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mulig forstand. Dette gælder både Danmarks- og Verdenshistorie. Det søges gjort på en måde, der
appellerer til både faghistorikere og andre historisk interesserede. 1066 ser det som sin særlige
opgave at viderebringe resultaterne af forskningsbaserede studenterspecialer og ph.d. - afhandlinger.
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Københavns Universitet. Tidsskriftet udkommer fire gange årligt.

Nationalismen 1750-1914
Hvem ville den? Og hvad ville de med den?
I disse år ser man, at nationalismen, som man ellers troede for længst var død og begravet, blusser
op med voldsom og til tider uhyggelig styrke mange steder i verden. Mens Vesteuropa er midt i en
politisk og økonomisk integrationsproces, er Øst- og Sydøsteuropa præget af stærk nationalisme,
og af, at multinationale og multietniske statsdannelser er sunket i grus. Men begge disse retninger,
afskaffelsen af og opfindelsen, eller måske snarere genopfindelsen af nationalstaten, har i de senere
års historieforskning ført til større interesse for, hvad nationalismen egentlig var og er for et
fænomen. Hvor stammer den egentlig fra? Hvornår opstod den? Hos hvem? Og hvorfor? Var det
en frigørelses- eller undertrykkelsesideologi?
Af Michael Bregnsbo, adjunkt, ph.d., Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Odense
Universitet.

rtiklen omhandler perioden fra nationa

lutionerende. Det hidtidige samfund havde
været opdelt i stænder. Disse stænder
havde hver deres funktioner og hver sine
nøje afgrænsede opgaver i samfundet - og
meget lidt om noget overhovedet til fælles.
Der var tale om et statisk samfund. Man
havde ikke den opfattelse, at tingene udvik
lede sig. Tingene var som de var og som de
altid havde været, og de færreste forestille
de sig, at de nogensinde ville blive meget
anderledes. En bonde forestillede sig såle
des, at han ville få et liv, der lignede det,
hans forældre havde haft, og at hans børn
igen ville få en tilværelse, der ikke adskilte
sig fra hans.
Stænderne skilte befolkningsgrupperne
fra hinanden. En dansk adelsmand havde
mere til fælles med en adelsmand i f.eks.
Ungarn eller Spanien end med en af sine
fæstebønder. En dansk fæstebonde havde
tilsvarende mere til fælles med en fæstebon
de i Sverige eller Frankrig end med dem,
der boede i byerne i Danmark. Så kunne
man indvende, at de dog - på trods af
standsforskellene - havde sproget til fælles.
Men i Danmark var eksempelvis overklassen
tysk- eller fransksproget.
Videnskabsmænd benyttede sig af latin,

A

lismens opståen og frem til 1914. Nuti
dige forhold vil ikke blive berørt1.

Vi kan allerede nu slå fast, at nationalis
me og nationalfølelse ikke er noget, der har
eksisteret til alle tider. Det er noget, der på
et tidspunkt er blevet opfundet eller kon
strueret. To meget centrale værker i så
henseende hedder netop Imagined Commu
nities (Benedict Anderson) og The Invention
of Tradition (Eric Hobsbawm).
Nationalisme indebærer et sprogligt og
kulturelt fællesskab mellem mennesker i en
stat, et land eller en bestemt region, der
ikke er en stat. Dette fællesskab kan også
være baseret på racen og går vel at mærke
på tværs af erhverv, alder, køn, klasse eller
andet, der plejer at adskille mennesker i et
samfund. Hermed er selvfølgelig ikke sagt, at
den slags forskelle ikke har nogen betyd
ning, hvor der hersker nationalisme og
nationalfølelse.

Stændersamfundet
Det er vigtigt at mærke sig, at den opfattel
se, at alle i et samfund uanset stands- og
klasseforskelle, først dukkede op i 1700tallet og var da noget helt nyt og helt revo
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ja mange videnskabelige begreber og fæno
mener kunne slet ikke udtrykkes på mo
dersmålet. Dialekter var udbredte og un
derstregede forskellene. Man blev straks
afsløret, når man kom til en anden del af
landet. Ligeledes var der forskel på det
sprog, som landbefolkningen talte, og det
sprog, der blev talt i byerne. Og endelig
gjaldt der store forskelle mellem provinser
ne i et land. Mange provinser i samme land
havde deres egne love og administrative og
retlige systemer, ja, der var endda toldgræn
ser mellem provinserne i samme land, som
det f.eks. var tilfældet i Frankrig.
Befolkningen i et land levede altså
meget adskilt og havde ikke meget til fælles.
Det, der holdt det hele sammen, var kon
gen, d.v.s. kongens person og den magt, der
var forbundet med embedet som konge.
Man skulle være loyal over for kongen i den
stand og i den stilling, man nu engang indtog
i samfundet.
Hvad byggede kongens magt på? Hvor
for skulle man være loyale over for kongen?
(Loyalitet betød her først og fremmest at
betale de skatter, der blev en pålagt, og i
øvrigt respektere den bestående tingenes
orden i samfundet, navnlig at man, hvis man
var fattig, lod sig nøje med det, man havde).
Det blev begrundet som en af Gud indstiftet
orden, det var bl.a. det, man havde kirken
og præsteskabet til. Og enhver form for
opsætsighed mod denne orden, f.eks. ved
ikke at ville betale skat, kunne betragtes
som opsætsighed ikke blot mod kongen,
men også mod Gud. Kongemagten og
samfundsordenen i øvrigt blev altså anset
for et af Gud indført system.

bondesøn som regel kunnet regne med selv
at blive bonde ligesom sin far. Enten ved at
han overtog fædrenegården, eller ved at han
giftede sig og overtog svigerfaderens gård.
Nu måtte mange se i øjnene, at de aldrig
ville kunne blive gårdmænd, men måtte
henslæbe resten af tilværelsen som landar
bejdere for andre bønder, hvis de da ikke
valgte at bryde op og rejse et andet sted
hen for at forsøge lykken der.
- Et af de steder, de kunne drage hen, var til
byerne og blive industriarbejdere. Byerne
voksede, og arbejderklassen levede til at
begynde med under kummerlige forhold.
Foruden en arbejderklasse opstod en mid
delklasse bestående af fabrikanter, handels
drivende og embedsmænd. Samfundet blev
ved dette opbrud generelt præget af langt
større dynamik og mobilitet.
- Opdagelse og kolonisering af nye verdens
dele. Også her kunne de, der ikke længere
var plads til i den hidtige sociale orden, søge
hen. Staterne opbyggede imperier og udvi
dede derved deres magtområde, hvilket gav
større horisont og bedre sammenlignings
grundlag.
- Videnskabelige landvindinger, navnlig på
naturvidenskabens område. Disse førte til
tro på, at tingene kunne forandre sig grund
læggende, til udviklingstro og fremskridtsoptimisme og til svækkelse af kirkens og reli
gionens stilling. Dette skal ikke forstås
sådan, at folk med ét gik hen og blev atei
ster, men at forholdet til Gud i højere og
højere grad blev en sag mellem enkeltindi
videt og Vorherre snarere end et sam
fundsanliggende.

Opbrud

Oven i alt dette kom så den franske revolu
tion 1789 som en skelsættende begivenhed.
Den indebar ikke bare afsættelse og henret
telse af en konge, for det havde man set før.
Der var tale om en omstyrtelse af en bestå
ende samfundsorden og skabelsen af en hel
ny. Ganske vist førte revolutionen til mange

Den franske revolution
I løbet af 1700-tallet kom dette system i
opbrud. Mange af forudsætningerne for
systemet holdt ikke mere. Der kan nævnes
en række årsagsfaktorer bag denne udvik
ling:
- Stærk befolkningstilvækst: hidtil havde en
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argumentationskraft, og behov opstod for at
finde en ny måde at begrunde magten på og
legitimere magthavernes brug af den, et
behov for ny begrundelse for staten og dens
eksistensberettigelse.

års permanent krigstilstand i Europa, og
efter Napoleons fald og slaget ved Water
loo 1815 blev kongedømmet genindført i
Frankrig, og adelen fik en del af sine tidli
gere privilegier tilbage. Årene efter 1815
var i det hele taget præget af forsøg på at
vende tilbage til den gode, gamle tingenes
tilstand fra før verden gik af lave. Men det
var ikke muligt at gøre det helt og aldeles.
Historien kunne ikke gøres om. Selv om
kongedømmet var blevet genoprettet i
Frankrig, så kunne man ikke lave om på, at

Staten
Hvad er staten egentlig for en størrelse? I
lighed med nationalisme er også spørgsmå
let om, hvorfor stater opstår, hvordan, og
hvorfor de har tendens til at udvide deres
magt over befolkningen, et spørgsmål, som

Et fabrikslandskab med rygende skorstene i Wolverhampton, England. I modsætning til det gamle landbrugs-

og standssamfund krævede industrisamfundet langt mere dynamik og mobilitet samt nye ideologier.

i disse år bliver stærkt debatteret i forsknin
gen, ikke kun af historikere. Og her peger
man i høj grad på den knivskarpe konkur
rence mellem staterne gennem historien.
For at en stat skulle overleve, måtte den
have et stærkt forsvar, ellers ville den blive
opslugt af en anden stat. Og for at en stat
kunne få et stærkt forsvar, måtte den være
i stand til at trække ressourcer ud af befolk
ningen til at finansiere forsvaret - d.v.s. have
en effektiv forvaltning med et velfungerende

det én gang tidligere var blevet styrtet i grus
og en alternativ samfundsorden var blevet
skabt.
Det betød, at magthaverne overalt i
Europa efter 1815 følte sig usikre i deres
magt, usikre i deres rolle som magthavere.
De henviste fortsat til, at de havde deres
magt i kraft af en af Gud indstiftet sam
fundsorden, men det virkede ikke længere
helt overbevisende, hverken på dem selv
eller andre. Religionen blev svækket som
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De forskellige sprog, der findes idag, og
som har egen retsstavning og egen littera
tur, er således ikke selvgroede. Det er
tværtimod staten, der har udstukket ret
ningslinier for hvilket sprog, befolkningen
eller rettere folket skal tale, og hvad der er
den korrekte måde at udtale ordene på.
Sprog er udtryk for magt. De, som har
magt, bestemmer, hvordan sproget skal
være, og hvilket sprog en befolkning skal
tale. Når man på dansk eksempelvis siger
"jeg", når man taler om sig selv, og ikke "a",
så er det, fordi det har været magthavere
med base i Østdanmark, der har gjort
Danmark til en nationalstat med dansk som
officielt sprog. Sprog er altså noget politisk
bestemt. Det er resultatet af politisk ensret
ning. Når kunstsprog som volapük og
esperanto aldrig har fået nogen større
udbredelse, er det ikke fordi de er konstru
erede, men fordi de ikke har haft nogen
stærk statsmagt i ryggen.

skattevæsen.
Ifølge forskningen om statsdannelse står
det ikke til diskussion, at det var militære
forhold, der var drivkraft bag denne stats
bygning, men om, hvorvidt det kun var
militære forhold, der drev værket. Den
amerikanske sociolog og historiker Charles
Tilly er tilhænger af den sidstnævnte opfat
telse. Ifølge ham opstod staterne i jernhård
og nådesløs indbyrdes konkurrence, og
mange bukkede under og blev underlagt en
anden stat. Omkring år 1500 eksisterede
der således ca. 500 store og små politiske
enheder i Europa, der havde potentiale i sig
til at kunne blive til stater. Knivskarp kon
kurrence mellem dem, d.v.s. krig, førte til,
at mange faldt fra og indlemmedes i større
politiske enheder. Skotland ophørte eksem
pelvis med at være en selvstændig stat,
Polen ligeså og genopstod først efter I.
verdenskrig. Danmark var på nippet til at
blive udslettet af Sverige i 1659. Europas
nuværende stater består således netop af
dem blandt de 500 potentielle stater, der
fandtes omkring år 1500, som formåede at
overleve den hårde kappestrid. Og så nogle,
der er dukket op i de senere år.

