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Tscherning. Hedemann. Læssøe. 
Marts—Juli 1848.

Af

A. TUXEN.

De af Treaarskrigens Mænd, der paa en eller anden 
Maade har gjort sig bemærkede, har alle fundet deres 

Biografer. I Blade og Tidsskrifter, i Bøger og Leksika vil 
man kunne finde Oplysninger om dem; men der er kun 
saare faa af de mere fremtrædende Personer, som har efter
ladt Optegnelser om deres egen Deltagelse i Begivenhederne, 
og endnu færre, om hvem der er skrevet selvstændige Bøger. 
Om ingen er der skrevet saa meget som om den unge 
Generalstabsofficer Werner Hans Frederik Abrahamson 
Læssøe, om hvem det med Rette er blevet sagt, at med 
ingen af de faldne i alle 3 Krigsaar er der lagt større For
ventninger i Graven end med ham1. Han faldt i Spidsen 
for sin Bataillon uden nogen Sinde at have kommanderet 
øn større Troppeenhed; men i det første Felttog og i Be
gyndelsen af det andet deltog han som Stabschef hos den 
kommanderende General, og i denne Stilling fik han paa 
Grund af de særlige Forhold, der prægede »det mærkværdige 
Aar«, en overordentlig stor Indflydelse. Hans Chefer hørte 
som alle de højere Førere til Frederik 6.s Mænd; de var 
opdragne under Enevælden og indlevede i dens Tanker, 
men selv hørte han til de unge, der var opvoksede i den 
gærende Tid i Trediverne og Fyrrerne under Indflydelse af 
de faa af de ældre, der havde foregrebet Udviklingen. Den 
mest fremtrædende af disse indenfor Hærens Omraade var 
Kaptajn Anton Frederik Tscherning, der allerede i Trediverne

1 Dsk. Biogr. Lex. X, 582.
Historisk Tidsskrift. 9. R. IV.
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som Lærer paa den militære Højskole havde paavirket sine 
Elever; at han blev straffet med 5 Aars »mild Landsfor
visning« og snart efter sin Hjemkomst traadte ud af Hæren» 
betød ikke, at den gamle Tid havde sejret; den nye Tids 
Tanker lod sig ikke hæmme i deres Vækst. Til Tschernings 
Lærlinge og Venner hørte Læssøe, og han glemte ikke sin 
gamle Elev, da han sammen med den nye Tids Mænd kom 
til Magten. I politisk Henseende gik ingen af de unge Høj
skoleofficerer saa langt til venstre som deres fordums Lærer; 
de blev allerhøjst liberale, hvad der ofte er det samme som 
Aandsaristokrater; de saa ned paa dem, der ikke havde 
samme Uddannelse som de selv, og mente at kunne gøre 
alt bedre end de andre; de havde den Lyde, som Frederik 6. 
saa inderlig hadede: Selvklogskab. Som Stabschef vilde 
Læssøe helst gøre alt Arbejde selv; Adjutanterne blev kun 
meget lidt benyttede, og meget gik jo udenom hans nær
meste Foresatte.

Hvorledes de ældre Officerer saa paa den nye Tid og 
dens Mænd, ved man ikke meget om; kun faa af dem har 
udtalt sig; som de veldisciplinerede Soldater, de var, bøjede 
de sig for Kongens Vilje, som Krigsministeren kundgjorde 
i hans Navn. Det er den nye Tids Mænd, der har skrevet 
den nye Tids Historie, og ofte har Erindringsforskydninger 
og Kendskab til senere Tiders Foreteelser haft Indflydelse 
paa deres Optegnelser, der jævnlig er nedskrevne længe 
efter de Begivenheder, de har skildret. De større Mono
grafier, der foreligger om Læssøe, skyldes Oberst F. Abra
hamson, Oberst O. Vaupell, Generalmajor J. P. Købke og 
Oberst N. P. Jensen1; de er udkomne henholdsvis 1868» 
1895, 1895 og 1912, altsaa mange Aar efter Læssøes Død. 
Alle Forfatterne havde deltaget i Krigen; Abrahamson var

1 Werner Hans Frederik Abrahamson Læssøe. (Dsk. Milit. Tidsskr. 
1868). Særskilt optr. Kbh. 1869. — Læssøes Levned og Aktstykker til Krigen 
1848 — 1850. Kbh. 1895. (I det følgende citeret »Vaupell«). — Oberst 
Frederik Læssøe. (Milit. Tidsskr. XXIV). Særtryk 1895. — Oberst Frederik 
Læssøe 1811—1850. Kbh. 1912 (I det følgende citeret »N. P. Jensen«).
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Læssøes Fætter og havde ligesom Vaupell og Købke 
tjent i Stab med ham, medens N. P. Jensen ikke havde staaet 
i nærmere Forhold til ham. Abrahamson har kun flygtigt, 
og Købke slet ikke omtalt Forholdene i Hedemanns Stab, 
der skildres meget udførligt af de 2 andre Forfattere; begge 
har haft Adgang til et stort og værdifuldt Kildemateriale, 
men ingen af dem har formaaet at skrive helt objektivt. 
Vaupell er ganske bjærgtagen af Læssøe. N. P. Jensen har 
arbejdet langt mere samvittighedsfuldt, men staar dog ikke 
helt frit; han var 82 Aar gammel, da han skrev sin Bog; 
men man maa beundre den Friskhed, der præger den. Poul 
Andræs i 1912 udkomne Bog om Læssøe, der betegner sig 
som »en Karakteristik paa Grundlag af Breve, vekslede 
mellem ham og Andræ fra 1840 til Læssøes Fald ved Isted«, 
har ingen Interesse for det foreliggende Emne, da det sidste 
Brev vekslet mellem Vemmerne er fra 1845. Endnu kan 
nævnes Oberst A. Liljefalks Biografi i »Dansk-norske Helte
historier«, ligesom Læssøes Virksomhed omtales mere eller 
mindre udførligt i alle Fremstillinger af Treaarskrigen, 
særlig i Generalstabens 12 Binds Værk: »Den dansk-tyske 
Krig i Aarene 1848—1850«, der begyndte at udkomme 
1867, og hvis 5 første Bind er udarbejdede af daværende 
Oberst C. M. W. Tvermoes. Det Kildemateriale, ovennævnte 
Forfattere har benyttet ved Fremstillingen af Forholdene i 
Flovedkvarteret i 1848, findes i Rigsarkivet og i Hærens 
Arkiv; en hel Del af det har været i Hænderne paa Otto 
Vaupell, der ved Tidernes Ugunst engang blev Hærens 
Historiograf, og som havde en sjælden Evne til at bringe 
Konfusion i Papirerne; Akterne i Hærens Arkiv bærer 
Navnet: »Vaupells Papirer«; Samlingen, der først er ordnet 
1925, er ufuldstændig; der mangler adskillige Breve, som 
Vaupell har citeret; til Gengæld findes der ogsaa en Del Sager, 
som Obersten har laant af Private1 og ganske roligt beholdt; 
ved hans Død blev en Del Originaler og Afskrifter, der

1 Det lykkedes aldrig General Hedemanns Datter, Fru F. Weilbach, at 
fravriste Vaupell de af hendes Faders Papirer, hun havde laant ham.

1*
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fandtes i Boet, afleverede til Rigsarkivet, i hvis Manuskript- 
samling de nu findes; de supplerer i nogen Grad Papirerne 
i Hærens Arkiv; men adskillige Breve er det trods ihærdig 
Søgen ikke lykkedes at finde. General Hedemanns Sønne
søn, tidligere Guvernør i Dansk Vestindien, Oberst C. E. 
Hedemann, har i sin Tid ordnet og afskrevet en Del Akt
stykker, vedrørende hans Farfaders Forhold i 1848; det er 
denne Samling, der har givet Stødet til dybere gaaende 
Undersøgelser, der er resulteret i nærværende Forsøg paa 
en objektiv Fremstilling af Forholdet mellem Krigsministe
ren, den kommanderende General og dennes Stabschef i 
det første af Treaarskrigens Felttog.

»Jeg besluttede at kalde Kaptajn Læssøe af Staben for 
at gøre ham til Stabschef og ved at betro Overbefalingen 
til en højere Officer, som vilde gaa ind herpaa, at gøre L. 
til den egentlige Leder«; saaledes skriver Tscherning i Maj 
1868 \ Om Udtrykket nøje gengiver, hvad han tænkte 20 
Aar tidligere, faar staa hen; det kan se noget underligt ud 
at tænke paa Stabschefen før end paa Chefen; men det er 
ikke uden Sidestykke selv i den nyeste Tid i Verdens bedst 
organiserede Hær; da der i Slutningen af August 1914 
skulde opstilles en stærk Armé i Ostpreussen, var det ikke 
til Hindenburg, men til Ludendorff, at General Moltke skrev: 
»Maaske redder De endnu Stillingen i Øst«2, og det var 
Stabschefen, ikke Armékommandøren, der fik Instruktion i 
Hovedkvarteret; og dog var Hindenburg ingen ringe Per
sonlighed. De to Generaler kendte ikke det mindste til 
hinanden, og dog blev Samarbejdet udmærket. Set med 
Nutidsøjne tager det sig endnu mærkeligere ud, at man 
herhjemme ikke i Fredstid havde tænkt paa, hvem der

1 Tscherning: Efterl. Pap. II, 276. Som et Eksempel paa Vaupells 
Uvcderhæftighed skal anføres, hvorledes han citerer Tscherning: »Jeg be
sluttede at gøre Kaptajn Læssøe til Stabschef og at betro Overbefalingen 
til en højere Officer, som vilde gaa ind paa at gøre Læssøe til den egent
lige Leder«. (Læssøes Levned 28).

2 G. Schnitler: Verdenskrigen 78. (Kr. 1924).
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skulde beklæde de højeste Kommandoposteri Krig. Nutidens 
Hære, store og smaa, har deres designerede Overgeneraler 
og Armékommandører, der i Fredens Dage uddanner sig 
for deres ansvarsfulde Gerning og samarbejder med deres 
Medhjælpere; men Forfatterne af Hærplanen af 1842 synes 
ikke at have tænkt paa Muligheden af en Krig. Hæren var 
en Skole, hvor Mandskab og lavere Befalingsmænd fik en 
god Uddannelse; men der manglede baade Krigsformationer 
og Krigsinstitutioner af enhver Art1, og der var ikke tænkt 
paa, at der krævedes baade særlige Kundskaber og Øvelse 
i Føring af større Troppeled hos dem, der i Krigstid skulde 
kommandere hele Hæren eller større Dele af den. Det var 
ikke uden Grund, at Tscherning nærede Mistillid til de 
højere Føreres Kapacitet; han pønsede jo ogsaa alvorligt 
paa at sætte en anerkendt fremmed General i Spidsen for 
Hæren; men der er ingen Anledning til at tro, at han har 
villet vælge til kommanderende General en Uduelighed, der 
kun skulde give Navn til Læssøes Befalinger; at han har 
anset den unge Generalstabskaptajn for at være den ældre 
Troppeofficer overlegen i Kundskaber, er en anden Sag. 
Tvermoes har vistnok ramt det rigtige, naar han siger: 
»man søgte i Overkommandoen at forene anerkendt Prak
sis i at kommandere med et fremspirende militært og 
administrativt Talent, idet man ved Siden af General 
Hedemann stillede som Stabschef Kaptajn Læssøe af 
Generalstaben«2; men naar han bruger Ordet »Overkom
mando«, og naar Vaupell siger: »til Hærens Stabschef 
valgtes Kaptajn Læssøe«, saa er dette ikke korrekt; Hede
mann blev ansat som Kommandør for »Nørrejyske Armé
korps«, og det var for dettes Stab, at Læssøe blev Chef; 
dermed var de begge ganske paa det rene3. Der blev

1 Kun i Holsten og Lauenborg, der skulde afgive Tropper til Forbunds
hæren, havde man anskaffet en Del Materiel m. m., der krævedes for at 
kunne deltage i et Felttog, men som nu alene kom Oprørshæren til gode.

2 Den dsk.-tyske Krig I, 1. 164.
3 Hedemanns Selvbiografi til Ordenskapitlet; Læssøes Fuldmagter af 

25. og 26. Marts 48 lyder paa, at han optræder som Stabschef og som
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faktisk ikke oprettet nogen Overkommando i 1848; endnu 
midt i Juni benævner Tscherning Hedemann » Den kom
manderende General for Nørrejyske Armékorps paa Als«1. 
Dette hang sammen med, at den konstitutionelle Krigs
minister betragtede sig selv som Overgeneral; han greb 
ustandselig ind i alle Forhold og gav Ordrer baade til den 
kommanderende General og, hvad der var værre, direkte 
til dennes Undergivne. Man fejler ikke, hvis man mener, 
at Tscherning har antaget Læssøe som Armékorpsets Stabs
chef i den Tro, at han gennem ham kunde faa sine 
Anskuelser gennemførte. Dette Haab gik kun til Dels i 
Opfyldelse; Ministerens Indgriben virkede pinligt i Hoved
kvarteret, ogsaa paa Læssøe: »Sæt os i en bestemt under
ordnet Stilling, eller lad os have Lov til at befale, hvor 
Omstændighederne byder det, og til at operere med Trop
perne, som Krigens Gang fordrer det«, hedder det i et Brev 
fra ham til en af Ministerens Adjutanter; »det er meget let 
at sidde paa Stolen i København og lade os udføre«, skri
ver han et Par Uger senere2. At Tscherning har haft denne 
Ærgerrighed, har været omtalt før3; men det kan ikke 
pointeres stærkt nok; kun heri har man Forklaringen til 
adskillige af Felttogets Uregelmæssigheder; som Organisator 
var han genial, som Administrator, Strateg og Taktiker 
var han Dilettant, men var sig ikke sin Begrænsning bevidst; 
hans Mangel paa Kendskab til Troppeføring gjorde ikke 
saa megen Fortræd; men at han ikke havde Begreb om 
at ordne Kommandoforholdene i en Hær paa Krigsfod, 
forvoldte megen Skade.

Naar Vaupell udtaler om Læssøe, at »han droges frem, 
fordi han var den dygtigste«, og naar N. P. Jensen mener,

Generalkvartermester ved Nørrejyske Armékorps. (Krigsm. Kopib. a 44 
for udg. Sager 1848 25/3 N. 1140 og 1167; Genm. Steinmann til Kapt. 
Læssøe 26/3 48 (Vaupells Pap.).

1 Kopibog a 46 13/6 48 N. 5156 (I det følgende citeret »Kopib.«).
2 Læssøe til Harbou 5. og 18. Maj 48. (I Oberstinde Harbous Eje).
3 Dsk. Biogr. Lex. XVII, 558.
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at han var saa ansét, at »Hæren med Glæde havde under
ordnet sig den unge Chef«1, hvis Læssøe var bleven ud
nævnt til kommanderende General, maa disse Udtalelser 
staa for deres egen Regning; i Virkeligheden var Læssøe 
ikke populær i Hæren; han var tilmed meget lidt kendt; 
som Generalstabsofficer holdt han sig fornemt tilbage. Der fin
des kun faa Udtalelser fra ældre Officerer om ham; men hver
ken J. T. Ræder2 eller A. W. Dinesen3, hvis Indtryk er ned- 
skrevne nogenlunde samtidig med Begivenhederne, udtaler sig 
videre begejstret; i hans Konduiteliste for 1847 giver General
major P. F. Steinmann en temmelig kølig Karakteristikaf ham: 
hans Kendskab til Tjenesten, hans Forhold udenfor denne 
og hans videnskabelige Dannelse faar Karakteren: g; hans 
Forhold i Tjenesten betegnes som mg; om hans Dygtighed 
til at tjene i en højere Charge siges diplomatisk: »formenes 
ikke at ville fejle«; endelig hedder det i Anmærkningerne, 
at han er en i alle Henseender dygtig og interesseret Topo
graf, der har nivelleret til Engvandinger i Jylland og ud
ført Gudenaaens Nivellement. Denne næsten begejstrede 
Udtalelse harmonerer kun daarligt med det Had, som 
Læssøe nærede til alt, hvad der hed Topografi og Op- 
maaling« 4. Naar Læssøes Forhold udenfor Tjenesten be
tegnes som »godt«, d. v. s. som mindre tilfredsstillende, 
skyldes det hans oppositionelle Tilbøjeligheder. Adskillige 
af hans Kammerater havde bedre Konduitelister end han 
deriblandt Generalmajor Steinmanns Søn, den senere Gene
ralløjtnant. Læssøe havde faaet sin videnskabelige Uddan
nelse paa den Kgl. militære Højskole i Aarene 1832—1836; 
i denne Periode blev de militære Fag mere og mere trængte 
tilbage til Fordel for de matematisk-naturvidenskabelige; 
man gik endnu videre end école polytechnique i Paris, der

1 Vaupell 28; N. P. Jensen: Den første slesv. Krig. 91.
2 »Krigserindringer« 46 f. (I det følgende citeret »Ræder«).

3 »Den slesv. Kr. i 1848 ved en Officer af Armeen«. 8 (I det følgende 
citeret »Dinesen«).

