ening af de to bevægelser, da højskolefolk,
skoleinteresserede socialdemokrater og
Poul Härtlings Venstre så småt begyndte at
finde sammen i kravet om den udelte skole,
medens ikke mindst lærernes organsation
og Det konservative Folkeparti strittede
imod.27
En række systematiske byundersøgelser af
komparativ tilsnit kan forhåbentlig levere et
mere præcist billede af arbejderbevægelsens
rolle i forbindelse med opbygning af den
fælles skole.28

bekræfter dette billede. Her var reformåre
ne koncentreret om perioden fra 1905 til
1910, hvor Socialdemokratiet gennem
forbedring af den almindelige byskole i form
af heldagsskole, nye skolebygninger og nye
fag søgte at overflødiggøre den kommunale
borgerskole, der blev opsøgt af borgerskab
og middelstand. Efter Socialdemokratiets
sejr ved kommunalvalget i 1909, hvor parti
et erobrede absolut flertal, vedtog byrådet
den endelige likvidering af den kommunale
borgerskole og betalingsskole.24

Også i en by som Esbjerg var reformårene
knyttet til det første årti efter århundred
skiftet. Det startede med heldagsskolens
indførelse, senere vedtog byrådet indførelse
af gratis skolebøger, gymnastikdragt og
skiftesko for alle for til sidst at igangsætte
børnehaveklasser i 1912.25 Herefter klinge
de reformiveren ud, men blev dog så småt
genoptageti 1930'erne.

Arbejderbevægelsen, grundtvigianis
men og den fælles skole
På et møde den 3. november 1904 i det
århusianske Socialdemokrati talte agitatoren
Peter Sabroe om nødvendigheden af hel

Billedet af Grundtvig kan ikke stå alene.

Søren Kolstrup
24. Chr. Buur: Århus skolevæsen gennem 80 år, Århus 1930 s. 163f.
25. Verner Bruhn: En by bliver til. Esbjergs historie-2. 1850- 1910, Esbjerg 1994 s.234-37
26. Forhandlingsprotokol for Socialdemokratisk Forbund Århus 1892-1909 mødet 3. november 19O4.(Erhversarkivet)
27. jf. herom Henning Bregnsbo: Kampen om skoleloven af 1958. En studie i interesseorganisationers politiske aktivitet,
Odense 1971.
28. Denne problemstilling indgår som et element i mit Ph.D. projekt om den danske velfærdsstats rødder 1900 til 1956
ved Institut for Historie, RUC.
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Katyn 1987- 95
Dd II 1992-95
Af Cand.mag Tim Toftekær

aj: Præsident Walesa d. 25.5. 1992

tip" om, at der var tegn på spor efter, en

på officielt besøg i Moskva til under
skrivning af en venskabspagt mellem Polen
og Rusland. Walesas program indeholdt
også et besøg i Katyn med kransenedlæg
gelse. Dog uden Jeltsins deltagelse. Ej heller
Gorbatjov indfandt sig ved den lejlighed.
D'herrer Jeltsin og Gorbatjov havde mere
travlt med at kritisere hinanden heftigt; som

sådan ordre i Præsidentarkivet. Et doku
ment fra Beria til Stalin, der i forbindelse
med de polske officerer henviste til "beslut
ning nummer 144 af 5. marts".

det sig hør og bør i et demokrati. Jeltsin
havde rejst sig igen efter sine nederlag i
Gorbatjovs tid. I sin tid, da Gorbatjov lan
cerede sin nytænkning, bemærkede en af
skeptikerne i politbureauet, at han havde
begivet sig ud på en flyvetur, som han ikke
vidste hvor ville ende. Det samme gjaldt vel
Jeltsin (og HANS rådgivere og fjender) i
december 1991.'

hos den polske præsident Walesa, højtide
ligt to pakker med kopier af dokumenter.
Pikhoya udtalte, at han havde opdaget
dokumenterne i præsidentarkivet blot et
par dage før og straks havde informeret
Jeltsin.
Det var kopier af dokumenter fra præsiden
tarkivet, daterende sig fra perioden 5. marts
1940 til 3. september 1991.