Usikre magthavere
Lad os nu vende tilbage til opbruddet i det
gamle samfund, til den usikkerhed i magtha
verrollen, som mange fyrster følte også
efter at man havde søgt at slette resultater
ne af den franske revolution og alle dens
gerninger. Kongerne følte det ikke længere
tilstrækkeligt at begrunde deres magt med,
at det var noget Gud havde indført.
Men behovene for at styrke staten og
trække flest mulige ressourcer ud af befolk
ningen bestod fortsat. Hvordan kunne man
få befolkningen til at acceptere noget så
dant? Hvordan kunne man få befolkningen
til godvilligt at betale mere og mere i skat?
Hvordan skulle staten bære sig ad med at
tvinge alle unge mænd til at bruge flere år af
deres liv i militæret, og om nødvendigt dø i
krig? Selvfølgelig kunne staten bruge rå
tvang, men dette var forbundet med høje
omkostninger og kunne let lede til mod
stand og i sidste ende oprør og revolution.
Løsningen blev, at der konstrueredes et

Nationalstaterne
Det er derfor at vende tingene helt på
hovedet, hvis man mener, at først kom de
forskellige folkeslag, så dannede de deres
egne stater, nationalstater. Det er gået lige
omvendt. Først kom staterne, så gjorde
hver af staterne deres befolkning til et folk,
en nationalitet, og derved opstod national
staterne. Det er slet ikke foregået sådan, at
det danske folk ville have sin egen stat, og
det blev Danmark, at det franske folk ville
have sin stat, og det blev Frankrig, og det
tyske folk ville have sin egen stat, og det
blev Tyskland. Nej, det var staterne Dan
mark, Frankrig og Tyskland, der overlevede
i konkurrencen og efterhånden gjorde
deres befolkninger til henholdsvis danskere,
franskmænd og tyskere.
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Tysk jernbane og kanal. Sådanne kommunikationsveje bidrog i høj grad til at integrere forskellige dele af en
fyrstes territorier og sammensvejse befolkningen til et folk.

Offentlige væsener

skæbnefællesskab mellem kongen og befolk
ningen. I stedet for stat og befolkning talte
man nu om fædreland og folk. Krigene blev
ikke udkæmpet for magthavernes skyld,
men det var fædrelandets krige, og folket
drog i krig for fædrelandet. Der blev m.a.o.
konstrueret et fællesskab mellem konge og
befolkning (imagined community), hvorved
kongens og statens krige også blev fædre
landets og folkets, en tradition blev opfun
det.
Da argumentet om samfund som Guds
orden ikke længere virkede overbevisende,
blev nationalismen det middel, hvorved man
bandt staten sammen og sikrede magthaver
nes magt. Og derved sikrede man sig, at
staten fortsat kunne stå sig i konkurrencen
med andre stater og være i stand til at
udtrække de fornødne ressourcer af befolk
ningen.

En række offentlige institutioner og "væse
ner" blev oprettet og eksisterende offentlige
væsener blev udbygget og kom i forbindelse
med større kredse af befolkningen. Foruden
selvfølgelig deres primære funktion medvir
kede de også til at svejse befolkningen
sammen til et folk, der identificerede sig
med hinanden og med nationalstaten eller
fædrelandet.
Som eksempler på sådanne institutioner
kan nævnes:
- Folkeskolen. Her lærte befolkningen regler
for fælles retsstavning i hele fædrelandet og
fælles sprognorm generelt, herunder udryd
delse af dialekter, eller i hvert fald under
stregning af, at dialekterne var underordne
de i forhold til rigsmålet. Desuden blev
eleverne præsenteret for opfundne traditio
ner i forbindelse med undervisningen i
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fædrelandshistorie og geografi.
- Hæren. Alle unge mænd, af alle samfunds
klasser, skulle tilbringe som regel mindst et
par år som soldater. Derved kom de væk
hjemmefra og fik set andre dele af riget. Det
medvirkede til at give dem nationalfølelse,
følelsen af at alle uanset stand og klasse var
borgere i samme stat, og at fædrelandet var
lig med hele staten, ikke bare den provins,
man selv var fra.
- Postvæsenet. Dette sikrede en stabil,
hurtig og regelmæssig kommunikation mel
lem centralmagt og lokalsamfund, mellem
hovedstad og provinser og medvirkede
derved til at integrere fædrelandet. Frimær
kerne havde fædrelandske motiver, og der
gjaldt forskellige portotakster alt efter om
et brev skulle sendes til en adresse inden
for fædrelandet eller til udlandet. Derved
markeredes fædrelandet og dets udstræk
ning diskret, men effektivt.
- Jernbanevæsenet. Også det bidrog til at
sikre stabil, hurtig og regelmæssig kommuni
kation og integrere provinserne med fædre
landet. Jernbanesporene lå som synlige
beviser på en stærk statsmagt.

gi. Dette ønskede nationalstater for at få
større markeder for deres produkter. Men
hvorfor skulle markederne netop være
afgrænset til nationalstaterne? Og selv om
mange industrikapitalister sluttede op om
nationalisme-ideologien, så viser undersø
gelser, at det ikke var medlemmerne af
industriborgerskabet, der var først til at give
udtryk for nationalisme-ideologien, de kom
først med efterhånden. De, der var først
med at tale for nationalisme, var derimod
embedsmænd, skolelærere, advokater,
officerer, forfattere og journalister. Altså
middelklassen (Peter Alter). De var interes
serede i en stærk stat, som kunne skaffe
dem embeder, og for journalisternes og
forfatternes vedkommende et større læsepublikum foruden at nationalisme-ideologien
kunne anvendes som løftestang for at give
middelklassen politisk indflydelse for så vidt
som dette var i statsmagtens interesse.
Nationalismen var altså en ideologi for
det nye, dynamiske og mobile samfund. Og
middelklassen med dens embeds-, handelsog industriborgerskab var netop en gruppe,
der ikke hørte hjemme i det gamle og rigide
standssamfund. Og flere sluttede sig frivilligt
- så godt som - til den nye nationale ideolo
gi. Når mange irere således gik bort fra det
gæliske sprog i løbet af 1800-tallet, var det
ikke fordi de blev tvunget til det af briterne.
De gjorde det derimod frivilligt, fordi de
indså, at deres muligheder for at komme
frem i verden derved ville blive mange
doblede. Derfor sørgede mange irske foræl
dre for, at deres børn lærte engelsk, ja gik
helt væk fra det irske sprog, for det var den
eneste måde, at børnene kunne få en bedre
tilværelse end forældrene.

Middelklassen
Umiddelbart skulle svaret på, hvem der ville
nationalismen, og hvad de ville med den, så
være: det ville fyrsterne og de andre magt
havere, og med den ville de svejse deres
undersåtter sammen til et folk, som identifi
cerede sin egen skæbne med magthavernes
interesser, således at befolkningen godvilligt
ville betale skat, springe soldat og om nød
vendigt dø for fædrelandet. Dette er for så
vidt også rigtigt, men på den anden side dog
ikke sådan, at magthaverne bare trak denne
nationalisme-ideologi ned over hovedet på
en i bund og grund uvillig befolkning. Der
var nemlig kredse i befolkningen, der selv
havde en interesse i at fremme nationalis
men. Ifølge den marxistiske tradition var
nationalismen industriborgerskabets ideolo

Eksklusionsideologi
Den nationalisme, vi hidtil har talt om, er
nationalisme som en integrationsideologi, der
skulle sammensmelte befolkningen og gøre
den til loyale borgere i nationalstaten.
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Krigsbegejstring i Berlin i august 1914. De enorme ofre og lidelser, som det under I. verdenskrig var muligt at
lægge på både soldater og civilbefolkning, var vidnesbyrd om nationalismeideologiens sejrsgang.

Et andet eksempel på nationalisme som
eksklusionsideologi er de slovakisk-talende
bønder i Ungarn i 1800-tallet. De følte sig
først og fremmest som bønder, hverken
som ungarere eller slovakker. Men da myn
dighederne begyndte at lave folketællinger
og derved registrerede befolkningen, skulle
også sproget anføres. Således blev de
slovakisk-talende bønder officielt registreret
som slovakker, noget, de ellers aldrig havde
tænkt over, de var. Det blev de sig herefter
bevidst, og så meget desto mere som de
oplevede, at de ikke længere blev anset for
ligeværdige i forhold til de ungarsk-talende,
netop fordi de var blevet registreret som
slovakker. Det førte til en særlig slovakisk
bevidsthed og konstruktionen af en slova
kisk identitet og kultur.

Men derudover fandtes en nationalisme,
som var en ekskJusionsideologi for grupper,
som der ikke var ønske om at integrere i
fædrelandet, men som tværtimod blev
udelukket fra det nationale fællesskab og
derfor opbyggede deres egen nationalitet og
opfandt deres egne traditioner. Når de
nordamerikanske kolonister i 1776 gjorde
oprør og rev sig løs fra det britiske moder
land, var det ikke - således som det ellers er
den amerikanske tilblivelsesmyte - fordi
kolonierne nu var blevet store og stærke og
fandt det uværdigt og utåleligt at stå under
britisk overherredømme. Nej, forklaringen
var, at kolonisterne anså sig selv for loyale
britiske undersåtter, men at de til deres
forfærdelse og harme oplevede at blive
afvist af moderlandet. I Storbritannien ville
man ikke vide af dem som briter, og derfor
kom det til konflikt, til brud og til konstruk
tion af en særlig amerikansk identitet.

Afslutning
Men ikke alle samfundsgrupper flød med
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nationalisme-strømmen. Den socialistiske
arbejderbevægelse var således erklæret
international, og sådan hed dens organisa
tion og slagsang. Arbejderpartierne i de
enkelte lande var oprindelig slet ikke natio
nale partier, men underafdelinger af Interna
tionalen. Her var det ikke fædrelandet, men
klassekampen, der stod i centrum, jvf. slut
ningsordene i Det kommunistiske Manifest:
‘proletarer i alle lande, forén jer”.

lamenter og undertiden kunne de opnå
resultater til gavn for arbejderklassen ved at
samarbejde med andre partier. I flere lande
gennemførtes en række sociale love. Alt det
bevirkede, at også arbejderklassen, eller i
hvert fald dele af den, mange steder kom til
at føle sig mere og mere hjemme i fædrelan
det.
Heller ikke arbejderklassen var altså
uimodtagelig over for nationalistisk påvirk-

/nternationa/es kongres i København 1910, samtidig tegning af Hjalmar Christoffersen. Arbejderbevægelsen

var erklæret internationalistisk og gik imod oprustning og aggressiv udenrigspolitik. Men også arbejderklassen
mødte nationalismen og skulle vise sig at være modtagelig.