4 P. Andræ anf. Værk.
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dog ogsaa skulde uddanne civile Embedsmænd. Udviklingen 
gik stadig videre i denne Retning; Hovedvægten lagdes 
paa Geodæsien, og fra 1836 ophørte saa at sige enhver 
Generalstabsuddannelse, og det ikke blot paa Skolen, men 
ogsaa i selve Staben1, der i den Grad blev en Opmaalings- 
institution, at dens Hovedvirksomhed endnu den Dag i 
Dag i Befolkningens Øjne bestaar i at forsyne Landet 
med Kort; og det skønt den i en Aarrække har arbejdet 
i adskillige andre Retninger. Dette pinte Læssøe, der 
var henvist til ved Selvstudium at erhverve sig de Kund
skaber, som Skolen ikke havde givet ham; baade som 
Lærer ved Højskolen og som Officer i Generalstaben gjorde 
han kraftige Forsøg paa at faa de militære Fag sat paa 
den Plads, der tilkom dem; men Resultatet af hans An- 
strængelser blev kun, at han faldt i Unaade og led samme 
Skæbne som i sin Tid Tscherning: han blev fjærnet fra 
Skolen og sendt til Udlandet. Paa sin Rejse, der varede 
fra 25. April 1842—31. Oktbr. 1843, fik han Lejlighed til 
at overvære Troppeøvelser og gøre et flygtigt Bekendtskab 
med militær Administration; men Udbyttet var ikke stort; 
i hele Europa var Krigskunsten gaaet tilbage siden Napo- 
leonstiden. Efter Hjemkomsten gik det atter løs med Op- 
maalingerne; om Troppe- eller blot Generalstabsøvelser var 
der ikke Tale. Hverken i teoretisk eller praktisk Retning 
var Læssøe skolet; han var ikke i nogen Henseende sikker 
i Tjenesten og var derfor meget betænkelig ved at skulle 
overtage Stabschefsstillingen ved en større Troppeenhed; 
men der fandtes ingen, der havde bedre Kundskaber, og ingen, 
der overgik ham i Karakterstyrke og Intelligens; var han 
end ret ukendt i Arméen og ikke afholdt udenfor sin 
snævre Vennekreds, saa havde han dog et vist Ry for Lær
dom og besad fuldt den mægtige Krigsministers Tillid 2.

1 Emil Madsen: Den danske Generalstab i ældre og nyere Tid. (Kbh. 
1908). 54-63.

2 »Jeg antog, at L. forenede de fleste Egenskaber, som var fornødne 
til en slig Post: Indsigt, Mod, men især Fasthed i Karakter og rolig.
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I Krigen 1807—1814 havde kun en ringe Del af den 
danske Hær været i Felten; men den havde gjort god Fyl
dest, og »Auxiliærkorpset« havde kæmpet med Berømmelse 
i Meklenborg og Hertugdømmerne \ I 1848 stod der endnu 
i Hæren flere Officerer, der havde vist Førertalent i højere 
Stillinger; det skulde synes at være en Selvfølge, at man 
henvendte sig til en af dem, særlig da til Generalløjtnant 
Chr. Høegh-Guldberg, der med megen Bravur havde kom
manderet Fynske Regiment lette Dragoner i det hæderfulde 
Slag ved Sehested 10. Decbr. 1813. Han var lige udnævnt 
til kommanderende General i Nørrejylland og Fyn; intet laa 
nærmere end at sætte ham i Spidsen for Nørrejyske Armé
korps. Han var ganske vist fyldt de 70, men endnu i fuld 
Vigør; han var da ogsaa over 90 Aar gammel, da han døde 
31. Oktober 1867. Tscherning har aabenbart tænkt paa ham, 
men har snart opgivet Tanken; naar det imidlertid i hans 
Optegnelser2 hedder, at Grunden hertil var et Brev fra 
Generalens Stabschef, Major Aug. Baggesen, der underret
tede Ministeren om, at hans Chef havde overanstrængt sig, 
og at der var »indtraadt en saadan Sindsforvirring og 
Stundesløshed, at Generalen ikke mere var skikket til nogen 
Befalingspost«, beror det paa en Fejlhuskning; Baggesens 
Brev er nemlig af 30. Marts, og den 25. var den komman
derende General ansat3. Utvivlsomt har Ministeren frygtet 
for, at Generalens Hidsighed og selvstændige Karakter vilde 
have vanskeliggjort Læssøes Stilling; men Høegh-Guldbergs 
Dygtighed var almindelig anerkendt, og i Hæren havde han et 
udmærket Navn4. Der var et Par andre Generaler: C. G.
besindig Optræden. Valget viste sig heldigt«. (Tscherning: Efterl. Pap. II. 
276). Læssøe var født 13/9 1811 og var altsaa kun 36 Aar gi.; Tscherning 
var 16 Aar ældre.

1 Meddelelser fra Krigsarkiverne. VII-VIII.
2 II 264.
3 11912 harN. P. Jensen for første Gang paavist, at Tscherning har husket 

fejl; det var Oh. C. E. Hedemann, der havde gjort ham opmærksom derpaa.
4 Høegh-Guldbergs gamle Adjutant, Ob. S. C. Barth har i sine i 1900 

udgivne Livserindringer S. 282 givet en god Karakteristik af sin Chef.
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Krogh og A. C. F. Moltke, der senere fik høje Komman
doer; at de ikke kom i Betragtning ved Krigens Udbrud, 
beroede paa Forhold, som der nedenfor skal blive gjort 
Rede for. Alle Hærens Generaler blev vragede; i Oberst
klassen fandtes adskillige, der i Krigens Løb fik et godt 
Navn som Førere for hele Hæren eller større Dele af den, 
men heller ikke dem ansaa Tseherning for egnede til straks 
at udnævnes til kommanderende General. Hans Valg faldt 
paa Oberst H. C. G. F. Hedemann, der skal være bleven 
ham anbefalet af de to ansete Officerer: Oberste. F. Hansen 
og Kaptajn C. C. G. Holm x.

I Hæren og Folket var Hedemann ikke meget kendt; 
han var 55 Aar gammel, Søn af den i 1837 afdøde Gene
ralmajor J. C. G. Hedemann, og havde været Officer siden 
1809; han havde gjort god Fyldest i Geleddet, var bleven 
Bataillonskommandør i 1842 og var i 1846 bleven Komman
dant i Kastellet og Kommandør for 1. Jægerkorps; 1. Jan. 1847 
blev han Oberst; hans Afdeling hørte til Hærens bedste, og 
hans Konduiteliste var i den skønneste Orden; af Brigadens 
6 Bataillonskommandører havde ingen højere Betegnelse 
end han; om hans videnskabelige Uddannelse har Brigade
chefen dog ikke turdet udtale sig. Hans Væsen var dannet 
og vindende, hans Omgivelser fremhæver hans Omgængelig
hed og Elskværdighed; men han skal have været noget til
bageholdende og utilbøjelig til at optræde, hvad der hænger 
sammen med, at han, der var uden Formue og havde en 
ret stor Familie at underholde, maatte leve stille og tilbage
trukkent; han havde dog forstaaet at holde sig klar af de 
økonomiske Skær, hvorpaa Krogh og Bülow var strandede. 
Han havde ingen overdreven Tro paa egne Evner, og, da 
Tseherning tilbød ham Kommandoen over Armékorpset, 
slog han ikke straks til, men sagde heller ikke ubetinget 
Nej; da han endelig gav Tilsagn om at overtage Komman
doen, var det paa den Betingelse, at han kunde vende til
bage til sit Jægerkorps, hvis han ikke gjorde Fyldest i sin

1 N. P. Jensen: Den første slesv. Kr. 91; Vaupell. 29.
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høje Stilling \ Han havde aldrig ført nogen højere Troppe
enhed og havde ikke studeret Krigskunstens Teori. Af 
Tschernings Optegnelser fremgaar det ikke, at han har sagt 
til Hedemann, at han kun skulde være Topfigur, medens 
Læssøe var den egentlige Leder; han har tværtimod skrevet 
til ham: »De er højstkommanderende, og kun De har An
svaret« 2. Rimeligt er det at antage, at Ministeren i ham 
har set en Mand, der vilde lade Læssøe faa en til hans 
formentlige Dygtighed svarende Indflydelse, og at han har 
overladt til Kaptajnen selv at gøre den gældende.

Der tillagdes Hedemann Generalmajors Karakter 27. 
Marts 3; naar han ikke straks blev virkelig Generalmajor, 
laa det i, at alle Pladser var optagne, og at man ikke med 
Dags Varsel kunde afskedige deres Indehavere; et Par Maa- 
neder efter indtraadte han i Nummer med Aldersorden 
fra 23. April. Mærkeligt er det, at Hedemanns Ansættelse 
som Kommandør for Nørrejyske Armékorps er sket ikke 
ved kgl. Resolution, men ved en simpel krigsministeriel 
Ordre gennem Kommandokontoret4. Dette synes at være 
et Udslag af Tschernings Formløshed og Mangel paa Hen
syn til Kongen, der ganske vist havde givet Afkald paa at 
betragte sig som Overfeltherre, men som dog havde et billigt 
Krav paa at underskrive en saadan Befaling. I Hæren blev 
Efterretningen om Oberst Hedemanns Ophøjelse modtaget 
uden større Begejstring; de samtidige Udtalelser, der fore
ligger, er dog ganske velvillige5.

Fra Slutningen af Marts til Udgangen af Juli 1848 var 
Krigsministeren, den kommanderende General og dennes 
Stabschef Hovedpersonerne indenfor Hæren, og Forholdet 
mellem dem blev af største Betydning for Felttogets Gang. 
Hedemann identificerede sig med sin Stabschef; han var

1 Tscherning: Efterl. Pap. II. 278; N. P. Jensen. 60.
2 Tscherning til Hedemann 31/3 48 (Vaupells Pap.)
3 Kopib. a. 44 28/3 Nr. 1293, 1295.
4 Kopib. a. 44 a5/3N. 1140.
5 Ræder 100; Dinesen 8.
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sig »sin Stillings Vigtighed bevidst«, som Dinesen skriver, 
og var klar over, at han havde Ansvaret, og naar Læssøe 
overfor Ministeren »højmodig paatager sig Skylden« for de 
Fejl, der foranledigede Panikken i Flensborg 24. Apr. \ saa 
var det ikke, fordi Generalen vilde søge Dækning, men 
fordi Læssøe fejlagtig antog Stabschefen for en Forgrunds
figur. Efter hvad Øjenvidnet Abrahamson beretter, »glemte 
Læssøe intet Øjeblik at vise den Højstkommanderende den 
Hensynsfuldhed, som denne kunde forlange..................Han
respekterede Hedemanns Bravhed, viste sig ham personlig 
hengiven og undlod ikke varmt at tage hans Parti mod 
Krigsministeren, da denne sendte Oberst Hansen til Als 
efter Slesvigslaget, saa vel som ved flere lignende Lejlig
heder, hvor Hedemann uberettiget blev fortrædiget« 2. Læs
søe har utvivlsomt ikke tilsidesat den »Respekt«, han skyldte 
sin Foresatte; men den nedenfor meddelte Brevveksling med 
Ministeren, med hvem han korresponderede dels direkte, 
dels gennem hans Adjutant, Kaptajn J. W. Harbou, viser 
tydeligt nok, at han ikke har været nogen ideel Stabschef. 
Kaptajn Harbou, der stod i personligt Venskabsforhold 
baade til Tscherning og Læssøe, var i 1842, kun 32 Aar 
gammel, udtraadt af Hæren; Aaret forud havde han i 
Bladene offentliggjort en skarp Kritik af forskellige mili
tære Forhold, hvad der indbragte ham et halvt Aars Fæst
ningsarrest; derefter havde han i flere Aar deltaget i Felt
togene i Algier. I Marts 1848 meldte han sig i København 
hos Kongen, hvor Tscherning »kendende hans Brugbarhed 
og regnende paa, at han ved at have tjent ved den franske 
Armé i Afrika havde faaet ordnet sine Begreber om Trop
pernes Behandling paa Krigsfod tog foreløbig Aftale om at 
ansætte ham som Adjutant« 3. Den 23. Marts blev Harbou 
indsat paa sin tidligere Plads i Hæren og udnævnt til Adju-

1 Vaupell 49.
2 Abrahamson anf. Værk 24.
3 Efterl. Pap. II. 270.
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tant hos Krigsministeren \ Den 26. Marts forlod Læssøe 
København, ledsaget af et Par Adjutanter og Skrivere og 
forsynet med Fuldmagter fra Krigsministeren og General
stabens Chef; den 28. kom han til Kolding, hvor General 
Høegh-Guldberg samme Dag indtraf. Her modtog han en 
Skrivelse fra Krigsministeren af 27. Marts, der lød paa, at 
»Kaptajn Læssøe af Generalstaben er bekendt med mine 
Anskuelser og staar i saa Henseende til Troende. D’Hrr. 
Generaler og højere Chefer bedes derfor tage tilbørligt Hen
syn til hans Ytringer og muligst konferere med ham 
ved alle Lejligheder, der taaler slig en Opsættelse«2. Den 
29. skrev Læssøe for første Gang direkte til Tscherning fra 
Haderslev, fortalte, at de slesvigske Bønder var varme Pa
trioter, men at Embedsmændene var upaalidelige; det store 
Arbejde i Staben hindrede ham i at sende et udførligt 
Referat 3.

Den 30. Marts kom Hedemann til Kolding, Dagen efter 
overtog han Kommandoen over Armékorpset, som endnu 
befandt sig i en embryonisk Tilstand, og samme Dag blev 
Hovedkvarteret forlagt til Haderslev, hvor Generalen mod
tog følgende Brev fra Ministeren:4

København 31. Marts 1848.
»Forventende, at De nu er ankommen til Deres Post, sender 

jeg Dem min Hilsen og ønsker Dem god Lykke til Deres Fore
tagender. Af mit under D. D. til General Wedell-Wedellsborg5 skrevne 
Brev vil De erfare min Vilje og mine Ønsker, de videre Fore
tagender angaaende. Jeg skal endnu kun anbefale Dem, at De i 
hver Henseende holder Dem fri for al fremmed, højere Indflydelse, 
hvorved jeg fornemmelig agter at betegne Dem Deres Stilling 
som i hver Henseende og til enhver Tid og overalt aldeles uaf-

1 Kopib. a. 44. 23/3 N. 1070, 1071.
2 Vaupells Pap. (Harbous Haand).
3 Indkomne Sager. 1848. Nr. 9.
4 Vaupells Pap. Alle Aktstykker er gengivne med moderne Retskriv

ning. Tscherning skriver vilde og ville, kunne og kunde i Flæng.
5 Kommandøren for Kavalleribrigaden. Tscherning disponerede som 

»Overgeneral« direkte over Hærens forskellige Led.
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hængig af Hr. Generalløjtnant Høegh-Guldberg. De er højstkom- 
manderende, og kun1 De har Ansvaret; dog det vil De kunne 
bære, derfor borger mig Deres Sindighcd og Bestemthed. Inden 
jeg slutter, tilføjer jeg endnu kun den Bøn til Dem, at De jo ikke 
gaar for rask frem, hvor saadant maatte ske paa Sikkerhedens 
Bekostning. Jeg beder Dem, Hr. General, modtage o. s. v.«

Samme Dag skrev Kaptajn Harbou til Læssøe2:
»Krigsministeren har befalet mig at bevidne Dig Modtagelsen af 

Din Rapport af 29. Marts Aften, og han takker Dig for samme. Han er 
glad ved at vide Dig ved Korpset; thi han stoler baade paa Din 
Energi og paa Din Betænksomhed. Han begriber fuldtud, at Dine 
hidtil hafte mangfoldige Forretninger endnu ikke har tilladt Dig 
at tilsende ham fuldstændige Skrivelser; men han haaber derfor, 
at Du snart har Din Stab saaledes organiseret, at Du eller en af 
Dine Officerer vil kunne tilskrive ham og i konfidentielle Breve 
udtale Eder over alt, hvad Du maatte finde Omtale værd. Mini
steren tilskriver i Aften General Hedemann, og han anbefaler 
ham deri fornemmeligen at holde sig fri for al fremmed, højere 
Indflydelse. Officiøs Brevveksling mellem Dig og Oberstløjtnant 
v. Baggesen kan jo kun være gavnlig, men Generalløjtnant v. Høegh- 
Guldberg kommanderer kun Norden for Kongeaaen, men aldrig, 
hvor I end er,3 over Eders Korps. Saa gerne som jeg ogsaa til
skrev Dig lidt mere, saa maa jeg dog gøre Afkald derpaa og kun 
slutte med en venlig Hilsen til Dig, men dog ikke uden at gratu
lere Dig, som Folk her i Byen udtrykker deres Glæde over at 
vide Dig paa en Post, hvor kun en Mand af Dygtighed kan bero
lige den o fientlige Interesse. Denne Glæde deler paa Grund af sit 
Kendskab til Dig Din o. s. v.«