M

14. oktober 1992: På en pressekonferen
ce i Warszawa overækker T.G.Pikhoya,
præsident Jeltsins udsending, ved et besøg

Juli: Polske "snusere " var på jagt efter det
I dagene efter overrækkelsen publicerede

savnede "smoking gun" dokument, hvis
eksistens Soprunenkos datter Velena havde
omtalt i "telefon-monologen" til Lord Bet-

polske aviser de saftigste bidder, fotos og
oversættelser. Blot få uger efter udkom
hele materialet i faksimile side for side med
en polsk oversættelse. Det vigtigste af
dokumenterne var en resolution fra Polit
bureauet den 5. marts 1940.2

hell i juni 1990. I juli kunne polsk presse
fortælle, at man fra russisk side (folk, der
havde kendskab til de arkiver, som Jeltsin
havde arvet efter Gorbatjov) havde fået "et

1. Vladimir Abarinov, -The Katyn Murderers N.Y. 1993 s.384 og Louisa Vinton. The Katyn Documents: Politics and

History, RFE/RL Research Report Vol. 2, nr.4, januar 1993.
2. Det nævnte dokument bringes på s. 26, Kim Malling-Mortensen og Ewa Mortensen stod for oversættelsen til dansk
af polske og russiske dokumenter fra: Katyn - Dokumenty Ludoboistwa . Warszawa 1992; - T.Toftekær har til
referencebrug oversat det fra Vintons engelske oversættelse - Vinton anf.arb. 1993.
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USSR' Folkekommissariat

Yderst fortroligt
5.marts 1940

For Interne Anliggender

Marts 1940
Nr. 794/B

Moskva
KC WKP(b)
Til Kammerat Stalin

Et stort antal tidligere polske officerer fra den polske hær, tidligere medlemmer af det polske politi- og

efterretningsorganer, medlemmer af polske nationalistiske og kontrarevolutonære partier, medlemmer af afslørede
kontrarevolutionære modstandsorganisationer, flygtninge og andre, alle uforsonlige fjender af de sovjetiske

myndigheder (og) fulde af had til det sovjetiske system, befinder sig i øjeblikket i krigsfangelejre underlagt USSR'S
NKVD og i fængsler i de vestlige distrikter af Ukraine og Hviderusland.

Hær- og politiofficererne i lejrene forsøger at fortsætte deres kontrarevolutionære aktiviteter og bedriver antipå løsladelse, så de aktivt kan kæmpe imod de sovjetiske

sovjetisk agitation. Hver eneste af dem venter kun
myndigheder.

NKVD'S organer i de vesdige distrikter af Ukraine og Hviderusland har afsløret et antal kontrarevolutionære
rebelorganisationer. Tidligere officerer fra den polske hær og politi har spillet en aktiv ledende rolle i alle disse
organisationer.

Blandt de tilbageholdte flygtninge og folk, der har krænket statsgrænsen, er et betydeligt antal personer blevet

identificeret som medlemmer af kontrarevolutionære spionage- og modstandsorganisationer.
14.736 tidligere officerer, regeringsembedsmænd, godsejere, politifolk, gendarmer, fængselsbetjente, grænse

område nybyggere (osadniki) og efterretningsofficerer (mere end 97% af dem er polakker) tilbageholdes i

krigsfangelejre. Dette tal inkluderer ikke soldater og underofficerer.
De omfatter:

295

Generaler, oberster og oberstløjtnanter:

2080
6049

Majorer og kaptajner;
Løjtnanter, sekondløjtnanter og fændrikker;

Officerer og underofficerer fra politi, grænsetropper og gendarmeriet;
Menige politifolk, gendarmer, fængselsvagter og efteretningsofficerer;