Det internationale spillede faktisk en vis
rolle i arbejderbevægelsen, men også arbej
derklassen blev antastet af den borgerlige
stats bestræbelser på at omdanne sin be
folkningen til et folk. Ved skolegang og
værnepligt mødte arbejderklassen national
statens fangarme. Flere steder indvalgtes
arbejderrepræsentanter i de nationale par

ning. Det fik man for alvor at se på tærsklen
til I. verdenskrig i 1914. Arbejderinternatio
nalen fandt, at nationernes, eller som de
kaldte den, kapitalens krig ikke var i arbej
derklassens interesse og var derfor i årene
før 1914 erklæret anti-militaristisk og
modsatte sig oprustning og aggressiv uden
rigspolitik. Men da krigen brød ud i 1914,
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I I

Fra jyske Lov til Danske Lov
- udviklingen i bevismåde ved de jyske herredsting1
Retspraksis i 1500- og / 600-tallet var præget af markante brydninger mellem forskellige
procesmåder og bevisteorier. Det kan derfor ofte være svært at forstå, hvorfor konkrete retssager
udviklede sig, som de gjorde. Artiklen præsenterer nogle hovedtræk af udviklingen i bevismåden ved
de jyske herredsting i denne brydningsperiode.

Af Hans Henrik Appel, cand. mag., museumsinspektør, Tøjhusmuseet
føres 3. Groft sagt bestod domstolens rolle

ingbogsmaterialet fra 1600-tallet er en
righoldig men samtidig svært tilgængelig
kildegruppe til en bred vifte af historiske
problemstillinger. Næsten alle sider af
periodens samfundsliv dukker op i forbin
delse med retstvister og tinglysninger, enten
som sagens kerne eller som en mere eller
mindre indforstået ramme for sagen. Blandt
de problemer, man som historiker løber ind
i under arbejdet med materialet, er usikker
heden om, hvad det egentlig er for et spil,
der foregår på tinge. Retshistorikere har
analyseret procesmåden, som den tager sig
ud i landskabslovene fra første halvdel af
1200-tallet og i Danske Lov fra 1683 2; men
retspraksis som den tager sig ud i det over
leverede dom- og tingbogsmateriale fra
1500- og 1600-tallet afveg ofte betydeligt
herfra. En samlet præsentation af udviklin
gen i procesmåden ved de danske ting i
løbet af små 500 år kan næppe gives i en
enkelt artikel. Jeg vil derfor koncentrere
mig om nogle udviklingstræk omkring et
enkelt element i procesmåden ved de jyske
herredsting, nemlig bevismåden.

T

i at henføre en konkret sag til den rigtige
lovbestemmelse, konstatere om beviset blev
ført i overensstemmelse med lovens regler
- og derefter afsige den dom, som var fast
slået i loven. En sådan bevismåde kaldes
lovbunden.
I modsætning hertil betegnes bevisførel
sen i gældende dansk ret som fri. Det står
(stort set) parterne frit for, hvilke beviser
de vil føre for deres påstand; og det er op
til domstolene at vurdere, om sagsøger har
formået at føre tilstrækkeligt bevis for sin
påstand.
Denne grundlæggende forskel hænger
selvfølgelig snævert sammen med, at retten
tidligere var fundamentalt anderledes orga
niseret. Hvor domstolene i dag er et stort,
ressourcestærkt apparat med en betydelig
juridisk ekspertise, blev retten i middelal
deren sat på de ugentlige folkeforsamlinger
på herredstinget. Først i 1300-tallet ser det
ud til, at der fast var en kongelig ombuds
mand (herredsfogden) til stede, og først i
1400-tallet fremstod han som leder af ting
handlingerne.
Disse tingforsamlinger ville have svært
ved at undersøge, hvad der egentlig var sket
i en konkret sag. Der var ikke noget politi
til at foretage efterforskning, skriftligt ma
teriale forelå stort set ikke, og retten havde
ikke et fast samlingspunkt, der kunne stå for
systematisk vidneafhøring. Mulighederne for

Det lovbundne, formelle bevis
Når domstolene på landskabslovenes tid
skulle tage stilling til to stridende parters
modsatte påstande, var det i de fleste tilfæl
de nøje beskrevet i lovgivningen, hvilken af
parterne der havde ret til at føre bevis for
sin påstand - og hvordan beviset skulle
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parter i en sag have varsel om, at der ville
blive taget tingsvidne i sagen. Varslet skulle
overbringes af to lovfaste mænd5 senest 8
dage førend den berammede handling.
Tingsvidnet havde perioden igennem en
central position i procesmåden. Man kunne
ganske vist ikke opnå tvangsfuldbyrdelse6

at kortlægge en sags faktiske omstændighe
der var derfor meget begrænsede. Selv i
tilfælde af alvorlige forbrydelser var tinget
alene henvist til de beviser, som sagens
parter kunne lægge for retten, uden mulig
hed for at supplere eller efterprøve dem.
Tinget måtte altså basere sine afgørel
ser på de partsindlæg, det blev præsenteret
for. Dette medførte selvfølgelig, at der
måtte herske en række formelle krav til
disse partsindlæg, ligesom adgangen til at
fremsætte påstand mod påstand måtte
begrænses, hvis ikke tinget skulle risikere at
blive helt handlingslammet.
Denne formalisering viser sig bl.a. i den
særlige status, som det såkaldte tingsvidne
havde i hele den her behandlede periode. Et
tingsvidne var stokkemændenes bevidning
af, at en konkret retshandling havde fundet
sted på ret vis indenfor de fire tingstokke 4.

alene på et tingsvidne; men da tingsvidnets
fremstilling af sagen ofte kun lod sig anfægte
af formelle grunde, og da lovgivningen var
kasuistisk opbygget - dvs. opregnede faste
straffe og erstatningsbeløb for næsten alle
tænkelige tilfælde - vidste man gerne præ
cist, hvad dommen ville gå ud på, alene ud
fra tingsvidnets ordlyd. Af samme grund
endte mange sager uden egentlig domsafsi
gelse, idet denne var helt forudsigelig og
derfor kun ville medføre yderligere sagsom
kostninger. I stedet er sagerne efter alt at
dømme blevet forligt uden for rettens regi.
Dette var ikke kun den billigste løsning; det
var også af stor betydning for landsby og
menighed, at konflikter blev forligt i minde
lighed. En domsafsigelse indicerede, at den
ene af parterne ikke var parat til forlig, og at
konflikten derfor stadig lå og ulmede.

Denne handling kunne f.eks. være en ting
lysning af en handel eller en pantsætning.
Det kunne f.eks. også i slagsmålssager dreje
sig om et syn af sår og skade med en efter
følgende anklage mod en skadevolder.
Indsigelser mod et krav eller en på
stand, der blev formuleret ved tingsvidne,
skulle nedlægges med det samme, evt. for at
forhindre at tingsvidnet blev udstedt eller
for at svække dets udsagnskraft. Man kunne
nemlig ikke altid bare tage et tingsvidne på
sine indvendinger, da det ikke var tilladt at
udstede to direkte modstridende tingsvid
ner.
Hvis en person i f.eks. en slagsmålssag
havde taget tingsvidne på, at han havde ladet
fem blå mærker syne på tinge, kunne hans
modpart altså ikke tage tingsvidne på, at der
kun var fire mærker; men han kunne godt
tage tingsvidne på, at han kun havde tilføjet
ham de fire af de fem mærker. I så fald
måtte tinget finde ud af, hvilken af parterne,
der havde ret til at føre bevis for sin på
stand.
For at sikre, at indsigelser kunne ned
lægges rettidigt, skulle alle involverede

Partsed med mededsmænd
I forbindelse med en fri bevisførelse skal
den anklagende part skaffe så mange beviser
til veje, at retten bliver overbevist om
sagens sammenhæng. Denne materielle
bevisførelse minder meget om historisk
metode. Vidneudsagn, skriftlige og andre
levn indsamles, undersøges og vurderes
med henblik på at rekonstruere et givent
forløb. I modsætning hertil var middelal
derens bevisførelse ikke bare lovbunden,
men også overvejende formel. F.eks. spille
de edsbeviset en helt central rolle i bevis
førelsen. Visse typer sager blev alene afgjort
ud fra aflæggelse af edsbevis, og det spillede
da ingen rolle, hvilke materielle beviser der
forelå i sagen. Det afgørende var det rent
formelle kriterium, om edsbeviset blev ført
efter lovens forskrifter.
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en central rolle i den højmiddelalderlige
retsopfattelse. Både fejde og mandebod som
reaktion på et manddrab var baseret på
slægtens medansvar for drabet - enten ved
at den blev inddraget i fejden eller ved at
den fædrene og mødrene slægt hver skulle
udrede en tredjedel af boden.

Den såkaldte "partsed med mededsmænd" var et sådant rent formelt bevis.
Dette bevis bestod i, at den ene part svor
på sin påstand, hvorefter et nærmere speci
ficeret antal mededsmænd svor på, at hans
"ed var ren, ikke mén". Hvis samtlige med
edsmænd svor herpå, var beviset lykkedes
for ham; hvis ikke var det bristet, og han
havde dermed tabt sagen. Den eneste afvej
ning tinget skulle foretage i en sådan sag, var
at finde ud af, hvilken af parterne der havde
ret til at føre beviset.
I sager om slagsmål og vold ville det i
praksis være den anklagede, der skulle fri sig
for anklagen ved partsed, men i andre sager
var det mere kompliceret. F.eks. tilkom det
debitor i en gældssag at erlægge beviset,
hvis han hævdede, at han havde betalt pen
gene. Men hvis han hævdede, at gælden var
blevet ham eftergivet af kreditor, var det
kreditor, der havde ret til at føre bevis med
partseden 7. Hvor man ved materiel bevis

Nævningebevis
Den katolske kirke rasede middelalderen
igennem imod både det kollektive slægtsan
svar, hvor uskyldige kom til at bøde for de
skyldiges gerninger (selvom mandeboden i
det mindste var et fremskridt i forhold til
blodhævnen), og imod selve mededsinstitu
tionen. I stedet for det rent negative bevis,
der lå heri (og som måtte friste svage sjæle
til at sværge falsk), ønskede kirken sagens
faktiske sammenhæng afdækket ved brug af
positive beviser, først og fremmest vidne
forklaringer. Det er derfor ikke utænkeligt,
at der har ligget et kirkeligt pres bag udbre
delsen af nævningekendelser i middelal
deren.
Allerede i Jyske Lov blev nævninger
brugt i en lang række sager. Således skulle
de såkaldte sandemænd (et nævn bestående
af 8 herredsmænd udnævnt på livstid) svær
ge om sagens sammenhæng i sager om
manddrab, afhug, voldtægt, hærværk og
frihedsberøvelse. I alle disse sager skulle
sandemændene sværge ved landstinget,
ikke herredstinget. Hvis det drejede sig om

førelse kan tale om en bevisbyrde, som an
klageren skal løfte, kan man ved formel
bevisførelse tale om en bevisret, der som
regel (men ikke altid) tilkom den anklagede.
Partseden med mededsmænd skal som
bevis ikke blot ses i sammenhæng med
tingets manglende muligheder for at udrede
en sags faktiske omstændigheder; den skal
også ses i sammenhæng med et meget nært
lokalsamfund, hvor slægten spillede en
central rolle, og hvor eden tillagdes afgøren
de betydning, idet den enkelte satte sin
frelse på spil ved at aflægge den. Bevismåden
var derfor i højeste grad socialt discipli
nerende. Det gjaldt om at bevare sit gode
rygte og sin position i slægts-netværket, hvis
man skulle kunne gennemføre et mededsbevis.
Dermed ikke sagt, at man kunne slippe
af sted med hvad som helst, bare man havde
et godt rygte og et godt familienetværk;
men hvis man ikke havde det, ville en ankla
ge meget nemt kunne få alvorlige konse
kvenser. Også på anden vis spillede slægten