Ogsaa Ministeren sendte yderligere samme Dag Læssøe et 
Brev, hvori Generalen fuldstændig blev overset4. Han giver 
ham nogle Direktiver og skriver bl. a. »Stands med Deres 
Armékorps i en god Stilling, saa snart De er traadt i For
bindelse med Flankekorpset5. De maa trænge til at drage 
lidt Aande.«

1 Udhævet i Skrivelsen.
2 Vaupells Pap.
3 Udhævet i Skrivelsen.
4 Refereret af N. P. Jensen. 61.
5 Det var Tschernings Plan, at Flankekorpset skulde rykke frem fra 

Als samtidig med at Nørrejyske Armékorps passerede Aabenraa.
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Den 6. April kom Kaptajn Harbou til Aabenraa og sendte 
herfra Tscherning et meget udførligt Brev, hvori han ud
talte, at Ministerens Nærværelse ikke blot vilde være nyttig, 
men, hvis Forholdene blev mere komplicerede, absolut 
nødvendig. Han henstillede, at Kommandanten paa Als 
kom til at staa under Hedemann1; men denne kloge Hen
stilling blev uheldigvis ikke taget til Følge. Den 9. April 
kom Ministeren til Sønderborg, og samme Dag slog Hede
mann Oprørshæren ved Bov. Fra Flensborg sendte Tscher
ning den 11. April Hedemann følgende Brev2:

»Hr. General! Det er efter Hs. Kgl. Majestæts udtrykkelige Ordre 
saa vel som af egen indre Trang, at jeg tilskriver Dem disse Linier 
for at udtale den Tak, som De, Hr. General og Deres brave Armé- 
korps i saa høj Grad har erhvervet af Konge og Fædreland. Deres 
Armékorps, samlet i største Hast, afsendt uden forudgangne Øvelser 
og med en højst mangelfuld Forsyning, kunde ved den hos os 
manglende Krigserfaring have ladet et mindre godt Resultat be
frygtes. Under slige vanskelige Forhold betroede jeg Dem, Hr. 
General, Overkommandoen over Hs. Majestæts mod Insurgenterne 
opererende Tropper, og De har fra Begyndelsen af beständigen vist 
Dem Deres Hverv voksen. Deres Raskhed og Karakterfasthed har 
tilfredsstillet ethvert Krav. Deres Belønning ligger i det af Dem 
erhvervede heldige Udfald. Oberst Schleppegrell har ligeledes 
indlagt sig en særdeles Hæder. Samtlige ved Stabene ansatte Of
ficerer er hver især Genstand for min Tak og fremtidige Opmærk
somhed. Deres Stabschef, Kaptajn v. Læssøe, havde allerede for
længst givet mig den Forventning, der saa fuldeligen er bleven 
realiseret. Første og anden Liniebataillon har fundet særdeles 
Anledning til at deltage i Kampen og har benyttet den dem for
undte Lejlighed paa en Maade, der kan tjene til Mønster ved 
senere lignende Omstændigheder. Ved at udhæve disse tvende 
Batailloners Forhold tilføjer jeg gerne, at jeg tilfulde ved, hvor 
meget Kommandørernes og Officerernes Værd betinger Virkningen 
af Troppernes Mod, Troskab og Fædrelandssind; det var mig 
kært at se Dem navnligen udhæve Oberst v. Bülows Overkom
mando af disse tvende Batailloner. Jeg imødesér, Hr. General, 
Deres nærmere Angivelse af de Officerer, Underofficerer og Menige, 
som særligen maatte fortjene Hs. Majestæts Opmærksomhed. De 
dræbte og saarede er specielt Genstand for alles Berømmelse

1 Indkomne Sager 1848 Nr. 63.
2 Indkomne Sager 1848 Nr. 90, Bilag 2 (Kopi). Originalen i Vaupells Pap.
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og Beklagelse, de efterladte Enker og Børn for Regeringens 
Omsorg.

Hr. General, De og Deres Armékorps har hævdet Danmarks 
Nutid og givet trygt Haab for dets Fremtid; dette er min Hilsen 
til Dem og til alle under Dem staaende« \

Efter Slaget ved Slesvig sendte Tscherning 25. Apr. fra 
København Hedemann følgende Skrivelse: 2

»Hr. General. Jeg modtager i dette Øjeblik Deres Rapport fra 
første Paaskedag Midnat. At De har maattet trække Dem tilbage 
for den Magt, De havde imod Dem, var mig ingenlunde uformo
dentligt, lige saa lidt som at saadant først vilde ske efter kraftig 
Modstand og med Orden og Rolighed. Men denne Gang har De 
og Deres brave Tropper overtruffet enhver Forventning. Over 8 
Timers Kamp er for et Armékorps som Deres en Heltegerning, 
hvis Fortjeneste gaar over enhver Lovtale. Æren er reddet, komme 
saa, hvad der vil! Konge og Fædreland vil med Taknemlighed 
mindes Deres Daad, der ikke kan andet end skaffe os Agtelse 
hos alle og Sympati hos de retfærdige. Jeg vil ikke fordølge for 
Dem, at De endnu i nogen Tid maa uden nogen væsentlig For
stærkning udholde Kampen mod en afgjort Overmagt, men for 
Deres og Deres Armés Patriotisme er sligt ikke afskrækkende. 
Nutid og Fremtid skal fortælle, hvorledes det Nørrejyske Armé- 
korps beviste, at den danske Helteaand endnu er i Live, og af 
Deres Eksempel skal vi andre øse nyt Mod og Begejstring for vor 
hellige og retfærdige Sag.

Hr. General, hils Deres Armé fra mig og Deres taknemlige 
Medborgere«.

Da Rygterne om Uordnerne i Flensborg den 24. April 
et Par Dage efter naaede København, blev Tscherning grebet 
af Panik og foretog et højst uheldigt Skridt, idet han sendte 
Chefen for Hærens Intendantur, Oberst dir. Fr. Hansen, til 
Als med nedenstaaende meget vidt gaaende Fuldmagt, da
teret København, 26. Marts 3.

1 Denne Skrivelse i Forbindelse med den Omstændighed, at Tscher- 
ning ikke havde tilsendt Kongen Hedemanns Rapport om Kampen ved 
Bov, men ladet den indrykke i Fædrelandet og Berlingske Tidende, gav 
Anledning til, at Kongens Generaladjutant i et ret skarpt Brev af 22. 
April paatalte Ministerens Overgreb og Hensynsløshed overfor Kongen 
(Tscherning: Efterl. Pap. II. 316).

2 Udgaaede Sager. Koncepter. 26/4 Nr. 84. (I det følgende citeret 
»Udg. Sag.«)

3 Udg. Sag. 26/4 Nr. 85. Trykt hos N. P. Jensen. 86.
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»I Følge hertil indløbne officiøse Beretninger er det ikke umu
ligt, at det Nørrejyske Armékorps befinder eller kunde befinde sig i 
en mere eller mindre opløst Tilstand, saa har jeg beordret Chefen 
for Arméens Intendantur, Oberst å la suite i Generalstaben C. F. 
v. Hansen., Kommandør af Dannebrog og Dannebrogsmand, at be
give sig til Arméen og dér handle efter Omstændighedernes By
dende og bedste Skønnende. For at Oberst v. Hansen kan udføre 
dette sit Hverv, meddeler jeg ham herved ubetinget Fuldmagt til 
at træffe alle de Anordninger og Foranstaltninger, som han maatte 
ansé for nødvendige, nyttige og hensigtsmæssige, og befaler jeg 
alle og enhver, at De ved at erholde Kundskab om denne min Fuld
magt viser enhver af Oberst v. Hansen udstedt Ordre og Befaling, 
af hvad Indhold og Beskaffenhed den end maatte være, samme 
Lydighed, som om den var udgaaet fra mig selv. løvrigt inviterer 
jeg Oberst C. F. Hansen til om muligt ikke at foretage nogen Ind- 
skridning uden foregaaende Konferering med Hr. Generalmajor v. 
Hedemann og hans Stabschef, Kaptajn v. Læssøe, Officerer, for 
hvem jeg i enhver Henseende har og maa have den største Fløj
agtelse, og som nyder min fuldeste Tillid.

Dette til Bekræftelse under min Haand og Krigsministeriets 
Segl«.

Det er en gammel Erfaring, at selv meget intelligente 
Mænd, der er komne ind i en høj Stilling uden at være 
kendte med Administration, nærer en overtroisk Respekt for 
dem, der er inde i Tjenestens Detailler; her har man For
klaringen paa den urokkelige Tillid, som den geniale, men 
paa Hæradministrationens Omraade ret uvidende Tscher
ning nærede til den rutinerede »Kollegiemand«, Oberst Hansen.

Dagen efter at have underskrevet denne mærkelige 
Skrivelse modtog Ministeren Armékorpsets Rapport om 
Uroen i Flensborg og Tilbagetoget til Als, og straks udfær
digede han følgende Skrivelse \ der ligger i Arkivet nær 
ved den foregaaende, som den ligner saa umaadelig lidt:

»Hr. General, Deres Rapport af G. D. var mig i højeste Grad 
velkommen og beroligende. Jeg og alle Hovedstadens Indvaanere 
deler os i den almindelige Glæde over at vide Dem og Deres brave 
Tropper vel ankomne til Als. De har vist lige saa megen Tapper
hed som Udholdenhed og Besindighed, og jeg er nu ikke længere

1 Udg. Sag. 27/4 Nr. 87. Trykt hos N. P. Jensen. 88.
Historisk Tidsskrin. 9. R. IV. 2
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urolig for, at Deres Kavalleri jo ogsaa vil komme lykkelig til Nørre
jylland og Fyn. Var jeg kun lige saa vis paa, at det kommer godt 
som ærefuldt til dets Bestemmelse. Deres Troppers Aand maa 
være fortræffelig; thi at de straks mødte i Orden paa Allarm plad- 
sen, efter at et pludseligt, ildevarslende Budskab, havde udspredt 
en panisk Skræk hos en Del af Tropperne og Borgerne, og saa- 
dant inden de endnu efter 30 Timers Kamp, Savn og Fatiguer 
havde haft Tid til at vorde restaurerede og varmede, det vidner 
om en saadan Designation, om en saadan nordisk Aand, at 
vi andre kun maa beklage, at vi er indskrænkede til kun at 
modtage Beretninger derom, hvorimod det ikke er os forundt 
selv at være Deltagere i slig Daad, at vi kun ser men ikke selv 
kan vise et sligt Eksempel.

Jeg er og forbliver, min kære Hr. General, Deres og Armé
korpsets sande Ven«.

I Brevet staar der ikke et Ord om Hansens Sendelse, 
hvad der ogsaa kunde være det samme, hvis han var ble ven 
tilbagekaldt, hvortil der var al mulig Grund. Ministeren 
overlod Kaptajn Harbou at forklare Læssøe, hvad Menin
gen var med det hele; men den skæmtefulde Tone, hvori 
Meddelelsen var holdt, kunde ikke betage Pillen dens bitre 
Smag. Brevet er dateret Amalienborg 27. April:1

»Jeg maa nu omtale for Dig Grunden til Oberst v. Hansens 
Mission. Fra en vis Ekspeditionsanstalt2 i en meget sydlig nørre- 
jysk By (Du maa ikke forlange noget Navn angivet, thi jeg maa 
tro mig forpligtet til Diskretion) indløb en Rapport, der lod os 
befrygte det værste. 24 Timer efter indløb en anden Rapport, 
der belærte os om, at bemeldte Ekspeditionsapparat var et 
Vrøvl, og at Eders Armékorps ingenlunde var i nogen opløst 
Tilstand. I den Anledning afgik Oberst v. Hansen for alle Even
tualiteters Skyld dog uden at tilsigte noget ubeføjet Indgreb 
i General Hedemanns eller Din Stilling. Derimod er den meget 
beregnet paa at møde Overgreb fra v. Høegh-Guldbergs, Dum- og 
Forsagtheden fra v. Moltkes3 eller Eksaltation fra v. Baggesens

1 Vaupells Pap. Krigsministeriet havde Lokale paa Amalienborg.
2 »Armékorpsernes Forbindelsesbureau« under Obit. Aug. Baggesen i 

Kolding.
3 Generalmajor A. C. F. Moltke overtog Generalkommandoen i Jylland, 

da Generalløjtnant Høegh-Guldberg gik til Fyn. Harbous Udtalelser 
angiver sikkert Tschernings Tanker om ham og forklarer, hvorfor han 
ikke blev Armékorpskommandør.
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Side. Henvend Dig altsaa til v. Hansen i fornødent Fald og æsk 
hans Afgørelse ved eventuelle Kollisionstilfælde, og vær vis paa, 
at ingen mere end Oberst v. Hansen ønsker at sikre Eders trufne 
Anordningers Følge. Minister Tseherning hilser Dig paa det ven
skabeligste; han har paalagt mig at sige Dig, at det altid vil være 
ham kært at modtage enhver Ytring af Dig, hvad enten Du vil 
fremsætte dem i et konfidentielt Brev til ham, eller Du vil udtale 
dem til mig, for at jeg kan meddele Dig hans Mening og, om 
behøves, hans Befaling«.

Hermed var der altsaa paa ny anvist Stabschefen en Vej til 
uden om Generalen at træde i Forbindelse med Ministeren1, 
hvad der strider mod alle Principper for en regelmæssig 
Kommandoføring; der var lagt Hindringer nok i Vejen for 
den forinden: Der var ikke etableret nogen Overkommando, 
og Tjenesten bag Fronten var aldeles ikke ordnet; paa Als 
var der ansat en »Kommandant«, og i Nørrejylland og paa 
Fyn var der Generalkommandoer; men disse lokale Myn
digheders Kompetence overfor Armékorpset var ikke fast- 
slaaet; de burde kun være Etapemyndigheder, men i Virke
ligheden mente de — og havde Grund dertil —, at de 
Tropper, der kom ind paa deres Omraade, var dem under
lagte i enhver Henseende2. Værst af alt var dog Oberst 
Hansens Sendelse; den Fuldmagt, han havde faaet, gav 
ham Ret til at kommandere over Armékorpset, hvis han 
ansaa det for ønskeligt; det var ogsaa uforsvarligt at tage 
ham bort fra Stillingen som Chef for Intendanturen; bag 
Fronten havde der været bedre Anvendelse for hans faglige 
Dygtighed.

Kommandanten paa Als, Generalkrigskommissær H. C. 
Riegels, der i sin Tid havde tjent som Kaptajn i Arméen, 
foreviste efter Armékorpsets Ankomst til Sundeved General 
Hedemann sin Bestalling, i Følge hvilken det var ham og 
ikke Generalen, der havde Overkommandoen paa Øen.

1 Jfr. Harbous Brev af 31 /3 (Side 14).
2 Som det senere skal sés, var den Rettesnor som 31. Marts blev givet 

for Forholdet til Nørrejyllands Generalkommando (Side 13 f.) ikke almen
gyldig.

2*
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Begge Parter gjorde Indberetning til Ministeren; men Hede
mann henvendte sig uden Læssøes Vidende til Kongen, der 
27. April besøgte Als, og som bestemte, at Armékorpsets 
Kommandør skulde have Overbefalingen1. Riegels fik man 
altsaa Bugt med, men Hansen var for stærk. I Hovedkvar
teret var man inderlig misfornøjet med Situationen, og da 
der kom Ordre til, at Hedemann skulde overtage General
kommandoen paa Fyn, steg Misfornøjelsen yderligere og 
gav sig Udslag i følgende Brev fra Læssøe til Harbou 
dat. Sønderborg 5. Maj 1848 Kl. 12 Aften2:

»For Himlens Skyld gør dog, hvad Du kan for at fri os for 
al den Virvar. Først sætter I os Riegels til Overbefalingsmand, 
saa sender I os Hansen som General N. 2, saa giver I Hedemann 
Generalkommando paa Fyn og befaler hans hele Stab derover. 
Vil I, at vi skal udrette noget som helst, maa vi sandfærdig have 
nogenlunde frie Hænder. Den Generalkommando kan jo dog aldrig 
være at forstaa som lokal, saa at vi absolut skal være paa Fyn. 
Fyn skal holdes og dækkes, det er vist, og det er ogsaa sket, men 
Als er Hovedsagen. Her maa vi blive. Men som sagt, lad os frie 
Hænder, eller giv os vor Afsked. Saaledes3 kan vi intet udrette 
andet end Forvirring og Daarlighed. Lad Hedemann i Guds Navn 
have Generalkommandoen over Fyn og giv bestemt Afsked til Guld
borg4 og navnlig til Wedell5, men lad Hedemann Frihed til at 
opholde sig paa Fyn eller paa Als, eller hvor hans Armé kræver 
det. Giv ham Tilladelse til at sætte over Tropperne paa det Sted, 
hvor han ikke er, hvem han vil, saa kan det gaa, ellers river det ud.