1030
5138
Regeringsembedsmænd, godsejere, præster og nybyggere fra grænseområderne;
144
18.632 tilbageholdte personer befinder sig i fængsler i de vestlige regioner af Ukraine og Hviderusland (10.685
af dem er polakker).
De omfatter:
Tidligere officerer;
1207
Tidligere efteretningsofficerer fra politiet og gendarmeriet;
Spioner og sabotører;

5141
347

Tidligere godsejere, fabrikanter og regeringsembedsmænd;

465

Medlemmer af forskellige kontrarevolutionære- og modstandsorganisationer

og forskellige kontrarevolutionære elementer;
5345
Flygtninge;
6127
På baggrund af det faktum, at de alle er forhærdede og kompromisløse fjender af de sovjetiske myndigheder,
anser USSR's NKVD det for nødvendigt at
I.
At instruere USSR NKVD om at prøve ved specielle tribunaler:
1. sagerne vedrørende 14.700 tidligere polske officerer, regeringsembedsmænd, godsejere, politiofficerer,
grænseområde-nybyggere og fængsel svagter, der opholder sig i krigsfangelejre
2. og ligeledes sagerne vedrørende 11.000 medlemmer af forskellige kontrarevolutionære organisationer af
spioner og sabotører, tidligere godsejere, fabrikanter og tidligere polske officerer, regeringsembedsmænd og
flygtninge, der er blevet arresteret og tilbageholdes i fængsler i de vestlige distrikter af Ukraine og Hviderusland
og give dem den højeste dom: Skydning.
II.
Sagerne skal prøves uden at indkalde de tilbageholdte og uden at præsentere dem for anklagerne; erklæringerne
ang. undersøgelsens afslutning og den endelige dom skal udstedes som følger;
a) for personer i krigsfangelejre i form af certifikater udstedt af USSR's NKVD's administration For Krigsfanger;

b) for arresterede personer i form af certifikater udstedt af NKVD-Ukraine og NKVD-Hviderusland.

III.

Sagerne skal undersøges af og dommene skal afsiges af et tre-personers tribunal bestående af kammeraterne
Merkulov, Kabulov og Bashtakov (chef for USSR NKVD's I. specielle Departement).
Folkekommisær for interne Anliggender i USSR

L.Beria

Stalin, Voroshilov, Molotov og Mikojan plus
Kalinin og Kaganovitj sagde "ja". En beslut
ning af SUKP's og USSR's højeste ledelse. 5.
marts 1940. Berias forslag, omhyggeligt
bogført ord for ord, i Politbureauets møde
protokol under punkt 144. Underskrevet af
Stalin. Punkt 145 er en beslutning om at
ofre nogle penge på en ny sarkofag til Lenin.
Det andet dokument fra "pakke nr. I
3.marts 1959: A.N.Sjelepin, nyudnævnt
chef for KGB. Rapport til Krushchev om
beslutningen af 5.3.1940, om hvor mange af
de 25.421 polakker NKVD havde skudt:

Sjelepins håndskrevne udkast til en resolu
tion fra Centralkomitéen desangående, som
bemyndigede KGB til at destruere de
21.857 personlige dossiers fra operationen,
minus NKVD Tribunalernes dødsdomme,
er ikke dateret eller underskrevet.
Den anden gruppe dokumenter, der blev
udleveret til Polen den I4.oktober 1992
daterer sig fra april 1971 til september
1991. Ligeledes korrespondance til og fra
Politbureauet. Denne gruppe kan deles op
i 2 perioder adskilt af Gorbatjovs udnævn
else til Generalsekretær. Dokumenterne
før Gorbatjov daterer sig fra april 1971 til
marts 1976. De drejer sig primært om