Illustration modstående side: Titelblad fra Christen
Ostersen Veyles juridiske opslagsbog Glossarium
juridico-danicum fra 1641. Bladet viser, hvordan
retten blev sat henholdsvis for det kongelige retterting
(øverst), landstinget (nederst til venstre) og herredstin
get (nederst til højre). Retten blev nu ikke altid sat
under så velordnede forhold ved de lokale herredsting.
Endnu i 1600-tallet kunne det ske under åben himmel
eller i en krostue, og antallet af tilstedeværende kunne
løbe op i flere hundrede, hvoraf sikkert kun de færre
ste stod så pænt og ærbødigt med hatten i hånden.
Fremstillingen udtrykker en idealforestilling om,
hvordan herredstinget burde fungere.
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rygte 8. Men ikke desto mindre var næv

kirkegods, sår eller markskel, skulle de
sværge ved herredstinget.
Også i en lang række sager om ran og
tyveri skulle man benytte sig af nævninger,
men dog ikke i alle. F.eks. måtte ransnæv
ninger (udnævnt blandt herredsmændene
for et år ad gangen) kun sværge i sager om
ran, hvis begge sagens parter havde jord i
samme herred. I tyverisager, hvor tyven
blev grebet på fersk gerning, var det slet
ikke nødvendigt med nogen proces; da
måtte den kongelige embedsmand hænge
ham uden dom.
Der var dog tyverisager såvel som sager
om sår og skade, hvor Jyske Lov eksplicit
omtalte partsed, ligesom dette bevis skulle
føres i sager om gæld og pant. Men det er
karakteristisk, at omtalen af partseden er
meget tilfældig og indforstået i Jyske Lov,
hvorimod nævnenes karakter og form, samt
fremgangsmåden i nævningesager nøje for
klares. Det vidner om, at nævnene på dette
tidspunkt - i 1241 - var en nyskabelse, der
var ved at fortrænge partseden.
En nævningekendelse blev regnet for et
formelt bevis ligesom mededen. Men inden
nævningerne afsagde deres kendelse ved ed,
skulle de søge at vurdere sagens faktiske
sammenhæng. Her kunne begge parter
fremføre vidner og aflægge ed på deres for
klaringer; det var således reelt muligt for
begge parter at føre beviser i håb om at
påvirke nævningernes vurdering. Selvom
nævningeeden blev betegnet som et formelt
bevis, betød bevisførelsen forud for afsigel
sen af nævningernes kendelse i praksis, at
bevisførelsen blev mere fri. Der var ingen
faste regler for denne indledende bevisførel
se.
Trods dette principielle gennembrud
for en mere fri, materiel bevisførelse, har
nævningerne dog sikkert ofte reelt lagt stor
- om ikke størst - vægt på rygte og anseelse,
når de skulle afsige deres kendelse. Endnu i
1600-tallet ser det i praksis ud til, at næv
ninger nødigt fældede en mand af godt

ningeinstitutionen med til at udbrede bru
gen af vidneforklaringer som bevis, selvom
man må gå ud fra, at vidnebeviset allerede
tidligere var blevet introduceret i processen
i forbindelse med afhjemling af varsel. Det
var jo helt afgørende for tingsvidne-institu
tionen, at berørte parter var blevet lovligt
varslet om det, der skulle ske på tinge, og
Jyske Lov går da også ud fra, at dette skulle
hjemles af to vidner.
I kølvandet på nævningeinstitutionen
udviklede der sig en appel-institution. Det
var med partseden stærkt begrænset, hvad
der kunne appelleres. Det var faktisk kun i
forbindelse med varslet, henføringen af
påstanden til lovens rigoristiske regler, samt
eventuelt opnævnelsen af mededsmænd at
en appel kunne komme på tale.
Derimod kunne man anfægte nævnin
gernes kendelse, hvis de så bort fra de
erlagte beviser i form af f.eks. vidnefor
klaringer, ligesom selve vidneforklaringerne
efterhånden blev gjort til genstand for
prøvelse med henblik på at afdække eventu
el méned. For som det blev udtrykt om
denne appelmulighed i Jyske Lovs 2. bog,
artikel 7, så skal ”sandheden altid være stær
kere end bevis med ed”, en formulering, der
i sammenhængen var møntet på nævninger
nes ed, men som dog samtidig var udtryk
for lovens almene 'angreb' på det formelle
bevis og edens centrale rolle.
Det var først efter reformationen, at
det danske domstolssystem udviklede et
fast appelsystem med tre instanser. Denne
udvikling hang sammen med, at det materi
elle bevis vandt frem, hvilket gjorde det
nødvendigt at formalisere adgangen til at få
de stadig flere og komplicerede afgørelser af
tinget prøvet ved en højere instans 9.

Reformationstiden
Reformationen var sandsynligvis med til at
give det formelle bevis et afgørende knæk.
Selvom kongemagten i hvert fald ikke for
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melt måtte blande sig i trosspørgsmål, var
kongen dog blevet kirkens officielle overho
ved og skulle sørge for troens 'ydre ram
mer', bl.a. ved at bekæmpe forbrydelser der
kunne vække Guds fortørnelse og menighe
dens forargelse.
Og det var ikke bare manddrab og
deslige, kongen valgte at slå hårdt ned på
for at varetage sin funktion. Også méned
var en forbrydelse, der bragte enkelte sjæ
les frelse i fare og samtidig nedkaldte Guds
vrede over rigerne. Allerede i recessen af
1537 blev det indskærpet, at personer, der
svor mén, skulle have hugget to fingre af. I
samme reces blev der udtrykt bekymring
over, at der var personer, der lod sig købe
som mededsmænd for en tønde øl. Det kan
meget vel være, at kongemagten med sit
nye ansvar for troen begyndte at tage den
katolske kirkes indvendinger mod institutio
nen til sig og derfor søgte at regulere bru
gen af dette bevismiddel.
I løbet af tiden fra reformationen frem
til Danske Lov 1683 slog det materielle
bevis endeligt igennem i den danske proces.
Udviklingen har givetvis været meget ujævn
og meget lokal, men tendensen synes at
være klar. Den kan iagttages i enkelte mar
kante domme, ligesom den kan iagttages i
lovgivningen fra hele perioden.
Et vigtigt element i udviklingen er et
tilsyneladende skred i begrebet "tingsvidne".
Et tingsvidne forstået som stokkemændenes
bevidning af, hvad de havde overværet på
tinge, kunne ikke rokkes eller modgås med
andre beviser, heller ikke edsbeviser. Men
det gjaldt kun selve retshandlingen på tinge.
F.eks. kunne man ikke benægte eller modgå
et tingsvidne på, at en given person havde
aflagt vidneforklaring på tinge; men man
kunne oprindeligt godt anfægte indholdet af
vidnets forklaring og evt. føre edsbevis imod
det.
Retshistorikeren Sylow har imidlertid i
sin undersøgelse af Den materielle bevisteoris
udviklingshistorie påpeget, at vidnebeviser i

form af to vidners samstemmende vidnefor
klaring i tiden efter reformationen tilsynela
dende blev tillagt status af tingsvidne l0.
Dermed afskar førelsen af et materielt
vidnebevis modparten fra at føre et formelt
edsbevis mod selve vidneudsagnet. Dette
betød dog ikke, at man ikke kunne komme
med indvendinger mod et vidneudsagn. Man
kunne stadig komme med indvendinger mod
vidnernes habilitet og troværdighed eller
føre andre vidner for sin påstand. Men kun
hvis man fik vidneudsagnet direkte under
kendt, var det atter muligt at aflægge parts
ed med mededsmænd.
Samtidig med at denne glidning i praksis
gjorde det vanskeligere at bruge det formel
le bevis, blev denne bevismåde gradvist
udhulet af lovgivningen. Det blev i 1547
fastslået, at der ikke måtte gøres "lov" imod
"mummesnak". Dvs. at der skulle foreligge
en konkret beskyldning, førend edsbeviset
måtte tages i anvendelse. Hvad der skulle til
for at konkretisere beskyldningen er en
anden sag. Sylow fremdrager et eksempel
på, at en bogsed (en særlig beediget ankla
ge) ikke i sig selv var tilstrækkelig til at bære
en sag, ligesom et enkeltstående vidne
udsagn heller ikke var det." Omvendt har
jeg i en undersøgelse af slagsmålssager fra
Skast herred i 1600-tallet kunnet konsta
tere, at et tingsvidne på sår og skade samt
sigtelsesed urokket blev lagt til grund for en
retslig afgørelse, således at der kunne fore
tages eksekution på dette grundlag.12
Man kunne fristes til at tro, at det i
disse slagsmålssager var tingsvidnet på
synet, der udgjorde beviset, men det var
dog sigtelsesden, der alene forbandt den
anklagede med denne skade. Og den af
Sylow fremdragne underkendelse af en
bogsed angår et drab, der jo har været en
ligeså vitterlig kendsgerning som synet på
skaden.
Det er muligt, at der gemmer sig nogle
fine nuancer bag denne forskel; indtil disse
er blevet nærmere undersøgt, må vi imidler
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Blandt de potentielle modbeviser var
eneste-eden, dvs. hans benægtelse ved ed
uden mededsmænd. Men eneste-eden
var ikke som partsed med mededsmænd et
afgørende formelt bevis.
Denne eneste-ed blev dog også søgt
begrænset under Christian IV i 1635. Igen
var motiveringen at undgå at nedkalde Guds
vrede over Rigerne ved at misbruge hans
navn til at sværge falsk. I de sager, hvor
begge parter aflagde ed på deres påstand,
var det åbenlyst, at den ene af dem gjorde

tid gå ud fra, at kravene til en anklages
konkretisering varierede lokalt og/eller i
takt med anklagens art. Der skulle givetvis
mere til for at fælde en person for mand
drab med dødsstraf til følge, end til at fælde
ham for et slagsmål med en bøde på en
daler eller to til følge. Sylow konstaterer da
også som et "ejendommeligt fænomen", at "i
kriminalsager holde de gamle processuelle
regler sig længst, navnlig således at sigtede her
trods beedigede vidneudsagn eller andre beviser
... stedes til renselsesed" l3.

Fremstillingen af retsforhandlinger under åben himmel i Olaus Magnus’ Historia om de Nordiska
Folken, 14. bog, 7. kapitel. Hvor der i de fleste danske herreder blev afholdt ting ugentligt, skete det kun få

gange om året i de svenske herreder. Men selvom de svenske herredsting havde en helt anden karakter end
de danske, kan Olaus Magnus’ fremstilling af en (sandsynligvis) svensk tingforsamling meget vel give et bedre

billede af et dansk herredsting i det tidlige 1600-tal end Christen Ostersen Veyles stiliserede.

Begrænsninger i brugen af edsbeviset

sig skyldig i denne synd. Dette pingpong-spil
mellem sigtelsesed og benægtelsesed og
mellem vidnebevis og benægtelsesed skulle
bringes til ophør. Fremover skulle dommer
ne administrere tilladelsen til edsaflæggelse
nøje.
I konsekvens af, at der med 1547-forordningens ordlyd påhvilede sagsøger en
bevisbyrde, tillod forordningen af 1635 kun
brug af benægtelsesed i de sager, hvor den
var eksplicit omtalt i lovgivningen, og i sager,
hvor beviserne var utilstrækkelige men for

Kernen er dog, at man i 1500-tallet begyn
der at skimte en bevisbyrde for anklageren
samtidig med, at den anklagede afskæres fra
at føre et rent formelt frifindelsesbevis (i
form af partsed med mededsmænd), hvis de
anvendte beviser har en tilstrækkelig stor
vægt. Men selvom den anklagedes adgang til
partseden med mededsmænd blev begræn
set, kunne han stadig enten søge at svække
anklagerens beviser ved at indklage dem for
en højere dommer eller føre modbevis.