Der er ingen Ting i Vejen; hav Tillid til Nationens Opofrelses
kraft, og alt vil gaa vel. Lad ikke Modgang bringe os til Ængste
lighed og Kontrol og Indskrænkning af Myndighed og mange 
Befalingsmænd og mange Raadgivere. Som sagt, lad os frie Hænder,

1 I en uhyre lang Skrivelse til Ministeren (Indk. Sag. 4/5 N. 249) gør 
Riegels Rede for sin kranke Skæbne.

2 I Oberstinde Harbous Eje.
3 Udh. i Skr.
4 Genit. Høegh-Guldberg var 3. Maj sat å la suite, hvad Læssøe ikke 

kunde vide. Paa en krænkende Maade blev den udmærkede Officer fjær- 
net fra Hæren.

6 Genm. J. G. Baron Wedell-Wedellsborg havde i Begyndelsen af Felt
toget ført Rytteribrigaden; i Maj blev han kommanderende General paa 
Fyn og beholdt denne Stilling, saa længe Krigen varede.
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eller gives vor Afsked; det vil sige: sæt osien bestemt under
ordnet Stilling, eller lad os have Lov til at befale, hvor Omstæn
dighederne byder det, og til at operere med Tropperne, som 
Krigens Gang fordrer det«.

Det lange, men klare Brevs korte Mening var: »Giv 
Hæren en Overkommando, og gør Hedemann til Over
general«. Men det var jo ikke Tschernings Hensigt; den 
4. Maj skrev han til Oberst Hansen:

»Saa snart General Hedemann kan, saa lad ham gaa til Fyn 
for at overtage Generalkommandoen, som General Guldberg fra
træder, for der at organisere Tropperne, især Infanteriet«.

Herefter synes Hansen altsaa at skulle kommandere 
over Hedemann, og den 6. Maj skrev han da ogsaa til ham, 
at han overtog Kommandoen paa Als, naar Generalen var 
rejst til Fyn. Da Læssøe gik til ham for at udbede sig en 
Forklaring i sin Chefs Navn, foreviste Obersten ham sin 
Fuldmagt, der jo gav ham uindskrænket Myndighed. Gene
ralen sendte ham da følgende Brev1:

»Hr. Obersten har meddelt mig ved Skrivelse af D. D., at De 
provisorisk overtager Kommandoen over Als. Hr. Obersten ville 
erklære, om De overtager denne Kommando i Følge den Dem af 
Krigsministeren givne Fuldmagt til at befale i hans Navn; thi 
efter den Skrivelse, Hr. Obersten i Dag har modtaget fra Krigs
ministeriet2, kan jeg ikke anse Dem for berettiget til at vælge 
Dem selv til Befalingsmand paa Als«.

Sit Svar af s. D. slutter Hansen saaledes8; »at jeg al
deles henstiller til Hr. Generalen at bestemme, om Kom
mandoen paa Als, naar De forlader Øen, skal varetages af 
mig eller af Oberst Schleppegrell eller af en Tredje«. Da 
det af Fuldmagten tydelig nok fremgik, at Oberst Han
sen var Indehaver af den højeste Myndighed, afleverede 
Hedemann sin Kommando over Tropperne paa Als og rejste 
den 7. Maj om Formiddagen til Fyn. I sin Indberetning til

1 Indk. Sag. N. 241 Bilag 2.
2 Af 4. Maj s. o.
3 Indk. Sag. N. 241 Bilag 3.
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Krigsministeren af s. D.1 meddeler Hansen, at han har 
overtaget Kommandoen paa Als, men tilføjer han:

»Dette er ikke sket uden en vis Ømfindtlighed fra Hedemanns 
Side, som jeg dog tror kommer ikke fra ham selv. Hans Grunde 
er sandsynligvis to; den ene er den ostensible, nemlig, at der er 
noget stødende i, at en Del af det ham engang anbetroede Armé
korps (den paa Als efterladte Styrke) vorder ham fratagen. Jeg 
har dertil svaret, at dette vilde være Tilfældet, hvad enten Kom
mandoen paa Als overtages af mig eller Schleppegrell eller Bülow, 
forudsat, at dette Kommando skal ansés som et selvstændigt 
Kommando og ikke sortere under ham, hvilket første jeg antager 
at være Hr. Ministerens Mening, saa som det stemmer mest med 
Tjenestens Tarv og hurtigere Forretningsgang. Skulde Hr. Mini
steren imidlertid ville, at Als skal staa under Fyns Generalkom
mando, er jeg meget villig til at underkaste mig denne Bestemmelse, 
saa at General Hedemann i denne Hypotese ikke skal have Grund 
til at dolere over, at jeg overtager Kommandoen. Den anden og 
sande Grund er vel den, at Kaptajn Læssøe ønskede at forblive 
[her] under Oberst Bülow, men ikke under mig«.

At Hansen som gammel General-Krigskommissariats
mand har fundet det naturligt, at Krigsministeren skulde 
kommandere Hæren i Felten, kan maaske forstaas, men 
ikke undskyldes.

Hidtil havde Generalen og hans Stabschef været solida
riske; de optraadte ogsaa i Forening i den Henvendelse, 
Hedemann efter sin Ankomst til Fyn rettede til Tscherning2:

»I Følge Hr. Krigsministerens Ordre er jeg i Aften Kl. 11 V2 
ankommen hertil [Middelfart] og modtager Generalkommandoen 
over Fyn og Langeland mig overleveret i Morgen Formiddag af Hs. 
Ekscellence General v. Guldberg. At jeg efter en af Hr. Oberst v. 
Hansen forevist Bemyndigelse fra Hr. Krigsministeren har set 
mig nødsaget til at fratræde Kommandoen over en stor Del af 
det mig med fuld Myndighed anbetroede Troppekorps, har natur
ligvis smertet mig ikke blot for den Mistillid, der er vist mig der
ved, at jeg nu anden Gang midt i selve Armékorpset3 er bleven 
frataget Kommandoen, men navnlig af Hensyn til det heles Interesse,

1 Indk. Sag. N. 244.
2 Indk. Sag. 7/5 N. 243. 1 Hovedsagen trykt hos N. P. Jensen. 92.
3 Første Gang ved Ankomsten til Als.
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der ikke kan andet end tabe ved spredte Kommandoer. Da jeg 
og min Stabschef, Kaptajn v. Læssøe, føler, at vi under saadanne 
Forhold ikke vil være i Stand til at virke, som vi burde, og jeg 
desuden ikke tydeligt kan se, hvor vidt min Udnævnelse til at 
forestaa Generalkommandoen i Fyn og paa Langeland ophæver 
min tidligere Stilling som Kommandør for Armékorpset, men det 
er aldeles nødvendigt, at der gøres Ende paa en Tilstand, der er 
lige ødelæggende for Landet og for Arméen, tror jeg, at Hr. Krigs
ministeren vil billige, at jeg tillader mig at gøre følgende Forslag: 
enten at fratage Oberst v. Hansen Kommandoen paa Als ved at 
kalde ham tilbage til København og tillade mig i Følge den mig 
engang givne Bemyndigelse at betro Kommandoen paa Als til en 
Mand, hvem jeg kan have Tillid til, og med hvem jeg kan operere, 
samt i Fremtiden sikre mig for enhver Indgriben, der kunde for
styrre mine Operationer; eller, hvis Oberst v. Hansen skal blive 
ved Arméen, da at tillade mig, at jeg igen indtræder som Kom
mandør for mit Jægerkorps — saaledes som jeg hos Hr. Krigs
ministeren forbeholdt mig, da jeg overtog Kommandoen over det 
Nørrejyske Korps — og at min Stabschef, Kaptajn v. Læssøe, 
efter hans derom for mig udtalte Begæring, i dette Tilfælde fra
træder sin Post som Stabschef og indtræder i en til hans Forhold 
svarende underordnet Stilling, hvori han ser sig i Stand til at 
bære det paahvilende Ansvar«.

Dette Brev besvarede Ministeren 9. Maj, men inden han 
havde modtaget det, havde han uden Følgeskrivelse tilstillet 
Hedemann et anonymt Brev, hvori Generalen beskyldtes 
for Landsforræderi. Tscherning havde forsynet det med en 
Paategning, der udsagde, at to hæderlige Mænd i Køben
havn vilde bevidne »Rigtigheden af det fremførte«. Det 
har sikkert ikke et Øjeblik været Tschernings Tanke at 
rette en saa taabelig Beskyldning mod Generalen; men at 
fremsende den med en saa taktløs og uovervejet Paateg
ning var at tilføje ;ham en grov Fornærmelse. Hedemann 
affattede da følgende Erklæring dat. Middelfart 10. Maj 1848 x:

»En Bekræftelse paa den Mistillid, der vises mig i den senere 
Tid, har jeg modtaget ved Hr. Ministerens Skrivelse af 8. d. M. 
Der bliver nu intet for mig tilbage end at forlange en retslig 
Undersøgelse af mine Forhold, idet jeg forinden paa det

1 Hedemanns Pap. i Vaupells Pap.
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bestemteste herved maa ansøge om Entledigelse fra et
hvert mig hidtil betroet hæderligt Hverv1«.

Efter at have tilføjet, at den anonyme Brevskriver sik
kert var identisk med en Frivillig, der efter Slaget ved 
Slesvig var deserteret med en falden Officers Ejendele, 
sluttede Generalen sin indignerede Protest saaledes:

»Da det vistnok maa kunne tilgives, at jeg under de sted
findende Omstændigheder føler Ulyst til ethvert Foretagende til 
Tjenestens Tarv, beder jeg om muligst hurtigst Resolution« 2.

Inden dette Brev var bleven afsendt, ankom Kaptajn 
Harbou med Ministerens Skrivelse af 9. Maj til Middelfart, 
og med meget Besvær lykkedes det ham at faa Generalen 
overtalt til at holde det tilbage. I en Ansøgning til Kongen, 
som i underskreven Stand ligger inde i Brevet, klager 
Generalen bittert over den Myndighed, Ministeren har 
tildelt Oberst Hansen, og endnu mere over, »at jeg i Dag 
af Krigsministeren er blevet mistænkt paa en saa ufor
skammet Maade, at jeg har indgivet mit Andragende til 
ham i Dag om snarest muligt at lade indlede en retslig 
Undersøgelse af hele mit Forhold under Krigen etc.« Tscher- 
nings meget udførlige Skrivelse lyder saaledes:2

»Hr. Generalens Skrivelse af 7. Maj 1848 har jeg modtaget og 
ser heraf med Glæde, at Hr. Generalen nu er ankommen til Fyn 
og dér har overtaget Generalkommandoen tilligemed Kommandoen 
over den derværende Troppestyrke, der allerede er betydelig og 
daglig vil vorde forøget. Hr. Generalen vil finde mange uordnede 
Kræfter, mange Rester, mange nye Elementer; af alt dette gælder 
det om snart og med sikker Haand at danne et sikkert hele for 
snart, naar alt er behørigt ordnet og forberedt, at føre den hele 
Styrke frem igen imod Fjenden. Da jeg snart haaber at sende Dem 
til at træde ind i Deres Korps 8. Linieinfanteribataillon, 1. Reserve- 
jægerkorps samt 150 Md. til Major Wagners Bataillon3 og 800 ret

1 Udhævet i Skr.
2 Udg. Sag. Nr. 147. Delvis trykt hos N. P. Jensen 93.
3 1. Bat. dsk. Frivillige,, et af de ikke faa, ubrugelige Frikorps, der op

rettedes i April 1848. Det opløstes i August s. A. Mandskabet lod sig for 
en stor Del hverve til Vestindien.
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veløvede Rekrutter, saa vil deraf vel udkomme en Styrke (forudsat 
4 Batailloner paa Als) af 17 Batailloner og 17 Eskadroner, dertil 
5 Batterier og øvrige Tropper af forskellig Art, tilsammen 17000 Md. 
De vil heraf se, at Deres Styrke ikke er formindsket, saa meget niere 
som De til enhver Kooperation har Als til Raadighed, der jo maa 
betragtes som en Division af Arméen, der ved dens Detachering vel 
har vundet en vis Selvstændighed, men dog stedse hører under 
det Nørrejyske Armékorps1. Jeg har allerede i en tidligere 
Skrivelse fremhævet Nødvendigheden af at organisere Korpset i 
tvende Divisioner maaske desuden en Kavallerireserve. Da Kavalle
riet i det forløbne Felttog ikke har været heldigt, saa maa jeg op
fordre Hr. Generalen til at ytre Dem over en passende Omordning 
af dets Befalingsvæsen; maaske kunde General Wedell blive paa 
rede Haaiid til at overtage Generalkommandoen over Fyn, saa snart 
Hr. Generalen forlader samme. Skulde Hr. Generalen ønske at 
anvende Hr. General v. Krogh til at kommandere en Division, saa 
er han paa rede Haand; men Hr. Generalen kender, hvilke de 
Vanskeligheder er, som Slægtskab medfører2. Dog dette er jo kun 
en Meningssag; thi i Virkeligheden er Manden nok at lide paa. 
Af Elementer til at danne en Stab af for hver af de forskellige 
Afdelinger tror jeg, De maa finde nok til Stede. Om alt dette venter 
jeg Hr. Generalens Meddelelse for at give Understøttelse og nær
mere Bestemmelse.

Jeg kommer nu til Besvarelsen af den sidste Del af Deres 
Skrivelse, Hr. General, hvilken unægtelig er mig mindre behagelig 
at besvare, end den første har været; jeg vil haabe, at De alle
rede, inden De læser dette, maa have følt, at jeg ikke har fortjent 
at behandles saaledes, som De heri behandler mig3, lige saa lidt 
som Deres Land bør lide under personlig Misfornøjelse i et Øje
blik, da De og Deres Stabschef har købt noget af den Erfaring, 
som vi alle savner. Fordi jeg, der i et ikke ringe Maal maa bære 
Ansvaret for Deres Handlinger, i et Øjeblik, hvor jeg, ladet uden 
blot nogenlunde fuldstændig Efterretning om de mærkelige Til
dragelser i Flensborg, overvældet af alle Arter foruroligende Efter
retninger gennem Private, fra Kongens Omgivelser, af Efterret
ningerne i Tidenderne, af Uvished hos selve Regeringspersonalet, 
af Klage over Overfald og Forræderi, fordi jeg i et saadant Øje-

1 Udhævet af Forf.
2 Som saa mange andre Officerer af den danske Hær havde General 

K. nære Slægtninge blandt Slesvig-Holstenerne.
3 Læsningen af det tilsendte anonyme Brev (Side 23) kunde dog vel 

næppe stemme Hedemann velvilligere.
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blik, hvor jeg ikke kunde rejse selv, sender den Mand, der staar 
mig nærmest, og som i dette som i mange andre Tilfælde har 
vist sig som en af vore kyndigste og besindigste Officerer, for 
som Kommissær at optræde paa mine Vegne, jævne de opstaaede 
Konflikter, bringe hver Person og Ting igen i Ligevægt, tjene som 
Vidne for Dem imod de mange, som anklagede, imod den Anklage, 
som laa i det ulykkelige Ord: Overfald, der var indflydt i en 
Beretning, der udgaves for at komme fra Hovedkvarteret, derfor 
griber De til det yderste Middel imod mig, foresiaar mig Deres og 
Deres Stabschefs Fratræden fra Kommandoen over Hæren, om 
jeg ikke opfylder visse Betingelser. Er det smukt, er det velbe
tænkt? Fordi Oberst Hansen personlig mishager Dem, Hr. Gene
ral, eller maaske en Del af Officererne i Hæren, derfor skal han 
bort, eller De vil bort, og det i et Øjeblik, hvor jeg samler til Dem 
og organiserer for Dem en langt større Kommando, hvor jeg gen
tagne Gange opfordrer Dem til at paapege de Officerer, som bør be
fordres for at udfylde de tomme Pladser. Oberst Hansens Nær
værelse er endnu ikke unødvendig paa Als for at udjævne Føl
gerne af de opstaaede Konflikter. Kammerherre Riegels har været 
haardt behandlet; skønt jeg ikke har til Hensigt at give ham 
nogen Oprejsning, saa ønsker jeg dog at bringe hans Sind i Ro; 
thi han er heller ikke uden Fortjeneste i vor nationale Sag. Da 
Hr. Generalen betraadte Als, fandt De Kammerherre Riegels som 
Kommandant; denne Post kunde gerne have bestaaet ved Siden 
af Hr. Generalens Armékommando; dette Forhold er intet nyt, 
en Kommandants Betydning er noksom bekendt. Da jeg imidler
tid frygtede Sammenstød, saa skrev jeg, saa snart jeg efter Be
givenhederne ved Slesvig forudsaa Retiraden til Als, til Riegels 
for at modificere hans Fuldmagt1; mit Brev kom ikke tidsnok 
til at forhindre Hr. Generalen fra at gøre et Skridt, hvorover jeg 
maaske med Føje kunde klage, nemlig at søge Deres Strid med 
Riegels afgjort ved Kongens personlige og direkte Mellemkomst; 
men føler De ikke. Hr. General, hvor umuligt det vilde være at