i Smolensk 4.421, i Kharkov 3.820 og i
Kalinin 6.311.
Derudover havde NKVD i overensstemmel
se med beslutningen af 5.3.1940 skudt
7.305 af de 10.685 polakker, der sad i
fængsler i de vestlige regioner af Ukraine og
Hviderusland. Sjelepin anførte derefter
følgende i sin håndskrevne rapport:
fra det øjeblik hvor ovennævnte operation
blev udført, altså fra 1940, har ingen overhove
det modtaget nogen informationer om dem, og
alle 21.857 sager opbevares under lås og slå et
sikkert sted. For sovjetiske organer har ingen af
disse sager nogen operativ betydning eller
nogen historisk værdi. Det er tvivlsomt, om vore
polske venner ville være virkeligt interesserede
i dem. Det forholder sig faktisk lige modsat;
enhver uforudset indiskretion kunne føre til
afsløringen af den udførte operation, med alle
de følgende lidet ønskværdige konsekvenser for
vor stat.."

propagandamæssige og diplomatiske foran
staltninger mht. Katyn, især i forbindelse
med den fornyede interesse for sagen i
England i begyndelsen af 1970'erne.
Mht. Gorbatjov-perioden daterer dokumen
terne sig fra april 1988 til september 1991.
Her følger enkelte uddrag. Fra Valentin Falin
til Gorbatjov;

6.3.1989:
"..., Katyn problemet har vokset sig mere akut
Flertallet af polakker er overbeviste om at Stalin
og Beria stod bag de polske officerers død, og
at selve forbrydelsen blev begået i 1940...
Katyn emnet skaber uro i det polske samfund.
Oppositionen bruger det aktivt til at manipulere
med, for at undergrave Jaruzelskis politiske
bestræbelser på at knytte tættere bånd til
USSR..."
Falin bemærkede videre at den fælles kom
mission af historikere efter halvandet år
intet havde publiceret, fordi den sovjetiske
part ikke havde haft bemyndigelse til at
sætte spørgsmålstegn ved den officielle linie.
Den polske ledelse havde i februar '89
strammet skruen en tand ved at lade "Odrodzenie" publicere den polske Røde Kors
Rapport fra 1943 "uden at vente på vores
officielle reaktion".

Sjelepin anbefalede derfor, at de 21.857
personlige dossiers blev destrueret. Selve
dødsdommene, afsagt af NKVD's Specielle
Tribunaler, optog ikke så megen plads. De
kunne opbevares i en speciel pakke, hvis
SUKP eller den sovjetiske regering i fremti
den skulle have interesse i at undersøge
materialet.
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Falin, udenrigsminister Sjevardnadze og
KGB-chef V. Kryuchkov til Gorbatjov den
22.3.1989: Man anbefaler partiet at begyn
de at regne på fordele og ulemper ved at
indrømme sandheden, idet man gør op
mærksom på at både regering og opposition
i Polen nu helt åbenlyst giver USSR ansvaret
for Katyn. Videre hed det:
"... Regeringens taktiske tiltag er velbegrundede,
fordi den forsøger at finde udveje for at lette
presset, der opstod som følge af det svigtede
løfte om at få opklaret Katyn problemet Dette
pres ligger i en vis grad også på os, fordi der i
løbet af to år absolut intet er sket ang. dette
emne i den fælles kommission, der blev oprettet
for at finde løsninger på spørgsmålet om de
"hvide pletter"..."
Det polske parti overvejede "andre skridt",