18

modningen om sagsøgers påstands rigtighed
stor.
Der var således ikke megen plads tilba
ge til edsbeviset. Firkantet sagt skulle en
påstand efter 1547 bevises, og en bevist
påstand måtte efter 1635 ikke benægtes,
med mindre loven (i praksis landskabslove
ne) direkte foreskrev brug af ed i den på
gældende type sag l4. Der var dog plads til,

sted. Netop den øgede brug af skriftlighed
har fundamentalt ændret vilkårene for
bevisførelse på tinge. Det siger sig selv, at
man ved en rent mundtlig procedure, hvor
vel de færreste tingsvidner var nedfældet på
skrift, men bestod i, hvad stokkemændene
kunne bevidne tidligere var sket på tinge,
ville have svært ved at operere med en
afvejning af flere mod hinanden talende
beviser. Først når beviserne kunne nedfæl
des og sammenholdes, kunne en afvejning
blive reel.
Selvfølgelig har der også tilbage i 1300og 1400-tallet været en vis skriftlighed ved
disse handlinger; men det forekommer dog
usandsynligt, at denne skriftlighed skulle
have været almindelig, når det ikke lige
drejede sig om gejstlige og verdslige godse
jeres bestræbelser på at få ejendomsrettig
heder nedfældet på skrift. Brydningerne i
1500-tallet med den materielle bevismådes
udbredelse og etableringen af et appelsy
stem synes at forudsætte en udbredt skrift
lighed - en skriftlighed, der antagelig så småt
begyndte at vinde frem i 1400-tallet. En
sådan sammenhæng kunne forklare skredet
i tingsvidnebegrebets betydning. Hvor det
mundtlige tingsvidne, der byggede på hu
kommelsen hos tingets stokkemænd, har
måttet vedrøre en klar konstatering af skyld
eller ikke-skyld i form af en formel bevisaflæggelse eller ved konstateringen af en
handlings udførsel på tinge, har tingsvidnet
kunnet få en hel anden detaljeringsgrad, når
det blev nedfældet på skrift. Dermed kunne
tinget også tackle mere komplicerede sager,
der strakte sig over flere tingdage. Skriftlig
heden har muliggjort en større 'atomisering'
af sagen, hvor det enkelte led er blevet
bevidnet ved tingsvidne og dermed har fået
en større autoritet.

at dommerne foretog en selvstændig vur
dering af sagens stilling, og i fald de fandt
sagsøgers påstand rigtig omend utilstrække
ligt underbygget, kunne de gribe til benæg
telseseden. En sådan selvstændig vurdering
fra dommerens side var utænkelig i det
middelalderlige, formelle system.

Fastere institutionelle rammer
Hele denne udvikling fra det formelle til det
materielle bevis hang snævert sammen med
et par andre udviklingslinjer. En af disse var
den stigende regulering af forholdene ved
underretterne, herunder en formalisering
og styrkelse af herredsfogdens og herreds
skriverens position på tinge i midten af
1500-tallet. Herredsfogdens karakter af
dommer blev mere udtalt, efterhånden som
dommene ikke bare afsagde sig selv ved et
rent formelt bevis.
Det var derfor næppe så meget en
begrænsning af en tidligere magtfuld posi
tion, der kom til udtryk i recessen 1551,
hvori det blev bestemt, at herredsfogden
skulle tage 8 meddomsmænd til sig i sager
med dødsstraf. Det var snarere udtryk for,
at herredsfogdens opgaver voksede i antal
og betydning, og at det nu i højere grad end
tidligere var op til dommeren at fælde dom.
Samtidig med væksten i ansvar blev herreds
fogden pålagt en embedsed; det var et
naturligt led i en udvikling, hvor herredsfog
den fik en stadig større rolle i proceduren
på tinge.
Ligeledes i recessen 1551 blev det
pålagt herredsskriverne at føre protokoller
på tinge over alle de handlinger, der fandt

Danske Lov
De forskellige elementer i udviklingen blev
samlet og systematiseret i Danske Lov
1683. Her blev partsed med mededsmænd
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nogle holdepunkter i arbejdet med materia
let.
Hans Henrik Appel

eksplicit afskaffet. Eneste-eden - både som
sigtelses- og benægtelsesed - skulle kun
tilstedes af retten, når der ikke forelå vidne
beviser eller andre 'faste' beviser. I så tilfæl
de skulle den tiltalte tilbydes benægtelsesed,
og hvis vedkommende ikke ville erlægge
denne, fik sagsøger mulighed for at aflægge
sigtelsesed.
Nævningeinstitutionen gled som sådan
helt ud, og også sandemands-institutionens
rolle blev beskåret. Kun hvis dommeren
ikke havde klare beviser i en drabssag, skul
le sandemænd opnævnes - og nu var sandemændene ikke længere et fast, stående
nævn, men de skulle opnævnes til den en
kelte sag. I stridigheder om markskel skulle
sandemændene nu være lokale bymænd.
Selvom det i og for sig er begrænset,
hvor meget nyt Danske Lov indeholder,
kommer den i relation til praksis til at indta
ge en central rolle. Efter en lang brydnings
periode mellem materiel og formel bevismå
de, kodificerer Danske Lov i 1683 en ny,
materiel retspraksis. Men med kodificerin
gen sørger Danske Lov på en række punk
ter for en tilbagevenden til en lovbunden
proces, f.eks. præciseres det, hvilke formelle
krav et vidnebevis skal leve op til.
I brydningsperioden har sådanne krav i
hvert fald ikke altid været klare. Meget
tyder på, at bevisførelsen til tider kan have
været fri, fordi usikkerheden om retspraksis
har været stor. Sylow har da også karakteri
seret bevisteorien i 1500- og 1600-tallet
frem til Danske Lov som værende "materiel
og i høj grad fri".15
Det er dog givet, at der har været store
regionale og kronologiske variationer. Og
for at vende tilbage til udgangspunktet må vi
derfor nok konkludere, at det ikke lader sig
gøre at give en entydig beskrivelse af bevis
måden og processen ved de danske her
redsting før Danske Lov 1683. Men forhå
bentlig kan denne korte præsentation af
nogle vigtige brydninger i perioden give

1. Artiklen er blevet til i forbindelse med et Ph.d.stipendium.
2. De klassiske indføringer i periodens retshistorie er
Poul Johs. Jørgensen. Dansk Retshistorie. Retskildernes
og Forfatningsrettens Historie indtil sidste Halvdel af
det 17. Aarhundrede. Kbh. 1947; og Henning Matzen.
Den danske retshistorie. Kbh. 1893-97. Hvad specifikt
bevismåden angår, er H. Sylow, Den materielle Bevisteoris Udviklingshistorie i dansk Ret. Kbh. 1878, uomgænge
lig. Endvidere søger Ole Fenger, Gammeldansk ret.
Viborg 1983 at give en dynamisk fremstilling af den
retshistoriske udvikling.
3. Ikke alle retssager bygger på bevisførelse. I nogle
tilfælde er begge parter enige om en sags forløb;
tvistemålet kan da dreje sig om, hvorvidt det pågæl
dende sagsforløb falder inden eller uden for en retsre
gel.
4. Stokkemændene var de personer, der indtog de
fremtrædende positioner på tingets fire stokke, hvor
fra de den pågældende tingdag skulle bevidne, hvad der
var sket.
5. Lovfast vil sige retslig habile personer, der var i
stand til at aflægge ed på tinge. Dette kunne man f.eks.
ikke gøre, hvis man havde forsømt sin deltagelse i
nadverfællesskabet eller ikke havde rettet sig efter
visse former for retsafgørelser.
6. Tvangsfuldbyrdelse vil sige retsmidler, der sikrer at
en dom fuldbyrdes, enten ved at iværksætte sanktioner
over for den domfældte, indtil han retter sig efter
dommen, eller ved at gøre udlæg i den domfældtes
gods.
7. Sylow. Den materielle Bevisteoris Udviklingshistorie i
dansk Ret, Kbh. 1878, gør rede for, hvem der i hvilke
typer sager havde bevisretten.
8. H.H. Appel, Tinget, Magten og Æren, Upubliceret
manuskript, Kbh. 1997.
9. Om domstolssystemet, se f.eks. Ditlev Tamm og
Jens Christian Vesterskov Johansen, "Retssystemerne i
Norden" i Kåre Tønnesson (red.), Normer og sosial
kontroll i Norden ca. 1550-1850, Det 22. nordiske historikermøte, Oslo 13.-18. august 1994, Oslo 1994.
10. H. Sylow, Den materielle Bevisteoris Udviklingshistorie, s.65ff.
11. Sst. s.70.
12. H.H. Appel, Tinget, magten og æren.
13. H. Sylow, Den materielle Bevisteoris Udviklingshistorie,
s.72.
14. Det var på dette tidspunkt for stor en opgave at
gennemgå landskabslovene med henblik på at udrense
forældede bestemmelser.
15. H. Sylow, Den materielle Bevisteoris Udviklingshistorie,
s.75.
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Sejrherrens historie
Sovjetunionen og Vietnamkrigen 1964-1973
- En udvidet anmeldelse
Af ph.d.-stipendiat Jens Chr. Kildemoes Hansen, ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskri
velse, Odense Universitet
region. Det er i denne sammenhæng inter
essant at bemærke, at bogen dermed be
kræfter den traditionelle fortolkning på
dette område, hvilket også skaber en vis
kontinuitet sammenholdt med en ny opfat
telse af det kinesiske-sovjetiske forhold,
som netop er ved at opstå. Ny forskning på
grundlag af kinesiske og især sovjetiske
kilder om den kinesiske-sovjetiske alliance
har bekræftet, at Mao i efteråret 1962 og
begyndelsen af 1963 ønskede at radikalisere
den kinesiske udenrigspolitik for blandt
andet at udbrede revolutionen i eksempel
vis Vietnam, hvilket var en væsentlig årsag til
bruddet med Sovjet, som på grundlag af en
undersøgelse af det praktiske samarbejde
dateres til 1962-63 2.