1 Udg. Sag. 27/4 48 N. 90. Efter Befaling Harbou. Skr. er noget uklar: 
)).... Deres Kommandantskab over Sundevitt, Holnis og Glücksborg er 
ingenlunde anset som endt; hvorvidt saadant faktisk er Tilfældet, maa 
vi lade staa ved sit, men retsligen forbliver De i hin Stilling saavel som 
i Deres Kommandantskab paa Als; kun er det naturligvis en Selvfølge, 
at General v. Hedemann stedse er Højstkommanderende som Militær
befalingsmand, hvor De og han træffer sammen, og har De i Alt, Mili
tæroperationerne vedkommende, da at holde Dem hans Anvisninger efter
rettelige«.
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røgte mit Kald, om jeg daglig maatte se, at man søgte Afgørelsen 
af Konflikter hos Monarken? Tror De, Hr. General, at Deres Stil
ling det hele Felttog igennem vilde have været mulig, om jeg 
ikke havde staaet imellem og værget mod de utallige personlige 
Afgørelser, hvilke ellers efter fordums Vis vilde være komne i 
Vejen for Deres Bestemmelser? Jeg tror forvist, at naar De over
vejer alt dette, saa har jeg givet det Eksempel, De med Ære kan 
følge. Da jeg fik Kongens Afgørelse at vide, saa tog jeg imod den 
som en Kendsgerning, der ikke mere lod sig ændre, trøstede Riegels 
i hans Kummer, skrev privat til v. Schmidten1 for at stemme ham 
til Ro og Besindighed, og til Hansen for at jævne alle Forholdene 
paa den Basis, hvorpaa de af Omstændighederne var bragte. De 
Underhandlinger, som dengang begyndte at skinne igennem Sveriges 
Forhold angaaende, det Wedellske Korps’ udmattede og hjælpeløse 
Tilstand2, den større Lethed for i Fyn at samle større Troppemasser 
for mere skjult at ordne dem og indskibe dem til Frembrud, bragte 
mig til at vælge Fyn til Reorganisationsplads for Arméen3, der, før
end den brød frem igen, burde bringes paa ca. 20 000 Md; den Er
faring, som De i Forbindelse med Deres Stabschef havde vundet, 
opfordrede mig til ikke at lade Dem fordybe Dem i Forsvaret af 
Fæstningen Als; Savnet af Stabsofficerer, Ønsket om at faa en høj 
Officer mer4 prøvet imod Fjenden og om at bringe Forviklingerne 
paa Als til en rolig Afgørelse, lod mig vælge Hansen til Kommis
sær og eventualiter til Kommandant med Forpligtelsen til hjælp
som Medvirkning efter Deres Ordre. Har De da Ret heri at se 
en Krænkelse, eller meget mere havde De ikke Grund til heri at 
se Ønsket om at bruge Deres Kræfter paa bedste Maade i Statens 
Tjeneste, og sikre Dem mod de Angreb, som jeg kun kan møde 
ved at sige, at jeg har ladet undersøge og med Hansens Skrivelser 
i Haanden, sige, at jeg har befundet alt vel? Hansens maadeholdne,

1 Overkrigskommissær, 2den Fuldmægtig i Generalstabens Bureau, 
blev ved Krigens Begyndelse, kun 33 Aar gammel, Korpsintendant ved 
Nørrejyske Armékorps. Han blev senere en anset Forplejningsmand, men 
var dengang ganske uerfaren, og, da han tillige var Bureaukrat, røg han 
naturligvis sammen med Læssøe.

2 Som omtalt (S. 13) var General Baron W. Fører for Rytteriet, der 
efter Slaget ved Slesvig gik til Jylland; denne Vaabenart havde vanske
ligere ved at blive krigsdygtig end de andre.

3 Under 28/4 havde Læssøe skrevet til Tscherning, at Hovedstyrken 
burde være paa Fyn; paa Als var 4000 Md. nok (Indg. Sager N. 173).

4 D. v. s.: Endnu en høj Officer til.
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alvorlige Breve er virkelig hæderlige og beroligende Vidnesbyrd, 
hvormed jeg alt har afvæbnet mere end én Snakker«1.

I Følelsen af, at denne Udvikling trængte til en nær
mere Forklaring, skrev Ministeren den 14. Maj til General 
Hedemann 2:

»Jeg vedlægger herved Udskrift af alle de Breve saa vel til 
Hr. Generalen som til Oberst Hansen denne Sag vedrørende. Ved 
nærmere at tage dem i Overvejelse vil Hr. Generalen se, at De 
ej tilfalde har opfattet det Forhold, hvori Kommandanten paa 
Als [ikke mere Riegels men Hansen] staar til Nørrejyske Armé
korps, idet De har for meget oversét den Selvstændighed som 
jeg gentagne Gange har ansét det nødvendigt at tillægge et saa 
afsondret Kommando, der ved Forbindelsesliniernes Indretning 
hyppig endogsaa staar i nærmere Forbindelse med Centralbesty
relsen end med Armékommandoen paa Fyn«.

Efter at have gentaget den Selvfølgelighed, at det er 
nødvendigt, at Troppeafdelinger, der optræder i større Af
stand fra Hærens Hovedstyrke, besidder en vis Selvstændig
hed, tilføjer Ministeren disse gaadefulde Ord:

»Anvendes disse almindelige Betragtninger paa de foreliggende 
Tilfælde, da er det Tropperne paa Als ganske uvedkommende, 
i hvilket Forhold de staar til det Nørrejyske Armékorps, da de 
ej som Tropper staar i noget som helst Forhold dertil; det er 
nok, at Oberst Hansen ved, at han med Hensyn til strategiske 
Foretagender og m. H. t. den Hjælp, han i paakommende Til- 
tilfælde har nødig, staar under og henhører til det Nørrejyske 
Armékorps«.

Herefter vilde det nærmest være til Skade, om Oberst 
Hansen skulde sende alle Sager gennem Nørrejyske Armé- 
korps; det var tilstrækkeligt, at han holdt Generalen nøje 
underrettet om Forholdene paa Als og i Slesvig, og at denne 
til Gengæld meddelte Obersten, hvad der foregik paa Fyn, 
og hvad han havde erfaret om Tilstanden hos Fjenden. 
»Man vil da snart erfare, at Subordinationen i ingen Hen
seende derved lider, medens dog enhver Stræben finder en 
friere Udvikling........«.

1 Resten af Skr., der vedrører v. Schmidten, meddeles ikke her.
2 Udg. Sag. B. N. 166.
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Samme Dag blev der tilstillet Oberst Hansen en krigs- 
ministeriel Skrivelse af lignende Indhold1; det paalagdes 
ham, at »udføre Krigsforetagender, bestemte til at støtte 
eller til at medvirke til de af Arméens Krigsoperationer, 
der foretages af Generalkommandoen«; det var ham over
ladt selv at vælge Midlerne til Udførelsen, »hvorom dog 
Generalen har en opfordrende eller raadgivende Mening, 
til hvilken Obersten vil vide at tage Hensyn alt under sin 
Ansvarlighed«. Ved Siden heraf fremgaar det af Oberstens 
selvstændige Stilling, at han af egen Drift kan udføre saa- 
danne Krigsforetagender, som han ansér nødvendige til at 
udføre sit Hovedhverv: Als’ Forsvar2. Altsaa sorterede 
Hedemann og Hansen begge direkte under Ministeren, til 
hvem begge havde Referat; kun i visse Tilfælde havde 
Generalen Lov til at kommandere over Obersten. Forholdet 
mellem dem var nærmest en Art Alliance, men Traktaten 
var temmelig uklar, og den var tilmed paaoktroyeret dem.

Helt tilfreds med at tjene under Hedemann var Læssøe 
alligevel ikke, hvad der tydelig nok fremgaar af en Udtalelse 
af Oberst Hansen i et Brev til Tscherning af 4. Maj3:

»Hvad Arméens Overkommando angaar, da er den, som be
kendt, i Læssøes Hænder; jeg ved ikke at nævne nogen bedre ... 
L. har nu faaet den besynderlige Idé at ville forblive her tilbage 
og lade Hedemann gaa til Fyn med Steinmann som Stabschef. 
Mig synes, at Hedemann og Læssøe hører sammen.......«

I en senere Indberetning4 udtalte Hansen, at Stabs
chefen ikke havde Lyst til at gøre Tjeneste i Fynske 
Generalkommandos Stab, men hellere vilde blive paa Als, 
forudsat da at Oberst Bülow blev Højstkommanderende 
dér. »Jeg ansér det som sandsynligt, at han har stor Util
bøjelighed til at tjene under mig.« Efter Modtagelsen af 
disse Udtalelser skrev Tscherning den 10. Maj et Brev til

1 Udg. Sag. N. 167.
2 Udtrykkene er tagne fra Skrivelsen til Generalen.
3 Indk. Sag. 4/5 N. 233.
4 Indk. Sag. 7/6 N. 242.
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Læssøe 1 og afsendte det med Laurids Skau, der ansaas 
for egnet til at hjælpe ved Ordningen af Efterretningsvæsnet; 
heri hedder det bl. a.:

»Det har gjort mig ondt, at De har tænkt paa at skille Dem 
fra Hedemann, med hvem jeg troede, De var groet sammen til 
en Enhed, og om hvem De ved saa godt som jeg, at han uden 
Dem taber sin Betydning. Det skulde glæde mig, at kunne sætte 
Dem selv i Spidsen for Hæren for at undgaa denne Dublering 
af Personer, men Tiden er næppe kommen«.

Den 14. sendte Ministeren Læssøe et Privatbrev2, hvori 
han bl. a. meddelte, at Harbou Dagen forud var kommen 
tilbage fra Sverig. Han beklagede, at Svenskerne vilde støde 
til de Danske paa Fyn, medens han helst vilde udskibe 
dem, hvor de skulde bruges. Han bad nu Læssøe udtale 
sin Mening om »de nærmest forestaaende Operationer, 
navnlig m. H. t. det Sted, hvor den svensk-norske Hjælp 
skal anvendes«. Brevet ender med en Lovprisning af Oberst 
Hansen og med en Udtalelse om, at General Krogh gerne 
vil føre en Division under Hedemann; »dog vil jeg ikke 
paatvinge Dem denne Mand«.

Læssøes Svar er dateret Odense den 17. Maj 3. Hans 
udførlige Udtalelser om Operationerne skal ikke gengives 
her; det hele blev jo kun et Tankeeksperiment. Uopfordret 
udtaler Læssøe dernæst sin Mening om Overkommandoen 
ved den kombinerede Hær; han ivrer stærkt mod Tschernings 
Yndlingstanke, at indkalde en fremmed Hærfører, men tror 
ikke »at vi selv kan paatage os Overkommandoen, skønt 
dette i vort eget Land var det mest passende; derimod fore
kommer det mig, at Svenskerne burde bevæges til at over
tage den, saa snart Operationerne begynder«. Overgeneralen

1 Vaupells Pap.
2 Vaupells Pap.
3 I Vaupells Pap. findes en dateret og underskrevet Afskrift af Brevet; 

Originalen ligger i Tschernings Privatarkiv i R. Ark. Selv har han i 
Efterl. Pap. II. 320 f givet et længere Uddrag deraf. Et Uddrag er trykt 
hos N. P. Jensen 101 f.
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skal have opgivet Maalet og de Kræfter, han kan raade 
over, men maa ikke generes ved specielle Forholdsregler 
under Felttogets Gang og endnu mindre ved paabudne De- 
tacheringer og halvselvstændige Korps. »Jeg tror, at en Over
general bør have en stor Myndighed, og at han maa af
sættes, saa snart man ikke længere tør betro ham den. 
Naar Felttoget er begyndt, vil det ikke uden Fare kunne 
ledes fra andre Steder end Arméens Hovedkvarter«. Han 
finder, at det danske Kontingent bør inddeles i 2 Divisioner 
direkte under Overgeneralen, og udtaler sig nu om, hvem 
han mener bør kommandere dem:

»General Krogh, som Hr. Ministeren flere Gange har omtalt, 
kender jeg som en talentfuld Mand uden Kundskaber og med en 
Del Letsind. Jeg tvivler ingenlunde paa, at han er den bedste, 
som vi har, naar han kan finde en Garant. Oberst Hansen, tror 
jeg er daadløs, lunefuld, skjult; han vil ikke ved sin Personlighed 
virke paa Tropperne som Krogh til Gavn, men til Skade; der vil 
næppe nogen Sinde blive Enighed i Længden, hvor han er i 
Nærheden. Jeg vilde ansé det for en sørgelig Sag, om han skulde 
faa den ene Division. General Hedemann har nu engang haft en 
Overkommando; jeg tror, at han selv, om ikke straks saa lidt 
efter lidt, vilde være overmaade glad, naar han blev komman
derende General f. Eks. i Fyn, hvor han nu er, med en dygtig 
administrativ Generalstabsofficer ved Staben. Oberst Bülow er 
tapper, besindig, fordringsløs, har en Personlighed, der tiltaler og 
i tilstrækkelig Grad imponerer Soldaten; han har vel ikke mange 
Kundskaber eller et vidt Blik, men dog tror jeg, det vil være et 
Held, naar han faar den ene Division. Oberst Schleppegrell er vist 
i flere Henseender en dygtig Mand, men det synes ikke, at han 
under Felttoget har givet Grund til at antage, at han bør gaa 
videre end til Brigaden; hverken ved Bov eller ved Slesvig har 
han fundet Lejlighed til at gøre sig særlig bemærket. General 
Wedell vil næppe mere følge Arméen. Det forekommer mig at 
være af særegen Vigtighed, at Depoterne faar en kraftig Organisa
tion, naar Arméen atter gaar frem . .. Rekrutuddannelse og Depot
bestyrelse kan jo staa i nøjeste Forening. Det er stor Skade, at 
den nuværende Indretning, hvorefter Tropperne paa Als ikke 
længere staar i noget som helst Forhold til det Nørrejyske Korps, 
saa meget besværliggør Reorganisationen og navnlig en solid og 
varig Brigadeindretning. Den hele Reorganisation er nu, i det
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mindste i Udførelsen, lastet over paa den ene Annédivision, hvis 
Stab kommer lige fra Felten uden noget solidt Kendskab til, hvad 
der skete hjemme, medens den var i Færd med at slaas, og uden 
nogen som helst Aflevering fra den Stab, der blev afløst. Saadant 
bør vistnok forebygges for Fremtiden; naar Brigaderne faar Fast
hed; naar hver Brigade efterlader sit Depot med behørige Kræfter 
til Rekrutuddannelse og Depotbestyrelse; naar en dygtig administra
tiv Generalkommando tager samtlige Depoter under sin Opsigt, 
saa vil man, tror jeg, faa Haab om at finde Orden bag sig, hvis 
Arméen atter engang skulde nødes til Retræte, og, naar det gaar 
fremad, kunne stole paa en stadig Tilgang. Men General Hedemann 
har ikke tilstrækkelig Myndighed til at udføre dette, og den vil 
vanskelig kunne gengives ham. Skulde det ikke være rigtigst, at 
Krigsministeriet under de nuværende Forhold etablerede en ad
ministrativ Autoritet ved Siden af Generalkommandoen eller i alle 
Fald under den, og at Remontekommissionen, Depotvæsen og 
Skoler hørte under denne Autoritet, ligesom alle Tropperne i 
Arméen derfra maatte forsynes? Autoriteterne i København kan 
langtfra ikke udrette for Tropperne hvad der kan gøres i Odense. 
Skulde ikke netop Oberst Hansen have været Manden her?....... 
Jeg ønsker, at Hr. Krigsministeren vilde anse dette Brev som 
alene stilet til Dem selv«.