"..., Selv uden dokumenter med en ordre om
deres henrettelse ved skydning giver dokumen
ter fra sovjetiske arkiver os mulighed for at
spore de internerede polske officerers skæbne."
Sovjetiske historikere (det var Lebedeva og
co.) havde forberedt materialer til publi
cering på basis af det fundne; det kunne

såsom at ændre indskriften på Katyn Monu

som kunne hjælpe os med at bestemme den

mentet i Warszawa, for at lægge en dæm
per på den offentlige mening. Der var også
et andet problem:
"Katyn problemet kunne - og desto længere det
trækker ud, jo mere indlysende bliver faren - på
dramatisk vis i Polen lede til en øget interesse
for en opklaring af hvilken skæbne de tusindvis
af internerede polske officerer fik; hvis spor
ender i nærheden af Kharkov og Bologye. Indtil
dette øjeblik, uanset de polske appeller om
opklaring af disse yderligere emner, har vi ikke
givet noget klart svar. Det er højst sandsynligt,
at vi ikke vil kunne undgå at forklare, den
polske ledelse og det polske samfund, fortidens
tragiske hændelser. Mht denne sag er tiden
ikke vor allierede. Det ville måske være bedre
at forklare, hvad der i virkeligheden skete og
hvem der specielt var ansvarlige for, hvad der
skete og dermed få emnet bragt ud af verden."

præcise dato for - og de specifikke skyldige i
Katyn tragedien. Imidlertid ...blev der fundet
indikationer, som underminerer N. Burdenko
Rapportens troværdighed. På basis af disse
indikationer kan der drages den konklusion, at
de polske officerers død i Smolensk regionen
skyldes NKVD og Beria og Merkulov person
ligt.."
Som bekendt fulgte Gorbatjov dette råd.
USSR erkendte offentligt den 13.april 1990
NKVD's, især Berias og Merkulovs ansvar

være i trykken i løbet af sommeren 1990.
"..., Videnskabsfolkenes opdagelser af disse
materialer, sammenlagt med de data, som den
polske side baserer sin bedømmelse på, forhin
drer os helt oplagt i at vedblive med at opret
holde den eksisterende version... Følgende
version synes at rumme de færreste omkostnin
ger.
Meddel W. Jaruzelski, at vi efter en grundig
gennemgang af de relevante arkivalier ikke

fandt direkte beviser (ordrer, direktiver osv.),

for Katyn.
Et års tid senere. Et uddrag fra en skrivelse
fra den sovjetiske statsadvokat N.S.Trubin
til Gorbatjov den I7.maj 1991:
"Vidneudsagn angiver, at der var en resolution
fra Centralkomitéen angående NKVD's likvi
dering af polske krigsfanger, underskrevet af
Stalin... I den forbindelse beder jeg Dem om at
instruere Centralkomitéens Hoveddepartement
om at finde ud af, om der er arkivmateriale
(sandsynligvis en fælles beslutning fra det bolsje
vistiske partis Centralkomité og Folkekommisæremes Råd) desangående og sende kopier
af det til USSR's Statsadvokats kontor."3

Falin til Gorbatjov, den 22.februar 1990 Et længere notat om Katyn problemet;
sovjetiske historikere havde fundet "hidtil
ukendt materiale", som sporede fangernes
rejse fra lejrene til henrettelsespladserne:
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Denne opfordring blev ikke efterkommet.

hævdede, at Gorbatjov i årevis havde kendt
sandheden om Katyn, men havde forholdt
sig tavs - og nok så vigtigt - at Gorbatjov
længe havde været klar over eksistensen af
"pakke nr. I " (dokumenterne fra 1940 og
1959) og havde vidst, hvor den befandt sig,
men havde undladt at informere såvel po
lakkerne som den sovjetiske statsanklager.
Dagen efter afviste Gorbatjov indigneret
beskyldningerne: "Jeg gemte ikke noget jeg
havde kendskab til." Han fortalte at han først
i december 1991 havde fået kendskab til
"pakke nr. I ". At han og Jeltsin i fællesskab,
i forbindelse med magtoverdragelsen, havde
konstateret at indholdet var "rædselsvæk
kende". Men det var i og med magtover
dragelsen Jeltsins arkiv, og Gorbatjov kunne
ikke forstå, hvorfor Jeltsin havde ventet så
længe med at informere polakkerne. I januar
1993 gentog Gorbatjov sin forklaring i et
interview i Der Spiegel:
"Hvad Katyn angår så dukkede den bekendte
mappe op umiddelbart inden min tilbagetræ
den. Jeg blev først klar over dens eksistens i
december 1991, ligesom Jeltsin og Jakovlev."