I lya V. Gaiduk The Soviet Union and the
Vietnam War, Ivan R. Dee, Chicago 1996,
299 s.
indledningen til denne bog citerer Gaiduk,
som er historiker ved Institut For Ver
denshistorie i Moskva, den engelske histori
ker F. A. Simpson’s ord om, at “historike
rens arbejde med kilderne er trættende, og
at belønningen ofte er, at man mister sine
helte og næsten altid sine skurke”. Dette
citat kunne være dækkende for forskningen
på mange områder, men netop historie
skrivningen om Vietnamkrigen blev i mange
år domineret af, at historien var “taberens
historie”, fordi den byggede på amerikanske
kilder. Nu, efterhånden som kilderne i de
kommunistiske lande bliver mere tilgængeli
ge, er dette billede ved at blive forvandlet til
en nuanceret historieskrivning, hvor pla
ceringen af “skyld” ikke længere er den
vigtigste opgave.
Historien om Sovjetunionens deltagel
se i Vietnamkrigen er på denne baggrund et
forholdsvist uudforsket emne, hvorfor
Gaiduks bog, om end den blot er ment
som et bidrag til et generelt overblik over
Sovjetunionens Vietnampolitik i perioden 1964-73, er en god begyndelse
Gaiduk har som udgangspunkt for
vurderingen af den sovjetiske Vietnampoli
tik, at Sydøstasien blev opprioriteret i den
sovjetiske udenrigspolitik som en følge af
den voksende kinesiske indflydelse i denne

I

På denne baggrund er det således ikke
helt ubetydeligt, at Gaiduk på grundlag af
kilder fra det sovjetiske udenrigsministerium
dokumenterer, at Hanoi senest fra dec.
1963 var fast besluttet på at erobre Sydvietnam med militære midler. De sovjetiske
kilder underbygger dermed de nordvietna
mesiske kilder på dette punkt, hvorfor der
ironisk nok i de kommunistiske arkiver
hermed fremkommer stadig
bedre
dokumentation for, at der efterfølgende i 1964-65 foregik en regulær kommunistisk
invasion af Sydvietnam, hvilket netop var
tesen i det amerikanske udenrigsministe
riums hvidbog “Aggression from the north”
fraden 27/2-1965 3.
Sovjetunionens Vietnampolitik bliver af
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sammenholdes med den kendsgerning, at
Kina og Nordvietnam umiddelbart efter
dette i december 1964 indgik en aftale, som
skabte grundlag for, at op til 300000 trop
per fra PLA (den kinesiske hær) kunne sikre
de nordlige vietnamesiske provinser op til
grænsen med Kina for PAVN, som dermed
kunne sendes til Sydvietnam.
I modsætning til traditionen, hvor Brezh
nevs magtovertagelse tolkes som årsagen til
ændringen af Sovjetunionens kurs, tillægger
Gaiduk på grundlag af blandt andet en rap
port fra den sovjetiske ambassadør i Hanoi
imidlertid Tonkin-episoden afgørende be
tydning for revisionen af den sovjetiske
Vietnampolitik, fordi det efterfølgende stod
klart for ledelsen i Moskva, at både Nord
vietnam og USA søgte en militær løsning på
situationen i Vietnam. Lederskiftet i Sovjetu
nionen medførte hermed blot en accelera
tion af en igangværende proces, der således
kulminerede den 9. november 1964 med
den nordvietnamesiske premierminister
Phan Van Dong’s besøg i Moskva, hvorved
krisen i forholdet mellem Nordvietnam og
Sovjet blev afsluttet, idet Sovjet på dette
tidspunkt forøgede den militære bistand til
Nordvietnam.
Den sovjetiske Vietnampolitik var ifølge
Gaiduk herefter frem til 1969 præget af
kampen mod kinesisk indflydelse i Nordviet
nam, men det viste sig vanskeligt at konver
tere den voksende militære bistand til poli
tisk indflydelse, eftersom ledelsen i Nordvi
etnam som en følge af den tidligere sovjeti
ske politik var pro-kinesisk og nationalistisk.
Det var således kendetegnende for alliancen
mellem Sovjetunionen og Nordvietnam, at
“ halen ofte logrede med hunden”. Sovjet
bidrog med økonomisk, diplomatisk og høj
teknologisk bistand, men på trods af dette
kunne Sovjetunionen som en følge af bla.a.
det dårlige forhold til Kina ikke få informa
tioner om eksempelvis nordvietnamesiske
krigsplaner, idet vietnameserne spillede de
to
stormagter
ud
mod
hinanden.

Gaiduk fremstillet som en noget modvillig
affære. Bogens tese er: at Sovjetunionen af
indenrigsøkonomiske og geopolitiske årsa
ger helst havde undgået Vietnamkrigen, men
idet Sovjetunionen ønskede at fastholde
lederpositionen i den kommunistiske ver
den, blev landet tvunget af kineserne og
nordvietnameserne til at yde militær bistand
til den kommunistiske kamp mod “aggres
sorerne” i Sydvietnam. Sovjetunionen ønske
de desuden også af strategiske årsager at
beholde en modvægt i Sydøstasien for at
inddæmme Kinas indflydelse, hvilket resul
terede i, at målet med Vietnampolitikken
var at løsrive Nordvietnam fra kinesisk
dominans og fastholde en amerikansk invol
vering i Sydøstasien, hvorfor Sovjet priori
terede en forhandlingsløsning af Vietnamkri
gen relativt højt.
Gaiduks skildring af Sovjetunionens
involvering i Vietnamkrigen indeholder
ligeledes ideer til en revideret fortolkning.
Khrushchov gav ifølge Gaiduk ikke efter for
førstesekretær i det vietnamesiske kommu
nistparti Le Duans forsøg den 31/1 1964 på
at opnå sovjetiske forsyninger, som nordvi
etnameserne ville anvende til en eskalation
af krigen i Sydvietnam, hvorfor Nordviet
nam efterfølgende blev endnu mere afhæn
gig af kineserne. Den voksende kinesiske
indflydelse illustrerer Gaiduk blandt andet
ved at sammenholde Hanois militære sam
arbejde med hhv. Sovjetunionen og Kina
efter Tonkin-episoden, hvor den nordviet
namesiske og den amerikanske flåde havde
en eller flere konfrontationer, hvilket udlø
ste den første større amerikanske gengæl
delsesaktion mod Nordvietnam i form af
bombardementer. Hanoi besluttede efterføl
gende at sende tropper fra PAVN (den
nordvietnamesiske hær)til Sydvietnam, men
på trods af denne udvikling meddelte nord
vietnameserne i november den sovjetiske
militære attaché ved ambassaden i Hanoi, at
de sovjetiske militære rådgivere i PAVN
ikke længere var nødvendige, hvilket
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Ho Chi Minh stien var hovedfærdselsåren for den nordvietnamesiske krigsførsel imod den sydvietnamesiske
og amerikanske hær. Kort fra kildesamlingen ed. John Clark Pratt: Vietnam Voices - Perspectives on the war

years 1941-1982. New York 1984.
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Gaiduk fremhæver på dette grundlag, at
kampene på grænsen mellem Kina og Sovje
tunionen i 1969 fik afgørende betydning,
idet disse banede vejen for Nixon’s triangu
lære topmøde-diplomati, hvilket isolerede
Nordvietnam, som med tilnærmelsen mel
lem USA og Kina blev mere afhængig af
Sovjet, hvormed Hanoi yderligere blev påvir
ket til at acceptere en forhandlingsløsning af
Vietnamkrigen 6. Den afgørende forudsæt
ning for en forhandlingsløsning var imidler
tid ifølge Gaiduk, at den nordvietnamesiske
offensiv hen over den demilitariserede zone
og ind i Sydvietnam den 30. marts 1972
havde vist Hanoi, at Sydvietnam lettere
kunne erobres, hvis amerikanerne forinden
havde forladt Sydvietnam på grundlag af en
midlertidig aftale, hvorfor værket på dette
punkt ikke bidrager med andet end en
bekræftelse af, at Nordvietnam selv på dette
tidspunkt var meget selvstændig i forhold til
Moskva.
Svagheden ved Gaiduks fortolkning vok
ser, som enkelte internationale forskere
allerede har bemærket, ud af hans valg af
tilgang til kilderne. Bogen bygger blandt
andet på sovjetiske kilder fra udenrigsmini
steriet, fra Central Komiteen, KGB rappor
ter, enkelte memoirer og lidt for ofte på
Pravda. Gaiduk har tilsyneladende i et ikke
ubetydeligt omfang ladet sig rive med af
kildernes retorik, hvilket kan eksemplifi
ceres ved, at Gaiduk flere steder ganske
udokumenteret tillægger ledelsen i Moskva
bekymringer over selve den kendsgerning,
at der var krig i Vietnam. I modsætning
dertil betragtes det faktum, at våbenleveran
cerne til Nordvietnam reelt skabte en væ
sentlig del af grundlaget for krigen helt frem
til den kommunistiske sejr i 1975, blot som
et naturligt led i alliancen med Nordviet
nam, som igen ganske selvfølgelig indtil
1968/69 var uden aggressive intentioner
overfor Sydøstasien, hvorefter alliancen
pludselig blev et forsøg på at dominere
regionen. Gaiduk forsøger dermed at ned-

Den kostbare militære og økonomiske
bistand blev ofte, ganske som i Sydvietnam,
sløset bort eksemplificeret ved, at materia
let rustede itu eller blev bevidst benyttet
forkert. De sovjetiske militære rådgivere
havde endda svært ved at få tilgang til ero
brede amerikanske våben, hvilket ifølge
Gaiduk illustrerer, hvor ringe indflydelse
Sovjetunionen havde, hvorfor han tilsvaren
de reducerer Sovjetunionens ansvar for
krigen 4.
Gaiduk opregner på denne baggrund
og ved en ihærdig, detaljeret gennemgang af
det sovjetiske diplomati i forbindelse med
forskellige fredsinitiativer i perioden 1965 til
1968 en lang række eksempler på, hvordan
Sovjetunionen i følge Gaiduk virkede for en
afslutning af Vietnamkrigen. Det sovjetiske
diplomatis funktion som kommunikations
korridor mellem USA og Nordvietnam
fremhæves således, men der ændres ikke
ved den hidtidige opfattelse af, at nordviet
nameserne benyttede diplomatiet, også det
sovjetiske, som et våben i en samlet indsats
for at erobre Sydvietnam 5.
Historien forbliver hermed, at både
USA og Nordvietnam efter den nordvietna
mesiske TET-offensiv ind i Sydvietnam i
1968 opgav en militær løsning af situatio
nen, hvorfor forhandlingerne blev påbe
gyndt. Det konstateres imidlertid også af
Gaiduk, at det sovjetiske diplomati, efter
Nordvietnams brud med Kina, som blev
indledt med nordvietnamesernes accept af
etableringen af fredsforhandlingerne i Paris
i januar 1969, pludselig mistede initiativet.
Dette forklares dels som et udtryk af re
spekt for vietnamesernes selvstændige
diplomati, dels som forårsaget af motiverin
gen for den sovjetiske diplomatiske indsats
i efteråret 1968, hvor målsætningen blandt
andet var at modarbejde valget af Nixon, og
sidst men ikke mindst, som et produkt af
strategiske overvejelser, at fastholde USA i
Sydøstasien, hvor “ USA og Sovjet havde en
fælles fjende”.
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International Center i Washington D.C.. Den hidtidige
forskning om emnet, som ikke har nydt godt af de
sovjetiske arkiver, består af blandt andet R. B. Smith
International History of the Vietnam War (N.Y. 1983-1991),
D. S. Papp Vietnam. The view from Moscow, Peking, Wash
ington (Jefferson, N.C., 1981), D.Pike Vietnam and the
Soviet Union (Boulder, Colo., 1987).
2. Odd Arne Westad’s forskningsresultater som ud
kommer i China Quarterly Fall 1997, Chen Jian China’s
involvement in the Vietnam War, 1964-69, China Quarterly
1995 p.359-66.
3. William J. Duiker The communist road to power in
Vietnam 2. ed. 1996 p. 239-247.
4. Dette er i sig selv et interessant argument, idet man,
hvis argumentet accepteres, må stille spørgsmål ved,
hvor meget amerikanerne kan drages til ansvar for
hændelserne i Sydvietnam i den periode, hvor USA i
lignende omfang med blot få tusinde rådgivere og en af
omfang og kvalitet betydningsfuld bistand til krigen, søgte
at få indflydelse på regimet i Saigon.
5. Det afsløres eksempelvis, at det berømte tilbud om
fredsforhandlingerne i december 1967 lige før TET-offensiven, som også de danske aviser tog alvorligt, var
propaganda.
6. Gaiduk bekræfter, at Kissinger’s linkage-strategi, hvor
USA ville presse Sovjetunionen til at reducere våben
leverancerne til Hanoi gennem forhandlinger om økono
misk samarbejde, ikke betragtet isoleret havde nogen
effekt, idet strategien først med tilnærmelsen mellem
Kina og USA fik betydning.