Det var den mangelfulde Ordning af Tjenesten bag 
Fronten, der pinte Læssøe, som ved krigshistoriske Studier 
havde erhvervet en Del teoretisk Kendskab til Troppeføring, 
men som ikke kendte stort mere til Hæradministration under 
Feltforhold end Tscherning selv; hans Ven Harbou be
lærer ham senere om hans Mangler i saa Henseende1. Men, 
selv om han havde været inde i denne Gren af Krigskunsten, 
vilde hans fysiske Kræfter ikke have slaaet til. I et Brev 
af 18. Maj til Harbou2 hedder det:

»I har saa omtrent kastet os den hele Armés Organisation, 
Udrustning og Forplejning o. s. v. o. s. v. paa Halsen; I har taget 
et Hovedkvarter fra Felten og sendt over i en Generalkommando, 
som i Forvejen var betroet i blandt andre til Oberst Guldberg3,

1 Side 42.
2 I Oberstinde Harbous Eje.
3 Julius Høegh-Guldberg, Broder til Generalen, f. 1779, d. 30/n 1861, 

var allerede i 1823 udtraadt af Hæren og fik 3 Aar efter Obersts Karak
ter. I Marts 1848 blev han taget til Tjeneste og skulde virke for en 
Folkevæbning paa Fyn.
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der ikke har haft Anelse om Betydningen af sin Rolle som Stabs
chef, i en Generalkommando, der var en komplet Rumpelkasse, 
hvor Randers, Fredericia og tilsidst Kbhvns Arsenaler og Depoter 
paa den lysteligste Maade var øst paa Maa og Faa, i en General
kommando, hvor vi ved Ekspeditioner maa finde og opdage ind
til hele Batailloner og Skibsladninger, og saa siger I: Værsgod! 
Organisér! Vi tvivler ikke paa, det bliver gjort med stor Iver. 
Mange Tak! Med stor Iver! ja Iveren kan saamænd være stor nok, 
men Kræfterne har deres Grænser. Saa har I med saare liden 
Skaansel kastet os fra, hvad vi kunde overkomme, og hvad vi 
uden Praleri havde vist vi duede til, og givet det i Vold til en 
Kollegiemand, der efter al Billighed og Rimelighed burde have 
redet Sammensuriet bag Arméen, hvori denne ikke havde mindste 
Skyld, og, som Gud maa vide hvorfor, ikke har faaet Posten paa 
Fyn. I alt Alvor! Lidt mere i samme Stil, og I nøder os til en 
Falliterklæring, om vi saa var i Besiddelse af Engles Taalmodig- 
hed og Opofrelsesevne og af en Guddoms Kræfter. Skaden er ikke 
stor, siger Du maaske; nuvel! saa let os Byrden fra Skuldrene, 
vi er sandelig ikke de, der tror at have bedst Evne til at bære 
den. Betænk, at I har taget de bedste Kræfter fra os, der er bievne 
paa Als; at vi skal organisere den hele Reserve med de Midler, 
vi kan finde i den ene Brigade, der er kommet herover. Betænk 
en Smule, hvad I kaster os paa Halsen, naar I vil have, at vi 
skal initiere General Wedell1 i vore Forretninger, i det Øjeblik 
han er fnysende vred over at maatte afgive sit Kommando til en 
anden. Betænk, hvad Arméen siger, naar Bataillonskommandør- 
posten, som tapre Officerer, der har fægtet, fortjente, gives til en 
Meklenborger, der har privatiseret i mange Aar2. Det gør ikke 
godt. I klager over, at vi ikke sender Eder Lister og Djævelskaber. 
Tror I, at man i et Øjeblik organiserer saa meget som et helt 
Krigsministerium og Kollegium? Hvorfor udnævner I ikke uden 
videre nogle af de Officerer, som efter Rapporterne utvivlsomt 
fortjener det? Men det maa være nok! Tiden er ikke en Evighed 
i 24 Timer. Tilsidst! en lille Smule Billighed; ellers kommer vi 
til at fro, at I vil os paa Halsen; det behøves ikke. Vi er rede til 
alt. Et Ord, og vi generer ikke; et Ord, og vi gør, hvad vi kan, 
men ikke Umuligheder«.

Det, man trængte til, var en dygtig Generalkvartermester 
eller, som man nu vilde sige, en Generaldirektør for Etape-

1 Jfr. S. 20 Note 5.
2 Major Suckow; jfr. S. 44.

Historisk Tidsskrift. 9. R. IV. 3
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væsnet, og hertil var næppe nogen bedre skikket end Oberst 
Hansen; men han attraaede, forstaaeligt nok, krigerske 
Laurbær. I Følge hele sin Fordannelse vilde General Hede
mann ikke kunne gøre Fyldest i denne Stilling; Læssøe 
har vel nærmest tænkt sig ham som Leder af det lokale 
Forsvar paa Fyn; men han udtrykker sig ikke klart.

O venciterede Brev af 17. Maj er affattet som Svar paa 
Ministerens Skrivelse af 14. s. M. Efter Modtagelsen af 
Tschernings Henvendelse af 10. Maj1 har Læssøe desuden 
udfærdiget en Koncept, som aldrig er blevet renskrevet end 
mindre afsendt2. Den skildrer med levende Farver For
holdene efter Slaget ved Slesvig, fortæller om Sammenstødet 
med Riegels, beklager Hedemanns direkte Henvendelse til 
Kongen og kritiserer skarpt Hansens Optræden, som Mini
steren jo paa en Maade forud havde billiget ved at give 
ham en saa udstrakt Myndighed. I Slutningen af Brevet 
udtaler han sin Mening om General Hedemann:

»Endeligen det kan gaa under visse Forhold at have en Gene
ral, som for en stor Del er en Skygge; men det hævner sig svar
ligt under andre Forhold, og ingen er Herre over, naar disse 
kan indtræde. De ser, Hr. Krigsminister, at jeg taler saa aaben- 
hjærtigt, som jeg maaske ikke burde tale, og De vil derfor tillade 
mig at tilføje, at jeg ikke er opblæst og uerfaren nok til at tænke 
paa selv at træde i min Generals Sted; den der modtager saadan 
en Ophøjelse, førend Stordaad har berettiget ham dertil, han er 
efter min Mening en Daare. Til Ministerbordet kan man stige op 
fra Præsteboligen eller fra Advokatbænken, det er en politisk Op
højelse, som Alverden indrømnier Dygtigheden; men Kommando
staven skal kun den vove at røre, som enten har Daad eller 
Stilling at beraabe sig paa. De ville tilgive, at jeg besvarer Deres

1 Side 29 f.
2 Koncepten, der mangler Datum og Underskrift, er skreven med 

Læssøes Haand og ligger i Vaupells Papirer; den indeholder adskillige 
Udtalelser, der genfindes i Brevet af 17. Maj, og andre, der refererer sig 
til Ministerens Ytringer i hans Skrivelse af 10. s. M. Den er delvis af
trykt hos N. P. Jensen 97 f. Den er ikke kommet Tscherning i Hænde, 
hvilket turde fremgaa af, at en Del af dens Indhold gaar igen i Skrivel
sen af 17. Maj, og af at Ministeren i sine Optegnelser kun omtaler og 
refererer sidst nævnte.
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Ytring i sidste Brev som Alvor, ikke som Spøg1. Jeg har ingen 
overdreven Tillid til mig selv og ved meget vel, hvor meget mine 
Kræfter formaar; det er muligt, at jeg i Tiden kan due højere 
oppe; men nu vil jeg helst have en lav og sikker Stilling. Det er 
min Tro, at det ikke er til Gavn for mit Land at have General 
Hedemann i Spidsen for sin Armé, naar de nye og større Forhold 
indtræder«.

De Udtalelser om General Krogh og Obersterne Bülow 
og Hansen, hvormed Koncepten slutter, er omtrent de 
samme, som findes i Skrivelsen af 17. Maj; kun bruges 
der endnu skarpere Udtryk om sidst nævnte. Skønt Skrivel
sen aldrig kom afsted, har den dog ikke ringe psykologisk 
Interesse.

Foreløbig blev Hedemanns Stilling urokket; den 24. Maj 
fik han Generalmajorsanciennitet fra 23. April at regne, og 
s. D. blev Obersterne Hansen, Bülow og Schleppegrell General
majorer; der havde fundet flere Afskedigelser Sted i Generals
klassen. Læssøe blev udnævnt til Major, skønt han i Breve 
baade til Ministeren og Harbou havde frabedt sig at blive 
dekoreret eller trukket frem2. Trods alle Rivninger og Gnid
ninger blev der baade i Krigsministeriet og i Fynske Gene
ralkommando udført et stort og godt Arbejde. Den 13. Maj 
var der 11 Batailloner paa Fyn; de var ikke alle lige gode; 
det kneb med Reserven, og de frivillige Korps var temmelig 
umulige3. Trods alt mente Korpskommandoen dog, at man 
turde vove et Fremstød fra Als, og den 22. Maj billigede 
Krigsministeren Planen, idet han dog gjorde opmærksom 
paa, at der ikke kunde regnes paa Bistand fra svensk Side; 
den 28. Maj forekom ham heldigt valgt; det var Aarsdagen 
for Stænderforfatningens Indstiftelse4. Meningen var ved et 
Flankestød at bringe Preusserne, der rykkede op i Jylland,

1 Ytringen om, at Ministeren gerne saa Læssøe i Spidsen for Hæren.
2 Vaupell 58; Læssøe til Harbou 29/4 Kl. 12 Aften. (I Oberstinde Har- 

bous Eje.)
3 Indk. Sag. 13/5 N. 274. Rapport, underskrevet af Læssøe »under Gene

ralens Fraværelse. Efter Befaling« (sie!).
4 Kopib. a 46 N. 4344 og 4345. Disse to Breve er fejlagtig indførte 

under 23/5.
3*
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til at gaa tilbage. Angrebsstyrken: 17 Batailloner, 1 Eska
dron og 3 Batterier, inddeltes i 2 Divisioner under General
majorerne Hansen og Schleppegrell. Til førstnævnte sendte 
Ministeren den 22. Maj en halv privat Skrivelse, hvori han 
udtalte, at Ordren til at adlyde Hedemann »er ikke blot 
en overflødig Ministerialordre, men en venskabelig Anmod
ning«1. Dagen efter bad han Læssøe »sætte enhver personlig 
Uvilje til Side og intet at gøre for den formelle Side af 
Sagen. De selv og Deres General kommer nu i et bestemt 
og direkte Kommandoforhold til Oberst Hansen, en meget 
vigtig Begivenhed«2. Harbou formanede ham i følgende 
drastiske Vendinger: »Lad nu bare sé, at Du ikke tilbageviser 
nogen kordial Imødekommen Du Skræk! Ellers skal Djævlen 
gale i Dig«. Den 25. Maj tilsendte Ministeren Hedemann 
en Instruks3, hvori det bl. a. hedder:

»Alle Tropper, der staar under Dem, og hvem De kan tilstille 
Befalinger, hvis Virksomhed ikke kunde svækkes af Omstændig
heder, medførte af den til deres Oversendelse fornødne Tid, skal 
naturligvis ubetinget efterleve Deres Ordre ... Over alt, hvor De 
er til Stede, handler og befaler De som eneste Højstbefalende, og 
ethvert Kommando, De afsender, medgiver De Deres Instruktion, 
den enhver Dem underordnet Vedkommende skal vise pligtmæssig 
Lydighed«.

Hedemann blev altsaa ikke Hærens Overgeneral, kun 
Armékorpschef, og dette fremgaar med stor Tydelighed af 
følgende Passus i Instruksen:

»Generalkommandoen i Nørrejylland forbliver i usvækket 
Myndighed. De har desaarsag, naar De betræder Nørrejyllands 
Gebet, at anmelde Deres Ankomst for samme, og, i hvor vel De 
forbliver selvstændig Armékorpschef, saa skal De dog muligst 
følge Generalkommandoens Anvisninger ... Ligeledes skal General
kommandoen yde Dem al mulig tjenstlig og kordial Bistand«.

Det var Historien med Riegels om igen! Hvis Hedemann 
med sit Korps kom til Jylland, skulde han underlægges

1 Kopib. a 46 N. 4345.
2 Vaupells Pap.
3 Kopibog a 46 N. 4515.
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General Moltke, hvem man jo netop ikke havde villet give 
Kommandoen over Armékorpset. Og der var virkelig Fare 
for, at Fremstødet fra Als blev opgivet; Tseherning havde 
faaet Betænkeligheder; den 25. Maj skrev han til Hedemann1, 
at den engelske Gesandt havde meddelt, at General Wrangel 
havde faaet Ordre til at rømme Jylland, og næste Dag sendte 
han General Hansen følgende Meddelelse2: »Den af General 
Hedemann i Skrivelse af 23. Maj omtalte Ekspedition af Trop
perne fra Fyn og Als vil nu ikke komme til at finde Sted, da 
i Følge diplomatiske Forhandlinger de preussiske Tropper 
pludselig har forladt Nørrejylland«. Samme Dag havde han 
sendt Hedemann3 en højst besynderlig Opfordring til at gøre 
»en lille Visit i Kiel og Eckernförde«, hvis han ikke fandt 
sig »foranlediget til at foretage den paatænkte Sundevedstur«.

Den 26. Maj mellem 4 og 5 E. M. modtog Krigsmini
steriet fra Generalkommandoen paa Fyn og fra Komman
dantskabet i Fredericia Indberetning om, at Preusserne 
havde rømmet Fæstningen, og Tseherning afsendte straks 
Harbou med Ordre til Hedemann om at standse al Ind
skibning til Als og indrette alt til Overgang til Jylland 
mellem Fredericia og Snoghøj; men Ordren kom for sent. 
Den 27. tidligt om Morgenen afsendte Kaptajnen den pr. 
optisk Telegraf fra Korsør til Nyborg, men, da Depechen 
Kl. 7 Aften naaede Faaborg, var alle Tropper afsejlede, og 
Hovedkvarteret i Gang med at indskibe sig. Den 28. Kl. 4 
Morgen naaede Harbou Als og ilede til Sønderborg, hvor 
han overleverede Krigsministerens Ordre til Læssøe. Da 
denne og hans Chef hævdede, at det var nødvendigt at 
have en Forpoststilling i Sundeved for at sikre Als mod 
den betydelige fjendtlige Styrke, der stod mellem Haderslev 
og Flensborg, indrømmede Kaptajnen, at dette var rigtigt, 
men fastholdt i Ministerens Navn, at Tropperne ikke 
maatte gaa videre, naar denne Stilling var indtaget;

1 Kopib. a 46 N. 4513.
2 Kopib. a 46 N. 4536 Pkt. 5.
3 Kopib. a 46 N. 4517.
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selv om Generalen kunde opnaa en nok saa stor taktisk 
Fordel, vilde han ved at overskride denne Linie paadrage 
sig et meget tungt Ansvar \ Om alt dette havde Tscherning 
selvfølgelig ingen Anelse. Den 29. Maj2 takkede han Fynske 
Generalkommando (Wedell-Wedellsborg) for det dygtige 
Arbejde ved Indskibningen, men beklagede, at »det egentlige 
Øjemed med denne Bevægelse har maattet opgives«.

Efter den heldige Kamp den 28. Maj udtalte Tscherning 
sin Glæde over, at »den foretagne Rekognoscering er lyk
kedes saa vel«, og efter den derpaa følgende Affære den 
5. Juni udtalte han i' stærke Udtryk sin Beundring for 
Troppernes gode Forhold3. I den nærmest følgende Tid er 
der ingen Konflikter mellem Ministeren og Nørrejyske Armé
korps; Tonen i Tschernings Breve til Hedemann er nærmest 
kordial; han er vel ikke enig med ham i alt, men lader 
dog i Reglen Hovedkvarteret faa sin Vilje. Da det var gaaet 
galt i Nordslesvig, hvor Oberst Juel, opskræmmet af et 
natligt Overfald paa hans Forposter den 7. Juni, var gaaet 
tilbage til Kolding med det saakaldte højre Flankekorps, 
havde Ministeren helst set, at General Hedemann og Læssøe 
straks var gaaet derover4, men han gjorde dog ingen Ind
vendinger, da Hvervet blev tildelt General Bülow, som 
overtog Kommandoen og den 11. Juni stod ved Haderslev. 
Han blev imidlertid meget glad, da Hedemann bestemte 
sig til at gaa til Sønderjylland: »Deres Resolution at afgaa 
med 4 Bataillonei' og Garden til Haderslev var mig i højeste 
Grad behagelig at erfare5«. Den 13. Juni landede Hedemann

1 Nogle Erindringer og Betragtninger etc. af Joh. Harbou. Kbh. 1870. 
S. 27 f.

2 Kopib. a 46 N. 4608.
3 Kopib. a 46 31/5 N. 4653, 7/6 N. 4933. Den 30. Maj Kl. IP/2 F. M. af

sendte Tscherning til Hedemann et ubehageligt Brev, hvori han gav ham 
en Næse, fordi han ingen Rapport havde sendt fra 28. Maj; 6 Timer 
efter kvitterede han for Modtagelsen af Rapporten, der var dateret 28. Maj 
Kl. 11 E. M. (Kopib. a 46 30/a N. 4649 og 4650).