1993-1995
"Af den måde, som De udtrykker det, følger at
der er behov for, at vore myndigheder bliver
kontrolleret af ambassadens udsendinge. Vi har
alle data om alle, levende som døde. Jeg har
lovet detaljerne, og jeg skal skaffe dem. "4

Et citat, som jeg i sin tid (foråret 1988)
syntes det var passende af afslutte sidste
kapitel, af min i 1989 publicerede bog om
Katyn, med. Det var viceudenrigskommisær
A. Vyshinskys ord den 2.november 1941 til
den polske eksilregerings ambassadør S.
Kot, der gentagne gange på Sikorski-regeringens vegne havde bedt om at få løsladt
tusindvis af polske officerer, der måtte
befinde sig i USSR.
Den 13.april 1990 fremstod Gorbatjov som
lidt af en helt. Det var "glasnost" og "pe
restrojka", der bedre sent end aldrig, havde
gjort det muligt for sovjetiske historikere at
finde og publicere relevante arkivmaterialer
i 1990. De savnede massegrave blev "fun
det", ved Kharkov og Kalinin i juni 1990, og

Men i det til polakkerne udleverede materi
ale var der bl. a. nogle arkiv-notater fra
V.Galkin, chef for SUKP's Centralkomités
arkiv. Af disse fremgik det, at Tjernenko og
Andropov havde rekvireret "pakke nr.I"
den 15.april 1981, og V.Boldin 8 år senere,
den 19.april 1989. Boldin var siden 1970'erne en af Gorbatjovs nære medarbejdere.
Han var i 1989 chef for Centralkomitéens
Hoveddepartement I 1991 var han chef for
Gorbatjovs Præsident-kancelli. Han blev
arresteret i august 1991 for sin medvirken

undersøgt et års tid senere af en fælles
sovjetisk-polsk kommission.
Den 14. oktober 1992 var det Jeltsins tur til
atvære helt Jeltsins udsending R.G.Pikhoya
sagde på pressekonferencen i Warszawa, at
han havde opdaget dokumenterne i arkivet
"for nogle dage siden" og straks havde
informeret Jeltsin: "Jeltsin så dokumen

terne kun 12 timer før præsident
Walesa." Samtidig holdt Jeltsins talsmand i
Moskva, V.Kostikov, en pressekonference,
hvor han ganske som Pikhoya i Warszawa,

3. Vinton anf.arb. 1993, s. 22-29.
4. Tim Toftekær, Katyn Affæren og den Polske Eksislregering, 1989, s.212.
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i det mislykkede kup. Hvorfor havde Boldin
rekvireret "pakke nr. I " den 19.april 1989?
Ifølge Boldin i et interview den I I .marts
1993:

sine svære indenrigspolitiske problemer
med Rutskoj, Khasbulatov og det genstridi
ge russiske parlament. I Polen fortsatte
valgkampen, (der skulle være parlamentsvalg
den 19.september).

"Jeg bragte Gorbatjov sagsmappen, han åbnede
den selv, læste hvad der lå i den igennem, lagde
dokumenterne tilbage og satte et bånd om
kring. Gorbatjov sagde; "Det er det man leder
efter. Det er Skydningen af de polske officerer."
Han spurgte mig senere ved tc lejligheder, om
materialerne var blevet destrueret Jeg kunne
ikke imødekomme hans ønske, fordi det var
umuligt uden en beslutning (en direkte ordre!)
om at destruere materialerne, og den (ordren!)
ville han ikke underskrive."5

Få dage senere blev Sikorskis jordiske
rester ført fra kirkegården i Newark i Eng
land tilbage til Polen, på Walesas personlige
foranledning. Til stor sorg og vrede for de
mange polske krigsveteraner i England. Den
polske ambassadør forklarede, at Sikorski i
sit testamente havde anført, at han, hvis han
døde udenlands, ville begraves i Newark,
men føres tilbage til Polen, når landet var
frit og uafhængigt igen. Walesa blev heftigt
angrebet af politiske modstandere for at
have arrangeret dette med henblik på at
score stemmer ved valget.