tone, at Sovjetunionen havde interesser i
den Sydøstasiatiske region og i at fastholde
USA i en ressourcekrævende krig i et rela
tivt ubetydeligt område. Gaiduk ville ligele
des være bedre tjent med i højere grad at
betragte det sovjetiske fredsdiplomati som
underlagt det kinesiske-sovjetiske forhold,
hvilket Gaiduk faktisk selv i høj grad do
kumenterer, hvorved sejrherrens historie,
om Sovjetunionens indtog i Sydøstasien
gennem alliancedannelse med Vietnam,
måske kunne udformes lidt mere kritisk.
Afsluttende bør det bemærkes, at Gaiduk
med dette værk har løftet forskningen om
Sovjetunionens Vietnampolitik op på et be
tydeligt højere niveau, hvorfor bogen, ikke
mindst på baggrund af dens unikke kilde
grundlag, må være interessant for den
videre udforskning af emnet.
Jens Chr. Kildemoes Hansen
I. Gaiduks værk er blevet til som en del af det arbejde
med de sovjetiske kilder der udføres af The Cold War
International History Project under Woodrow Wilson

Hitler's Willing Executioners
- en anmeldelse

Af stud. mag. Mogens Bak-Hansen.
specielt med henblik på politibataljonernes,
arbejdslejrenes og dødsmarchernes rolle.
Hensigten med at anvende netop disse
eksempler er at se, hvad almindelige tyskere
gjorde i de mest af-ideologiserede institu
tioner under mindst muligt pres.
Styrken i bogen er Goldhagens
researcharbejde i arkiverne og de heraf
dragne, skarpe konklusioner. Det lykkes
bl.a. Goldhagen at påvise at:
* tusindvis af tyskere, uden nazimedlem-

Daniel Jonah Goldhagen: Hitler s Willing Execu
tioners. Ordinary Germans and the Holocaust,
Vintage Books 1997 X+634 s., ill., 16 US
Dollars.
oldhagens erklærede formål er at for
klare, hvorfor Holocaust fandt sted og
at forklare, hvordan det kunne hænde (s. 5).
Forfatteren har gjort et stort forarbejde dels ved at have gennemgået store mæng
der litteratur og tyske retsinstansers arkiver
vedrørende krigsforbrydere, herunder
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Ovenstående: Goldhagens pointe, at almindelige tyskere deltog i jødeforfølgelsen på lige fod med de specielle
SS-dødspatruljer, er tidligere blevet påvist og der findes et omfattende tysk fotodokumentarisk materiale. Her

ses f.eks. almindelige tyske værnemagtssoldater på vej til Polen, I. september 1939. Inskriptionen på tog
vognen kan oversættes med, “Vi rejser til Polen, for at 'branke ’ jøder”. Bemærk kvinden med barnet i for
grunden af billedet. Nedenstående: En øl-coaster fra 1940'erne, med en meget nedsættende inskription,

peger ligeledes i retning af at antisemitismen var en officiel tysk ideologi. “Alle der handler hos jøder er folkeforrædere”. Kilde: Yad Vashem arkivet, fotosamling, ifølge Martin Gilbert, The Holocaust - The Jewish

Tragedy, Oxford 1985, s. 84 note I.

skab, som ansatte i politibataljoner frivilligt man kunne bede sig fritaget - deltog i ofte
bestialske masseudryddelser af jøder, mens
meget få tyskere afstod;
* tyske fangevogtere, også uden nazi
medlemskab, i arbejdslejre som hovedregel
behandlede jødiske fanger yderst brutalt;
* tyske fangevogtere, også uden nazi
medlemskab, i forbindelse med dødsmar
cherne indtil krigens sidste dag myrdede
jøder, selv om krigen var tabt, kommando
strukturen var under opløsning og der
endog i et konkret tilfælde var givet en
kontraordre.
Hermed gives værdifulde nye del
elementer til en forståelse af Holocaust.
Endvidere formår Goldhagen næsten

optimalt at gøre Holocaust til konkrete
enkelthandlinger, hvori der består nogle valg
som også læseren må forholde sig til.
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af denne opfattelse. Selv om mandskabet i politibataljonerne kunne sige nej, kan man
ikke uden videre - heller ikke selv om vidne
udsagnene tilsyneladende støtter Goldhagen
- drage den konklusion, at når de udførte
massemordene, så var de drevet af racistisk
baseret antisemitisme. Massemordene blev
udført af militær- og politistyrker, hvor
lydighed, pligtopfyldelse og fællesskab er
grundlaget. Der var en militær befaling om
udryddelse af jøder. Hvis man sagde nej,
skulle man træde frem, træde ud af fælles
skabet og overlade det til andre at udøve
pligten samt tage et personligt ansvar med
eventuelle konsekvenser. Et nej - set fra
anmelderens synsvinkel - var ikke en fri
handling, men derimod en aktiv handling i
modstrid med officiel, nazistisk ideologi og
en overordnet militærbefaling. Handlingens
karakter - omend ikke indhold og følger må derfor tværtimod sammenlignes med
modstandshandlinger i Tyskland og i det
besatte Europa. Sådanne handlinger var
alment undtagelsen. Uanset at den stillede
målsætning for bogen ikke opfyldes, er det
en banebrydende bog, der giver nye ind
sigter omkring Holocaust og hvis fortolk
ninger har ført til en heftig og berettiget
debat.
Mogens Bak-Hansen

Når dette positive er sagt, er det nødven
digt at gøre opmærksom på, at der er ble
vet rejst mange meget alvorlige indvend
inger mod Goldhagens bog. Blandt de mest
fundamentale er fagetiske, lån fra andre
forfattere og metodiske, materiale vælges
blot til at bekræfte en tese, der sker ingen
afprøvning og materiale fejllæses og gives
modsat indhold af det faktiske (se Lammers
“Debatten om Goldhagens Holocaust-tolk
ning” i Historisk Tidsskrift 1997/1).
Endvidere er bogens overordnede
niveau ikke overbevisende.
Et 100 sider langt afsnit om tysk anti
semitisme beviser langt fra sammenhængen
mellem tysk antisemitisme historisk set og
masseudryddelsen af jøder (en egentlig dis
kussion heraf se Nannestad “ Tyskere på
vrangen” Politica 1997/2). Goldhagen går let
henover nazisternes sene massetilslutning
og valgsejre af andre grunde end antisemi
tisme - nemlig arbejdsløshed og katastrofal
økonomi. Endvidere nedtones det totali
tære aspekt i Tyskland, og sammenhængen
mellem massemord og totalitære stater
forbigås. Goldhagen hævder, at den racistisk
baserede tyske antisemitisme var driv
kraften for såvel den nazistiske ledelse som
for dem, der udførte massedrabene (s.
417). Anmelderen kan ikke acceptere 2. led

Den danske nationalstat i jysk perspektiv
- en anmeldelse
Af arkivar, ph.d. Jørgen Mikkelsen, Landsarkivet for Sjælland m.m.
givet på forhånd og kun retrospektivt forekom
mer de trufne valg indlysende og uundgåelige ...
Det er vigtigt at fastholde eksistensen af
alternativer til de trufne afgørelser og dermed
bidrage til en bredere og mere differentieret
forståelse af et afsnit i historien, hvor beslutnin
gerne fik langtrækkende konsekvenser og på

Steen Bo Frandsen: Opdagelsen afJylland. Den
regionale dimension i Danmarkshistorien 181464, Aarhus Universitetsforlag 1996, 608 s.,
298 kr.

**Ä//e historiske forløb rummer en række
valgsituationer. Historiens gang er ikke
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Vesteuropa har skabt øget interesse for
regionsdannelse i ældre tid. Regionalhistorie
kan udøves på mange måder. Man kan bl.a.
fokusere på de økonomiske aspekter og
studere relationerne mellem byer og land
distrikter i et afgrænset område. Frandsen
har et godt blik for de økonomiske forhold,
men han lægger dog mere vægt på de men
talitetshistoriske og politiske aspekter. Den
region, han behandler, er Nørrejylland, dvs.
Jylland nord for Kongeåen. Han giver en
skildring af, hvordan københavnske rejse
skribenter, malere og naturvidenskabsmænd
"opdagede" Jylland i 1820'erne og 30'erne.
Men han beskæftiger sig mere med udvik
lingen af jysk identitet. Han gør i denne
forbindelse opmærksom på, at København
ikke betød nær så meget i jydernes bevidst
hed, som københavnerne troede. Ganske
vist var København ubestridt landets polit
iske og kulturelle centrum, men i økono
misk henseende forholdt sig ganske ander
ledes. Man kan faktisk sige, at Danmark
havde to økonomiske poler i første halvdel
af 1800-tallet: København og Hamborg, og
ikke bare jyske handlende, men også mange
øbo-købmænd orienterede sig mod Ham
borg, der tilbød bedre afsætnings- og kredit
muligheder end de københavnske gros
sister. I den københavnske presse blev dette
udlagt, som om en stor del af provinsen var
økonomisk afhængig af Hamborg.
Forholdet til de to økonomiske poler
spillede også en væsentlig rolle på møder i
de nørrejyske stænderforsamlinger. Ved
forsamlingen i 1846 blev der således for
første gang fremlagt et forslag om etablering
af en jysk jernbane. Banen skulle gå ned
gennem Midtjylland og ende i Rendsborg.
Dette skulle give Jylland mulighed for at
udnytte Hamborgs handelsforbindelser til
resten af Tyskland og til England - mente
forslagsstilleren, der repræsenterede Viborg
amts landøkonomiske forening. Forslaget
vakte imidlertid mishag hos repræsen
tanterne for de østjyske købstæder, der