4 Kopib. a 46 9/a N. 5044, 10/6 5045, u/6 5076.
5 Kopib. a 46 13/a N. 5161.
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ved Hejlsminde, og KL 11 om Aftenen kom han til Christians
feld1. Skønt der efter Haanden blev samlet en temmelig 
anselig Styrke i Nordslesvig, maatte Nørrejyske Armékorps 
ikke foretage noget offensivt Skridt mod den kombinerede 
tyske Hær, der stod ved Bov; heller ikke maatte det, da 
General Wrangel efter at have faaet Forstærkninger rykkede 
Nord paa, møde ham i Nordslesvig; den 20. Juni gik Hede
manns Korps efter Ordre tilbage over den jyske Grænse, som 
Wrangel ikke vilde passere, og nu herskede der i længere 
Tid faktisk Vaabenhvile, medens der i Malmø forhandledes 
om en Vaabens.tilstand. Tilbagegangen og den tvungne 
Uvirksomhed satte ondt Blod endogsaa hos Læssøe, der i 
Begyndelsen af Juli udøste sit Hjerte for Harbou2. Efter i 
en Indledning at have udtalt sig for Ønskeligheden af at 
slette Skellet mellem Riddere og Dannebrogsmænd ved at 
lade alle begynde med Sølvkorset, fortsætter han:

»Pas over Hovedet lidt paa Arméens Stemning, og forbered 
Tingene paa de rimelige Forandringer. Endnu bestaar alle Ele
menter til i givet Øjeblik at gribe til og fornye det gamle Regi
mente. Artillerichef, Ingeniørchef, Generalstabschef, Kollegieherrer, 
Generaladjutant, de gamle Brigadegeneraler og Generalkomman
doer m. m., alt findes der til lige at træde ind i den gamle Skure. 
Man har altfor meget frygtet for at røre ved, hvad der forhen 
var mægtigt, alt for lidt brydt sig om den opvoksende Opinion. 
Gør Institutionerne saaledes, at de kan bestaa ved deres selv
stændige Kraft, ikke saaledes at de afhænger af enkelte Person
ligheder. Til hvad andet end Skade er en Chef for de specielle 
Korpser?3, hvorfor kan disse ikke som i Frankrig bestyres af 
Komitéer? Hvorfor staar Generalstaben endnu bestandigt ikke 
direkte under Krigsministeriet?4 Hvorfor eksisterer endnu be
standigt en Generalstabschef og Generalkvartermester som er en 
Ridicule men inden føje Tid kan virke paa den gamle fordærve-

1 Kopib. a 46 15/6 N. 5232.
2 Brevet, der er i Oberstinde Harbous Eje, er udateret, men maa være 

skrevet senest 5. Juli, da Harbous Svar er af 7.
3 Artilleri og Ingeniører.,
4 Om Generalstabens mærkelige Tjenesteforhold se dens Jubilæums

skrift: »Generalstaben 1808—1908«. Kbhvn. 1908. S. 6 f.
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lige Maade1. Vær overbevist om, at den hele gamle Stok, hvor 
venlig og smilende den end kan vise sig, lurer kun paa Øjeblikket,, 
hvor den kan gribe Tøjlen som forhen. Det vil ikke vare længe, 
det tror jeg heller ikke, men hvorfor udsætte sig for en Reaktion, 
om den end er kort? Der haves en forunderlig ringe Tillid til 
den aktive Armé. Hvorfor staar bestandig de Mænd, der bruges 
i Stillingerne, kun provisorisk i dem, medens deres tilbageladte, 
ubrugelige Kolleger har de faste Poster inde og, saa snart Freden 
kommer, trænger dem tilbage. Skal da virkelig de nuværende 
Brigadekommandører vige Pladsen for Wittgenstein2, Moltke, 
Castenschiold3 etc.? Skal Generalstaben atter lukkes inde og sejg- 
pines af Steinmann uden Nytte for Arméen og til dens Ærgrelse 
og Had? Vil man igen lade det Hansen-Keyperske aageragtige 
Gnieri4, der selv nu ikke altid fornægter sig, bringe Arméen til 
Fortvivlelse? Man tage sig i Vare! De gamle Institutioner har man 
ladet uforandrede for Størstedelen; de Personligheder, der har 
Indflydelse i Arméen og Agtelse (Bülow, Rye, Schlcppegrell m. fl.) 
har man ikke villet sætte frem; man har holdt Imbecillitet og 
den gamle forhadte Stok ved Roret og i Spidsen; Hænderne har 
man bundet Arméen paa Ryggen ved Diplomatikkens Baand lige 
fra Tiden før Slesvig indtil denne Dag; Fjenden har altid haft 
Lov til at slaa, vi aldrig. Det gaar ikke. Der har Du den sorte 
Side af Sagen; jeg ved meget godt, at der ogsaa er udrettet meget 
godt, og at det kan være en vanskelig Sag at kæmpe mod ydre 
og indre Fjender paa engang. Hvad jeg her skriver, prætenderer 
heller ikke at være en Dom men en Advarsel, fordi jeg frygter 
for den nuværende Styrelse. I har med det hele Ministerium 
støttet Jer paa det gamle og kastet Folket til Side. Gør godt, hvad 
der kan gøres godt. Arméen er uden Styrelse i kraftig Forstand, 
intet er siettere og svagere, naar det først gennemskues, end

1 Generalmajor P. Fr. Steinmann (f. 13/6 1782, d. n/12 1854) var som 
forstokket Topograf Læssøes bete noire; han var yderst konservativ i 
alle Retninger, men nød p. Gr. af sit Retsind og sin Pligtfølelse saa megen 
Anseelse, at han blev staaende i Hæren, skønt han ikke blev benyttet 
ved den aktive Hær. Dsk. Biogr. Lex. XVI, 376.

2 Prins Ludvig Carl af Sayn-Wittgenstein-Berleburg (f. 1786, d. 1866) 
var ved Krigens Udbrud Chef f. 2. Infanteribrigade.

3 Generalmajor Henrik Gisbert Castenschiold (f. 1783, d. 1856) var ved 
Krigens Udbrud Chef f. 2. Kavalleribrigade.

4 Major Leop. Jos. Friedr. Keyper (f. n/9 1793, d. 24/e 1854) Departe- 
mentsch. i Krmin., havde været 3. Deput. i Genkomkoll., hvor Hansen 
havde været 2. Deput.
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Adjutant- og Papirsregimente. Om saa Bülow har gjort Tusinde 
Synder, saa er han nu engang Manden; vil I absolut ikke bruge 
ham, saa tag Schleppegrell, hvor gal han saa end er og svag 
dertil. Hansen er Ris til Jer Rumpe ogen Fordærvelse for Land 
og Hær; det er Eders onde Aand, der lurer paa Jert Fald, der 
selv smægter efter Magten for ikke at bruge den, naar han først 
besidder den, uden til Trældommens og Daadløshedens Fremme. 
Saa desperat kan man til sidst blive, naar man rigtigt bliver tra- 
sakket af Diplomater m. m. Naar Du har læst dette Brev, saa 
gør lidt, ganske bitte lidt ved Hovedsagen, de nye Institutioners 
Befæstelse, den gamle, fordærvede Surdejgs Bortskaffelse, og 
brænd dernæst denne Lap som et Udbrud af Desperation«.

I dette Brev er der ikke et Ord om Hedemann; hele 
Desperationen er rettet mod Hansen, hvis Følelser for Læssøe 
var af ganske samme Art, og mod de i Virkeligheden uskade
lige, men ogsaa unyttige Generaler, der sad hjemme og hæ
vede Gagerne. At det ikke var saa ganske let for et Over
gangsministerium at bryde nye Baner og »krænke Lovene 
og Vanerne paa én Gang«, oplyser Harbou Vennen om i et 
Brev af 7. Julix. Baade af Hensyn til Pensioneringen og 
for ikke at gøre sig Alverden til Fjender uden at opnaa 
andet end at faa nogle Venner for en stakket Tid kunde 
man ikke rydde saa stærkt op som ønskeligt.

»Lad ogsaa de nuværende Stympere gaa af, saa fordrer Armé
ens Flertal om nogen Tid ny Afgang for at faa nyt Avancement, 
thi republikansk m. H. t. egne Fordringer er grumme faa; de 
fleste vil ikke blot have Virksomhed men ogsaa Avancement og 
Indtægt, og i denne Higen ligger størstedels den patriotiske 
Higen for at faa Reorganisationen og hensigtsmæssige Personel
forandringer. Wittgenstein og Castenskiold vil snart ryge2, Moltke 
ved Lejlighed komme til Arméen og dér være dygtig eller Afgangs
kandidat. Kan Du, hvis ingen Vaabenstilstand kommer, angive en 
anstændig3 Maade til at faa General Hedemann til Side, da 
vil Du være meget velkommen med Dit Forslag, især hvis Du 
dertil kan angive nogen, som fornuftigvis kan sættes i hans Sted. 
Bülow mener Ministeren ikke at udnævne, dels paa Grund af

1 Vaupells Pap.
2 De blev afskedigede 22h 1849.
3 Udhævet af Brevskr.
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hans bevidste Synder, dels fordi der virkeligen ikke vindes 
synderligt ved Byttet. Han er ligesaa stupide som den nuvæ
rende, og det er endog sandsynligt, at han vil indføre et misligt 
»Adjutantregimente«, og at Du vil ingenlunde blive Eneherre, 
hvilket er nødvendigt, naar Stabschefen skal bøde paa Feltherren. 
Schleppegrell betegner Du jo selv som gal, og han er vistnok 
for en stor Del meget uregerlig; Rye, med ham maa der gøres 
et for stort Spring for at komme til et Resultat, der dog altid 
vil være usikkert. Hansen og Du kan jo ikke gaa i Spænd sam
men, med mindre man dér havde en Dyretæmmer, der maatte 
kunne gøre en Carther til Skamme. Nu kommer altsaa Krogh; 
Du taler om hans sønderbrudte Anseelse, og deri har Du Ret; 
men tænk Dig, hvor mange franske Generaler, og ansete dygtige 
Generaler, der var endnu større vautriens [sic] end han. Han er 
den ældste, har Komportement i enhver Henseende og er i 
mange Henseender habil, hvad siger Du dertil? Hansen er unæg- 
teligen den dygtigste af alle vore nuværende Officerer, dersom 
han og I andre ikke var passablement uomgængelige baade 
den ene og den anden. Du har med Din Dygtighed erhvervet 
Dig en velfortjent Tillid i Hæren som hos Ministeren, og Du 
ansés for en nødvendig Betingelse for samme; men dog kan man 
endnu ingenlunde gøre Dig til Højstkommanderende. Dertil mang
ler Dig flere Kapaciteter, navnligen tilbørligen at kunne ordne 
og bestyre Administrationen og Forplejningen. Forretningsgangen 
vilde blive for klaprende; derfor maa Du endnu give Tid; men 
med Tiden kommer Du nok dertil, og da skal ingen hilse Dig 
med større Glæde og Tillid end jeg. Kunde Du ikke have Lyst 
til at gaa ud som Bataillonskommandør i Linien og derfra have 
en maaske hurtigere Vej, der vil og maa være Dig nyttig? men 
hvem skal remplacere Dig? ErTrepka1 aldeles sikker? Risikerer 
man ikke, at han af og til faar en Raptus? Tænk nu vel derpaa 
og skriv saa snart enten til mig eller til Ministeren. Din hen
givne Joh. Harbou, der her kun har talt til Dig alene, men fra 
mig og Ministeren«.

Harbou har haft et aabent Øje for Læssøes Mangler; 
derimod har ingen af dem haft Begreb om, at det Adjutant 
Regimente, som de begge teoretisk afskyede, blomstrede fro
digt baade i Krigsministeriet og i Hovedkvarteret; derom vid
ner de Efterskrifter, hvormed deres Breve ofte slutter.

1 Joh. Chr. Mathias Trepka faldt ved Isted som Oberst og Bataillons
kommandør kun 41 Aar gammel. Han led under Anfald af Melankoli.
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Harbous Breve af 7. Juli har næppe affødt noget Svar 
fra Læssøes Side, d. v. s. ikke noget skriftligt, for mundt
lig fik han rig Lejlighed til at udtale sig, da Vennen den 
12. Juli indfandt sig i Hovedkvarteret i Viuf i Anledning 
af Forhandlingerne om Vaabenstilstand, der skulde ledes 
af Kammerherre Reedtz, med hvem han var fulgt. I Malmø 
var der den 2. sluttet en Konvention, som dog skulde under
skrives af Hedemann og Wrangel og ratificeres af Kongerne 
af Danmark og Preussen, inden den kunde træde i Kraft; 
man havde imidlertid gjort Regning uden det tyske Forbund, 
som krævede, at Rigsforstanderen skulde ratificere Konven
tionen, og at Wrangel skulde optræde som Forbundsgeneral. 
Efter en indgaaende Samtale med Læssøe skrev Harbou 
paa Ankomstdagen nedenstaaende Brev til Ministeren1.

»Vi er da iykkeligen ankomne hertil, og i hvor vel Læssøe 
jo ikke modtog de medbragte Efterretninger med særdeles For
nøjelse, saa maa jeg dog sige, at han senere for mig har ytret 
sig saa lidet vrangvillig, som det i lige Grad glædede og forun
drede mig. Han ansér Tingen for saa godt som [af]gjort, finder 
altsaa at man maa tage den, som den er, og indrømmer villigen 
Muligheden om end ikke Sandsynligheden af, at der kan opnaas 
noget bedre paa denne Maade end ved en fortsat Kamp. Den 
vedblivende fælles Administration af Hertugdømmerne smagte 
ham jo naturligvis mindst. Jeg skal nok kunne indestaa for, at 
den Slags smaa Chikanetilbøjeligheder ikke vorder udførte. Hede
mann lader til at vorde mindre og mindre ansét og afholdt. 
Læssøe er ked af ham som en Kat af Sennop, siger, hvad man 
jo iøvrigt ved, at det er en Mand uden mindste Indsigt eller 
Kraft, som ikke engang er af det urokkeligt kolde Mod, der gør 
yndet af Soldaterne, men som dukker, naar Kanonkugler gaar 
over Hovedet paa ham, og som træder smudsigt gerrigt frem, 
og som er af en Repræsentation, som gør ham dekonsidereret. 
At Hedemann efter Vaabenstilstanden 2 paa en anstændig Maade 
kaldes tilbage (ved at præsidere i den af Dem paatænkte Ko
mité), ansér han for særdeles ønskeligt, ja nødvendigt. At Gene
ral v. Krogh da som ældst midlertidigen overtager Kommandoet, 
ansér han ligeledes for godt, kun mener han, at man foreløbigen

1 Indk. Sag. 1848 N. 722.
2 D. v. s.: efter at man har sluttet Vaabenstilstand.
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bør lade den definitive Udnævnelse vente. Trepka, mener han, 
vil være en god Stabschef, især naar han faar Abrahamson til 
Souschef. Caroc1, hvem Læssøe i øvrigt tilkender megen Fortje
neste, ansér han ingenlunde for at kunne konkurrere med Trepka, 
og skal Caroc ogsaa selv have erklæret, at han hverken er til
bøjelig eller duelig til en slig Post. Abrahamson 2 og Kauffmann3 
ansér Læssøe for de dygtigste af de yngre Generalstabsofficerer. 
Hansen har Læssøe sin bestandige og lige saa stærke Antipati 
imod, men erklærede straks, at der intet Spørgsmaal kunde være 
om, at General Hansen var Manden til at være Kommissær4. 
Angaaende den anden Kommissær, da frygter man dels de Mezas 
Hæftighed, dels hans Hang til at opholde sig ved Smaating og 
Futiliteter; som hans Konkurrenter opstilles Lunding5 og Lütti
chau 6 af Artilleriet. Hvis der endnu er Tid dertil, ville De, Hr. 
Minister, behage at ytre dem desangaaende item over Lønborg7 
og Olsen8, den første vil vorde altfor meget General Hansens 
Ekko, hvilket ogsaa vil vorde Tilfældet med Baggesen. Angaaende 
Oberstløjtnantskandidater, da ytrede Læssøe, at Grum 9, maatte 
forbispringes, hvorom Rapport snart vil indløbe, at Barteis10 
var en stor Klodrian, Wagner11 gal, og at Suckow12, om hvem 
man ikke har villet ytre sig paa Grund [af] hans direkte Udnæv
nelse fra Dem, var en Brouillon, der kun virkede skadeligt i en
hver Retning, at Kæsemodel13 viste sig sin Stilling voksen, at 
Jakob Ræder var bleven utaalelig som Brouillon og Krakiler, 
og at dette ogsaa var til Dels Tilfældet med Philip Ræder14, men

1 Fr. Carl Vilh. Caroc; død 1882 som afsk. Genm.
2 Werner Hans Fr. Abrahamson; død 1911 som afsk. Ob. og Raadm.
3 Heinr. Aug. Theodor Kaufmann; død 1905 som afsk. Genit.
4 Til at gennemføre Vaabenstilstandens Bestemmelser skulde der fra 

begge Sider beskikkes Kommissærer.
5 Niels Chr. Lunding, Fredericias Forsvarer; død 1871 som afsk. Genit.
6 Math. Lüttichau; d. 1870 som fhv. Krigsminister og Genit.
7 Fr. Lønborg; d. 1860 som Ob.
8 Oluf Nie. Olsen; død 1848 som Ob.
9 Carl Chr. Grum; d. 1869. Afsk. 1849.