I tv-dokumentarer om Katyn udsendt på
tysk tv i foråret 1993 udtalte blandt andre
Volkogonov og Falin, at de fæstede mere lid
til Boldins forklaring end de gjorde til Gorbatjovs - Jeltsin erkendte på sin side, at han
havde kendt pakkens indhold siden decem
ber '91. På et spørgsmål om, hvorfor han så
havde ventet så længe med at informere
polakkerne, svarede han vredt, at det skyld
tes samvittighedsnag, tog et lommetørklæde
frem og tørrede en tåre bort fra øjenkro

Tre uger senere proklamerede den pol
ske justitsminister Jan Piatkowski, at han
ville etablere en storstilet undersøgelsesret,
der skulle "placere ansvaret for massemor
det i Katyn" og retsforfølge de endnu leven
de russiske medskyldige, som han krævede
udleveret. Tre personer: Soprunenko,

gen. Han fastholdt, at Gorbatjov havde
kendt til de dokumenter længe før decem
ber 1991.6

Tokaryev og Bashtakov.
Vi kon ikke mere vente på den langsommelige
russiske undersøgelse", lød Piatkowskis be
grundelse for det overraskende initiativ.7

Den 24. august 1993 indledte Jeltsin et
officielt besøg i Polen. Jeltsin lagde ved en
højtidelighed en krans for de myrdede
polakker ved Katyn monumentet på Krigs
kirkegården i Warszawa og bøjede hovedet
Han lovede højtideligt at de medskyldige i
forbrydelsen ville blive fundet og retsfor
fulgt i Rusland. Jeltsin smuttede hjem igen til

Såvel Walesa som udenrigsminister Skubiszewski var indignerede og råbte højt og
afviste den idé, med henvisning til at kun
Rusland havde retten til at retsforfølge de
tre. Den I7.september bisattes Sikorskis
jordiske rester i kongeborgen Wawel i
Krakow ved en storstilet højtidelighed, hvor
samtlige landets ledere, politikere m.fl. var

5. Der Spiegel 18.1.1993, "Die Katyn-Lüge" samt Spiegel-TV Special, vist l.maj 1993 på den tyske TV-station "VOX".

6. "Geheimsache Katyn. Der Massenmord und die Propagandalüge", TV-[N]MDR 1993.
7. Politiken 13.9.1993
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Fig. I Midlertidigt mindesmærke for de myrdede polske officerer. "Birketræskors og polsk
fane opsat i Kharkowskoven af arbejdere fra fabrikken "Energopolu" i 1990." J.Tucholski,.
W kraninie Smierci... Kronika Ekshumacji Charkow-Miednoje 22.VII-3.IX. 1991 R ("I dødens
lokalitet" Charkow-Miednojes udgravningsrapporten). Warszawa 1993, s. 37. (Oversættel
se: Kim Malling-Mortensen).

ofre. Han sagde ikke noget om retsforfølgel
se af de tre pensionerede NKVD-officerer.

tilstede. Det var symbolsk nok på selv
samme dato, at den Røde Hær i september
1939 var marcheret ind i den daværende
østlige halvdel af Polen, i overenstemmelse
med den hemmelige tillægsprotokol om
Polens deling i den knapt en måned gamle
Ikke-angrebspagt mellem Stalins USSR og
Hitlers Tyskland. I september 1994 aflagde
den russiske premierminister Viktor Cher
nomyrdin et besøg i Katyn og holdt en tale,
hvor han understregede, at også tusindvis af
sovjetborgere var blevet dræbt af NKVD
og begravet i Katyn. Han forslog at man
rejste et monument for alle NKVD's