adskillige punkter blev bestemmende for det
samfund, der eksisterer idag”. Med disse ord
slutter Steen Bo Frandsen sin disputats, der
er et bidrag til historien om tilblivelsen af
den danske nationalstat. Bogen behandler
perioden fra tabet af Norge i 1814 til tabet
af hertugdømmerne i 1864, hvor Danmark
ophørte med at være "en multietnisk
territorialstat" med adskillige folkegrupper,
der kun havde kongemagten til fælles.
Frandsen gør opmærksom på, at der i
årtierne frem til 1864 foregik en betydelig
politisk debat om "en fransk centralistisk over
for en tysk føderativ model til integration og
statsbygning". Centralisterne fandt man først
og fremmest blandt de nationalliberale,
hvorimod A.P. Tscherning var den stær
keste fortaler for en føderativ konstruktion.
Centralisterne gik af med sejren, og efter
tidens historieskrivning er derfor blevet
præget af deres opfattelse. Således har
1850'ernes helstatstanke fået en meget
negativ vurdering i de fleste historiebøger.
Steen Bo Frandsen kalder sin arbejds
metode kontrafaktisk, og i indlednings
kapitlet argumenterer han kraftigt for, at
den forkætrede metode kan være et nyttigt
redskab til at "åbne lukkede fortolknings
strukturer”. I øvrigt virker det, som om den
kontrafaktiske tilgangsvinkel er ved at
komme på mode i historieforskningen.
Dette skal utvivlsomt ses i sammenhæng
med den stigende interesse for begiven
hedshistorie - på bekostning af struktur
historien, der har præget forskningen gen
nem adskillige årtier. Der er en stigende
forståelse for, at samfundsudviklingen ikke
blot kan forklares som et resultat af sam
spillet mellem anonyme kræfter, men i
mindst lige så høj grad af enkeltpersoner. I
denne sammenhæng kan mere eller mindre
tilfældige begivenheder undertiden få helt
afgørende betydning på udviklingen.
Frandsens afhandling er også tidstypisk
ved, at den handler om regionalhistorie. De
seneste års politiske udvikling i Øst- og
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frygtede, at en sådan bane ville skade han
delen med deres oplande. Resultatet blev, at
sagen blev overdraget til Jernbane
kommissionen, der rettede forespørgsler til
de enkelte amtsråd og kommunale råd, og
svarene pegede i vidt forskellige retninger.
I Grenå og Ebeltoft, fx., kunne man ikke se
nogen nytte i en jysk jernbane, og i Ring
købing mente man, at der i stedet burde
satses på en tværbane af hensyn til den
stigende eksport til England. Herefter fulgte
15 års opslidende rigsdagsdebat og avis
polemik, og flere gange blev der taget
beslutninger, som siden blev omgjort. Først
med jernbaneloven af 1861 kom der en
definitiv løsning på det nørrejyske jernbane
problem; det var stort set de østjyske syns
punkter, der sejrede.
Selv om Frandsen bruger en del plads
på at redegøre for 1850'ernes rigsdags
forhandlinger og for politiske synspunkter i
københavner- og provinspressen, er det
først og fremmest debatterne i stænder
forsamlingerne (1836-48), der har hans
interesse. Han mener, at forsamlingerne
kom til at spille en rolle for udviklingen af
jysk identitet, men han bemærker også, at
provinsialstænderne aldrig kom til at "fun
gere som virkelige provinsielle indretninger både statsmagten og den liberale opposition
ønskede at bruge dem til at føre politik på et
plan, der lå over provins niveau et, og der fand
tes ikke en udviklet provinsialisme, der kunne
give forsamlingerne en anden rolle". For gan
ske vist kunne jyderne være utilfredse med
deres embedsmænd, men de forblev fuldt
loyale over for kongen og staten!
Steen Bo Frandsens arbejde fortjener
megen ros. Dette gælder ikke mindst afdæk
ningen af beslutningsprocessen i jernbane
sagen og beskrivelsen af bipolariteten
København-Hamborg. Men der er også en
del kritikpunkter. Det er slående, i hvor høj
grad forskningsoversigten koncentrerer sig
om regionalhistorisk litteratur fra Tyskland
og Frankrig. Derimod nævnes der ikke en

eneste bog eller artikel fra de andre nor
diske lande - til trods for, at disse lande på
mange måder har flere ligheder med Dan
mark og desuden har en ret frodig litteratur
på området.
Langt mere irriterende er det dog, at
Frandsens syrn- og antipatier slår så tydeligt
igennem. Allerede i indledningen får læseren
en klar fornemmelse af, at forfatteren har
rod i det jyske, og at han ikke har den store
begejstring for københavnere, centralisme
og nationalideologi. Senere opdager man, at
han heller ikke har meget til overs for den
statslige regionaladministration. Frandsen
hævder således, at de talrige omlægninger af
amts- og herredsgrænser, der er foregået i
tidens løb, skal ses som udtryk for "en subtil
undertrykkelse” fra centralmagtens side:
grænserne blev ændret, hver gang der var
tilløb til en fastere regional struktur. Dette
kan vist kun betegnes som rent vrøvl!
Frandsen skriver endvidere, at amterne 'Var
og blev instrumenter for statsmagten”, og at de
derfor "aldrig kunne fungere som regionale
interesserepræsentationer”. Hertil må det
bemærkes, at der er talrige eksempler på, at
17-1800-tals-amtmænd gik i brechen for
lokal interesser og forsvarede dem over for
centralmagten eller over for myndigheder i
andre amter. Desuden synes Frandsen stort
set at have overset amtsrådene, der blev
indført i 1841.
Efterhånden som man bevæger sig gen
nem bogen, får man stadig større klarhed
over Frandsens galleri af helte og skurke.
De største helte er Tscherning og de jyske
avisredaktører Bernhard Rée og Geert
Winther. Gang på gang lægger Frandsen sig
tæt op ad de synspunkter, der fremlægges i
deres taler og skrifter. Til gengæld bemær
kes ofte en meget kritisk holdning over for
de nationalliberale politikere og aviser.
Navnlig Carl Plougs “ Fædrelandet” må stå
for skud, og flere steder forekommer
Frandsens tolkninger af redaktionens mo
tiver temmeligt tvivlsomme - for ikke at
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havnske kulturpersoner var tilbøjelige til at
gøre hovedstadens interesser identiske med
statens interesser! Dette viser, at Frandsens
geografiske afgrænsning af studieobjektet
aldeles ikke er uproblematisk. Vel kan det i
nogle situationer være hensigtsmæssigt at
behandle Jylland som en helhed. Men i
mange andre sammenhænge - især når det
handler om økonomisk historie - giver det
større mening at opdele Jylland i en
række mindre regioner. Således har de
jyske havnebyer altid orienteret sig i vidt
forskellige retninger, hvorimod der først i
den nyeste tid er opstået økonomiske kon
takter i større omfang mellem Øst- og Vest
jylland. Endvidere kan man betragte visse
jyske landskaber som dele af en transna
tional region; dette var bl.a. tilfældet i
forskningsprojektet om Kattegat-Skagerrakregionen, der omfattede en stor del af
Nordjylland samt Norges sydkyst og Sve
riges vestkyst (jvf. Poul Holm: Kystfolk,
1990).
I lighed med flere af de andre historie
disputatser, der udkommer i disse år, har
Steen Bo Frandsens afhandling et omfang på
langt over 500 sider. Men i modsætning til
disse indeholder Frandsens bog ikke et
eneste billede - bortset fra illustrationerne
på omslaget. Det er medvirkende til at gøre
bogen til relativ tung læsning. De mange
omstændelige referater virker i samme
retning. Bogens omfang kunne have været
reduceret en hel del, da mange synspunkter
bliver gentaget adskillige gange. Men de
lange referater og talrige citater betyder
også, at læseren har gode muligheder for at
se forfatteren i kortene og vurdere bære
dygtigheden af hans argumenter. Og det er
slet ikke så dårligt!
Jørgen Mikkelsen

sige mistænkeliggørende. Et eksempel: I
1853 skrev “ Fædrelandet”, at “ethvert Anlæg
gjør størst Nytte hvor de Fleste drager Fordel
deraf’; det var derfor mere hensigtsmæssigt
at anlægge en jernbane gennem de folkerige
østjyske landskaber end tværs gennem
heden. Frandsen peger derimod på, at en
hedebane kunne bruges “ til at udvikle nye
ressourcer og skabe regional udvikling”, og han
mener, at “Fædrelandets”ønske skal tolkes
ud fra ønsket om “at binde landsdelene sam
men og koncentrere statens infrastruktur i et
net, der placerede den perifert liggende hoved
stad i en langt dominerende rolle”
Frandsen er også ret tendentiøs i sin
behandling af Balthazar Christensens forslag
til en ny kommunallov i 1850. Christensen
argumenterede for, at kongeriget blev op
delt i seks landskredse, der hver især blev
forsynet med en landdag med besluttende
myndighed i fælleskommunale anliggender.
Landdagens medlemmer skulle vælges for
tre år ad gangen. Frandsen erkender, at
forslaget var løst og skitseagtigt, men han
anlægger alligevel en urimeligt distancerende
holdning over for de nationalliberale kriti
kere - bl.a. Madvig, der frygtede for, at
skole- og fattigvæsenet ville blive indrettet
vidt forskelligt i de enkelte dele af landet.
Endelig er det bemærkelsesværdigt, at
Frandsen flere steder - især i jernbane
spørgsmålet - går i rette med jyske politi
kere og handelsfolk, der lod lokale interes
ser gå forud for de regionale. Kritikken
rammer især repræsentanter fra øst- og
vestjyske havnebyer, hvorimod Frandsen
synes at være væsentligt mere på linie med
repræsentanterne fra Ålborg og Viborg. Det
virker, som om Frandsen sammenblander
de nord- og midtjyske interesser med de
regionale - ligesom mange af tidens køben
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Britiske købmænd i Asien 1600-1765 (III)
En diamantkøbmands formue
Af ph.d.-studerende Søren Mentz.
I682 forlod kompagniskibet George Madras og

I

satte kurs mod England. Blandt passagerne var
diamantkøbmanden Nathaniel Chomley, som
efter tyve år i Indien var på vej hjem. Chomley
kunne se tilbage på sit lange ophold med tilfreds
hed. Han var nu en holden mand med en person
lig formue på omkring £54.000 og få måneder
efter hjemkomsten giftede han sig med Mary
Chomley, en fjern slægtning, og arving til Sir
Hugh Chomleys store gods i Yorkshire. Køb
manden fra Indien var med et slag blevet gods
ejer og medlem af den engelske lavadel.
Situationen havde unægtelig været en anden
i 1663, da Chomley ankom til Indien i kompagni
ets tjeneste, uden penge og med en beskeden
indtægt på £20 om året. Årsagen til Chomleys
succes var de kontakter til diamantkøbmænd i
City of London, han langsomt opbyggede i løbet
af opholdet. I 1600-tallet var Indien nemlig det
eneste sted i verden, hvor man udgravede dia
manter og engelske diamantkøbmænd behøvede
kontakt til pålidelige og troværdige personer i
Indien. De skulle fungere som kommissionærer,
der modtog kapital fra London, investerede den
i ædelsten og returnerede dem til de engelske
diamantkøbmænd. Som betaling fik kommissio
næren 7% af det beløb han varetog og da den
årlige import af diamanter til London kunne løbe
op i £100.000, var kommissionærhvervet en
særdeles indbringende og eftertragtet post.
Chomley var ikke den eneste diamantkom
missionær i Indien og det var svært at etablere sig
i en branche, hvor tillid var alt afgørende. Køb
mænd i City betroede kun deres penge til folk de
enten kendte personligt eller til individer med et
godt renommé og ry for at være en ærlig og
dygtig købmand. Hovedparten af investeringerne

gik således til velrenommerede og højtstående
kompagniansatte, bl.a. chefen for handelsstatio
nen i Masulipatnam, der i begyndelsen af 1670erne hed Richard Mohun. Derfor fik Chomley ikke
mulighed for at vise sine evner og troværdighed
i løbet af de første år i Indien. Kun broderen John
Chomley, en af Citys diamantkøbmænd, benytte
de ham som kommissionær og Nathaniel Chom
ley fik altid det samme råd fra broderen: vær
tålmodig og fremfor alt ærlig, så kommer beløn
ningen med tiden. Det kunne være svært at
mobilisere den fornødne tålmodighed i Indien og
Richard Mohun havde ikke tid til at vente. Derfor
misbrugte han sine klienters tillid og benyttede
en simpel metode. Når Mohun modtog kapital fra
England opkøbte han ikke diamanterne med det
samme, men "lånte" pengene i en periode, inve
sterede dem i asiatisk skibsfart og håbede på en
fortjeneste. Først derefter opkøbte han diaman
terne og sendte dem retur til England. Det var
meget risikabelt og da Mohun begyndte at tabe
penge blev hans underslæb afsløret. Diamantkøb
mændene i City mistede tilliden til Mohun og det
blev Chomleys chance. I den efterfølgende
periode benyttede et stigende antal af Citys
diamantkøbmænd Nathaniel Chomley som
kommissionær.
Richard Mohun var stadig i Asien da Chomley
tog hjem. Han blev aldrig rig men døde få år
senere i gæld til kongen af Siam. Derimod opbyg
gede Nathaniel Chomley et ry i City som en
troværdig og dygtig købmand. Fordi han blev
anset som en gentleman i forretningssammen
hæng og havde forstand på diamanter, blev
Chomley en holden mand.
Søren Mentz