I skrivende stund (april 1995) er der mig
bekendt ikke sket yderligere i den sag. Jeg
skrev i januar 1995 et brev til den polske
ambassade desangående, men har ikke fået
noget svar. Det er gætteværk, men noget
kunne tyde på, at de lovede retssager mod
de tre pensionerede NKVD-officerer vil
blive syltet, indtil de af naturlige årsager
"ikke længere er til rådighed".
Tim Toftekær
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Kampen om historien (2)
De indre fjender
Af stud.mag. Mogens Bak-Hansen.
denrigspolitikken har for Polens ved

egen selvstændighed. Den polsk-russiske krig

kommende spillet en ganske særlig rolle.

1918-1920 bragte til sidst polsk sejr, men også

U

Adam Bromke har i bogen Poland's Politics:
store nationale mindretal ind under den polske

Idealism vs. Realism (Harvard University Press,

1967)

beskrevet

problemstillingen

stat. De nationale mindretal blev en del af den

således:

interne polske politiske kamp, og tolerance blev

Polen mistede sin stormagtsstatus i det 17. og

gradvist afløst af nationalisme og voldelige

18. århundrede og blev reduceret til et lille land

sammenstød. Kommunisterne, der havde støt

af geografiske grunde (Rusland og Preussen som

tet russernes indrykken i Polen i 1920, blev set

naboer), selv om landets størrelse og befolk

som fjendtlige agenter og rekrutterede ikke

ningstal berettigede til en status som halvstor

overraskende deres medlemmer blandt de

magt Siden da har man søgt hjælp udefra for at

nationale mindretal (se f.eks. interviewet med

forbedre sin reelle status. For Bromke er den

partiideologen Roman Werfel i Teresa Toran-

altoverskyggende konflikt derfor kampen mel

ska's bog De ansvarlige, Samleren 1987). Ukrai

lem idealisme og realisme i udenrigspolitikken.

nerne dannede militære grupper i de østlige

Med andre ord: skulle man opstille maksimale

grænseegne, det tyske mindretal blev i stigende

eller minimale mål for den polske stats politiske

grad en nationalsocialistisk bastion, og jøderne

råderum og med hvilket tidsperspektiv? Brom

skaffede sig en dominerende økonomisk posi

ke's tese synes meget dækkende, mens Polen

tion inden for håndværk og liberale erhverv.

fra 1795-1918 var ikke-eksisterende som stat

Det autoritære styre svarede med interneringer

men efter udråbelsen af Polen som en selvstæn

dig stat i november 1918, bliver billedet langt

af voldelige aktivister og førende demokratiske
politiske modstandere, statsstyring af økonomi

mindre klart.

en og opfordringer til dannelse af nationalt

Da marskal Pilsudski kom til magten - direkte

baserede kooperativer. Samtidig opbyggedes en

sendt med et tog fra fængslet i Magdeburg og

heltekult omkring den sejrrige polske hær. Den

ved ankomsten hyldet i Warszawa - var det

polske ambassadør i Frankrig skrev i efteråret

med ideen om en løs sammenslutning af uaf

1938 en polsk-sproget bog med titlen Polen er

hængige steter under polsk overhøjhed som

en stormagt Budskabet til det polske folk var

modvægt til henholdsvis Tyskland og Rusland.

klart: vi følger den patriotiske arv, og kun vi kan

Imidlertid var litauere, ukrainere m.fl. overve

sikre jer indadtil og udadtil. De ydre fjender var
tildels blevet et påskud for at holde de indre

jende uvillige til at følge disse planer, fordi

polakkerne tidligere historisk set havde indtaget
en dominerende stilling over for deres folk

politisk, økonomisk og kulturelt. Alle søgte nu

fjender nede.

Mogens Bak-Hansen