10 Carl Fr. Barteis; d. 1850. Afsk. 2bh 1849.
11 Moritz Carl Aug. Fr. Wagner; d. 1849 som Oblt.
12 Joach. Aug. Conr. Suckow, var som Major afsk. 1842, men blev 

af Tscherning paa ny taget til Tjeneste som Kom. f. 5 Reservebat. Han 
afgik derfra 1849.

13 Chr. Henr. Kæsemodel, afsk. Major, fik Sptbr. 1848 Oblt. Karakt, 
og blev Højstbef. f. Vestind. Hærstyrke; falden 6/7 49 ved Fredericia.

14 Joh. Phil. Thom. Ræder; d. 1869 som Genit.
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at han var god for Forposttjenesten, at Trepka var og blev et 
Menneske, der skulde frem, at Irminger1 aldeles ingen Preten- 
sioner kunde formere, at enhver vist med Fornøjelse vilde erfare 
Flensborgs2 Avancement, og at endelig Schow3, Arenfeldt4 og Ger
lach5 vist næppe havde givet skellig Grund til ved given Lejlighed 
ikke at komme i Betragtning. Angaaende Majorskandidater vedbliver 
man at opstille du Plat6, Lasson7 og Wørishøffer8, men senere er 
endnu flere komne til, som ved given Lejlighed ogsaa maatte komme 
i Betragtning, dog uden Men for de først nævnte. Som saa- 
danne nævnes adskillige, om hvem nærmere skulde rapporteres. 
Kaptajn Müller9 er en særdeles rask Karl men maaske ikke ganske 
rolig. Læssøe selv indsér fuldt vel, hvor gavnligt Kendskab til 
Tropperne vil være ham, og gaar gerne som Oberstløjtnant over 
til en Liniebataillon eller et Jægerkorps, men ikke ved Reserven. 
Han antager, at denne Ombytning med ham kun kan være til 
Gavn for hans Dygtighed og for Tjenesten; han nægter forøvrigt 
ingenlunde at fungere som Stabschef under Krogh.«

Dette Brev er ganske vist skrevet af Harbou, Haanden 
er Esaus; men Røsten er Jakobs, og Udtalelserne er Læs
søes. De er ikke fuldt retfærdige; Hedemann var baade 
ansét og afholdt, derom vidner den Adresse, som Hærens 
højere Førere tilstillede ham ved hans Afgang; blandt 
Underskriverne var endog Tschernings Svoger, de Meza. 
Sikkert er det ganske vist, at Hedemann ikke var nogen 
lærd Officer, og at hans Kendskab til højere Troppeføring 
ikke var stort, men han var sig sin Stillings Betydning 
bevidst, veg ikke tilbage for at tage en Beslutning og 
skyede ikke Ansvaret. Han reagerede kraftigt mod Krigs
ministerens Forsøg paa at gøre Indgreb i hans Myndig
hed og vakte dennes Mishag ved med Kongens Hjælp at

1 Joh. Heinr. Georg Irminger, Brigadekom. i 1850; d. 1854 som Ob. 
2 Carl Jul. Flensborg, Læssøes Efterfølger; d. 1852 som Genm.
3 Lauritz Switzer Schow; d. 1850 som Ob.
4 Adam Chr. Arenfeldt; d. 1868 som afsk. Ob.
5 Georg Dan. Gerlach; d. 1865 som Genit.
6 Pet. Herrn. C. du Plat; faldt 18/4 64 ved Dybbøl som Genm.
7 Georg Henr. Lasson; faldt 18/4 64 ved Dybbøl som Ob.
8 Joh. Andr. Phil. Ferdin. Wørishøffer; d. 1892 som afsk. Genit.
9 Carl Phil. Fr. Max Müller ;.d. 1884 som afsk. Gen.
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tilvejebringe fornuftige Kommandoforhold paa Als; men 
Tscherning var jo hans Foresatte, og overfor hans direkte 
Befalinger kunde han som vel disciplineret Soldat ikke 
nægte Lydighed; derimod paatog han sig den 28. Maj An
svaret, da den øjeblikkelige militære Situation, som Tscher
ning ikke kunde bedømme, krævede Handling. Det kan 
gerne være, at Hedemann, hvis Ro og Koldblodighed i 
Slaget fremhæves af Øjenvidner, ikke viste den impulsive 
Dristighed, som senere kostede Læssøe og Schleppegrell 
Livet til ingen Verdens Nytte; men at beskylde en Mand 
for Mangel paa Mod, fordi han »dukker« for Kanonkugler, 
er dog temmelig ubilligt; i vore Dage deltager Feltherren 
i Reglen ikke i Nærkampen. Og nu endelig Beskyld
ningen for Gerrighed og Forsømmelse af Repræsentations
pligterne ! Det er allerede omtalt, at Hedemann var ganske 
uformuende, og først i Juni fik han Taffelpenge, der kun 
beløb sig til 300 Rdlr. maanedlig; dem anvendte han ved 
en given Lejlighed til en repræsentativ Fest; men Staben 
kom ganske vist ikke til at leve gratis, som den maaske 
havde ventet. Der kan ikke paavises nogen bestemt Lejlig
hed, hvor Læssøe er røget sammen med sin General, der 
til sin sidste Stund bevarede den Illusion, at der havde 
hersket den mest fuldkomne Harmoni mellem ham og hans 
Stabschef.1 Man har nærmest Følelsen af, at han »har set 
sig gal« paa ham, som det saa ofte sker, naar en Under
given under vanskelige Forhold skal leve sammen med en 
Foresat, som han mener er ham underlegen i Kundskab 
og Begavelse, og som tilmed er konservativ, kølig og til
bageholdende. Tscherning var vred paa Hedemann, fordi 
han paa Als havde henvendt sig direkte til Kongen, og 
fordi han havde udtalt sit Misnøje med Ministerens umu
lige Ordning af Kommandoforholdene; derimod blev han 
aldrig stødt over Læssøes Frimodighed og tilgav ham baade 
hans hvasse Kritik af Ministerens Administration og hans 
Udfald mod dennes Idol: Hansen. »De kan være over-

1 Meddelt af Ob. C. E. Hedemann.
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bevist om, at jeg ikke noget Øjeblik tænker anderledes 
om Dem, end da De forlod København; tværtimod! Jeg 
erkender, at De har holdt mere, end De har lovet«.1

Det er ikke ualmindeligt, at Stabschefer og Adjutanter 
i fortrolige Henvendelser til ligestillede Kammerater udtaler 
sig mindre respektfuldt om Deres Chef, hvis Svagheder de 
jo faar at se paa nært Hold; de smaa Ondskabsfuldheder, 
som Adjutantbreve indeholder, har dog i Reglen ikke far
lige Følger; men den Brevveksling, som her er omtalt, 
havde en ganske anden Karakter; de Udtalelser, der blev 
fremsat i den, skulde give Ministeren et Grundlag, hvor- 
paa han kunde handle.2 Og han greb dem med Glæde. 
Den 14. Juli skriver han til Harbou3:

»Deres Brev af 12 dennes (Viuf) har jeg modtaget med ved
lagte fra Wrangel og fra Dem selv. De deri indeholdte Bemærknin
ger er mig for største Delen ret kærkomne. Som Medkommissær 
med Hansen forekommer Lüttichau mig bedre end Landing, 
som er vranten, Olsen bedre end Lønborg. Af Olsen og Lüt
tichau er hin den overlegne fra Forstandens og Dannelsens Side, 
denne mere Verdensmand. Hvem Læssøe [!!] vælger af disse tvende 
har forud mit Bifald ...«

Samme Dag indgav Tscherning følgende Indstilling,4 
der den 16. Juli blev approberet af Kongen:

»Da Armeen i Følge den afsluttede Vaabenstilstand forelø
big vil saa vidt muligt blive fordelt i Udskrivningsdistrikterne, 
hvorom jeg skal have den Ære at gøre nærmere allerunderdanigst

1 Tscherning til Læssøe 13/c 1848. (Vaupells Pap.)
2 Skønt Harbou jo kun havde refereret de Udtalelser, han efter Mini

sterens Befaling havde afæsket Læssøe, fandt han sig dog, da han i 1885 
fik at vide, at hans Brev af 12. Juli 1848 laa i Krigsarkivet, foran
lediget til at sende den daværende Chef for Generalstaben en Udtalelse 
om, at det ikke gengav »min Opfattelse af Hr. General Hedemanns 
større eller ringere Fortjenester, hvis Bedømmelse jo heller ikke var 
min Sag.«

3 Udg. Sag. 1848 Nr. 435 Litra a.
4 Originalen med Kongens Approbation blev tilstillet Hedemann og 

findes nu i Vaupells Papirer.
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Forestilling til D. M., skulde jeg herved allerund, indstille til D. M. 
allerh. Approbation, at den kommanderende General beordres til at 
begive sig til København for under Krigsministeren at overtage 
Præsidiet i en raadgivende Komité, betræffende Forfremmelser 
m. v.«

I en Resolution af 17. Juli paalagdes det yderligere Krigs
ministeren at udarbejde den under 1. April bebudede 
Avancementslov, »idet Vi iøvrigt ville have det henstillet 
til Din Afgørelse, om og hvor vidt Affattelsen af bemeldte 
Udkast burde være at overdrage til den i Din allerund. 
Forestilling af 14. ds. ommeldte raadgivende Komité, i hvil
ken Vi under 16. næstefter have approberet, at den kom
manderende General beordres til under Krigsministeriet at 
overtage Præsidiet«. Denne Indstilling og disse Resolutioner 
har i Følge deres Form ikke en Afskedigelse for Øje: Det 
Nørrejyske Korps opløses; den kommanderende General 
bliver altsaa overflødig i Jylland; han faar Garnison i 
København og beordres til at lede et Arbejde til Hærens 
Dygtiggørelse. Tschernings Mening var nu alligevel under 
alle Forhold at fjærne General Hedemann fra hans Korps, 
hvad der fremgaar af hans Udtalelser i et Brev til Harbou 
af 16 Juli.1

»Hvad enten vi nu slutter Vaabenstilstand eller fortsætter 
Krigen, maa Hedemann bort. Kunde man ikke bringe ham til at 
begribe den store Ansvarlighed ved at blive? Omstændighederne 
bliver daglig vanskeligere. Farerne større. Jeg har allerede ind
givet allerund. Andragende om hans Afgang fra Overkommandoen. 
Maaske bliver det dog bedst først at sætte Krogh i hans Sted, saa 
fremt han tør overtage Ansvarligheden.«

Der synes dog ikke at være gjort noget Forsøg paa at 
faa Hedemann til at gaa frivilligt, og han havde intet Be
greb om de Anslag, der smeddedes imod ham. Den 14. Juli 
skrev han til Ministeren2, at der kun var ringe Haab om 
Vaabenstilstand; det var nu af Betydning at faa at vide,

1 Udg. Sag 16/7 Nr. 435 Litr. a.
2 Indk. Sag Nr. 725.
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hvad Svenskerne vilde gøre, hvis Jylland blev angrebet; 
han mente, at de vilde gøre bedst Nytte paa Als. Den 
22. Juli holdt Generalen Revue ved St. Grundet, »hvor han 
regalerede alle Officererne af hele Arméen samt en hel Del 
fremmede Herrer og Damer fra Vejle og Omegn, en Fest, 
der rigelig medtog de faa Taffelpenge, han hidtil havde 
modtaget« x.

Med Forhandlingerne om Vaabenstilstand var det gaaet 
daarligt; de Fordringer, Wrangel opstillede, kunde Danmark 
ikke gaa ind paa. For ikke at være lige op ad Grænsen, 
hvis Fjendtlighederne atter skulde begynde efter Vaaben- 
hvilens Udløb, havde Hedemann den 17. Juli forlagt 
Hovedkvarteret til Vejle, og herfra meddelte han Ugedagen 
efter Wrangel, at han havde været rede til at underskrive 
Malmø-Konventionen, men at han nu, da Preussen, der 
hidtil var optraadt paa Forbundets Vegne, havde trukket 
sig ind under Centralmagten, maatte betragte Forhand
lingerne som afbrudte; hertil svarede Wrangel omgaaende, 
at Krigstilstanden atter vilde indtræde den 24. Juli Kl. 10 
Aften. Saaledes var Situationen, da Krigsministeren nævnte 
Dags Formiddag Kl. 10 indtraf i Hovedkvarteret2. De For
udsætninger, under hvilke Resolutionen af 16. Juli var given, 
eksisterede ikke mere; Tscherning synes selv at have været 
usikker og at have vaklet. Der fortælles, at han en hel 
Time talte med Hedemann om fremtidige Operationer og 
Hærens Forøgelse, inden han ved sin Bortgang uden videre 
Forklaring overrakte ham Resolutionen3. Dagen efter sendte 
han Kongen følgende Indberetning4:

»For i Følge D. M. allem. Befaling at afgaa til København for 
at overtage Præsidiet i den allerhøjest anordnede Komité har 
General Hedemann nedlagt Kommandoen over det Nørrejyske 
Armékorps og midlertidig overdraget Kommandoen til den ældste

1 Ræder. 100.
2 Indk. Sag. 24/7 N. 776.
3 Genm. Steinmann til Sønnen Major S. 16/8 48 (I Kammerherreinde 

B. Steinmanns Eje).
4 Udg. Sag. N. 458. 

Historisk Tidsskrift. 9. R. IV. a



50 A. TUXEN

Officer næst Generalen, Hr. Generalmajor v. Krogh, der som Følge 
heraf i Dag har overtaget Kommandoen«.

Den 27. meddelte Tscherning Premierministeren, hvad 
der var sket.

Den 25. Juli tog General Hedemann Afsked med Nørre
jyske Armékorps gennem en Dagsbefaling1, hvori han tak
kede Arméen for den udviste Udholdenhed, Enighed og 
Disciplin, »det Mod og den Tapperhed hvormed den hæder
ligt har staaet sin Prøve«. For Generalen kom Slaget gan
ske uventet; der var intet, der tydede paa, at han var 
falden i Unaade; Konflikterne med Krigsministeren var jo 
for længst bilagte; alle senere Udtalelser var holdt i en ven
skabelig Tone; ja saa sent som den 17. Juli havde Tscher
ning skrevet til ham, og den 24. havde han sagt til ham> 
at han havde fuldkommen frie Hænder til at handle efter 
Omstændighederne; han kunde forblive i Jylland eller 
overføre Hovedstyrken til Als; paa Hjælp fra Sverig kunde 
ingen Regning gøres2. Til Læssøe synes han at have 
næret ubegrænset Tillid; kort før sin Afgang havde han 
indstillet ham til Oberstløjtnant paa Grund af »det rigtige 
Overblik og den rolige Uforsagthed, hvormed han under 
de stedfundne Fægtninger paa rette Tid og Sted har ledet 
Tropperne«3; den 8. Aug. fandt Udnævnelsen Sted. Den 
kommanderende Generals pludselige Afskedigelse vakte selv
følgelig megen Opsigt i Hæren; som omtalt, demonstrerede 
en Del af de højere Førere ved at sende ham en Tak
skrivelse; ogsaa private Udtalelser vidner om, at man 
beklagede den haarde Medfart, han havde lidt. »Jeg fandt 
denne Afskedigelse noget haard og krænkende«, siger Oberst 
Ræder4 .. . »jeg tilskrev ham et saa smukt og taknemme
ligt Brev, som jeg formaaede at opsætte«. Dinesen5 finder 
det underligt, at Stabschefen ikke gjorde sin General Sel-

1 Trykt i Generalstabsværket II, 1148 f.
2 Smstd. 1148. Jfr. Steinmanns Brev af 16/8.
3 Trykt hos N. P. Jensen 118.
4 Ræder 100.
5 Anførte Værk 157.
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skab, men endog forfremmedes; de begaaede Fejl vil »oftere 
henhøre under Stabschefens specielle, yderst vigtige og 
omfattende Virkekreds end under den Højstbefalende«.

Efter Modtagelsen af Resolutionen skal General Hede
mann have gjort Ministeren opmærksom paa, at det jo 
kun var, naar Korpset efter indtraadt Vaabenstilstand blev 
opløst, at han skulde overtage Præsidiet i den raadgivende 
Komité; men hertil skal Tscherning have svaret, at det var 
lige meget; han vilde have en anden Övergeneral. Senere 
skal Generalen have haft til Hensigt at anmode om en 
retslig Undersøgelse af sit Forhold; men da Kongens Gene
raladjutant, Oberst Schøller1, indtrængende bad ham om at 
give Afkald herpaa af Hensyn til Landets og Regeringens 
Stilling, bøjede han sig herfor2. Han fik ikke mere nogen 
Kommando; i Sommeren 1850 synes et svagt Haab at have 
dæmret hos ham; Bülow var syg, og Krogh var Aaret i 
Forvejen bleven fjærnet fra Overkommandoen af Hansen^ 
der i Novbr. 1848 havde afløst Tscherning som Krigsmini
ster; hvis man havde sat ham i Spidsen for Hæren, vilde 
han have forlangt Læssøe til Stabschef; ogsaa han var 
bleven fjærnet, da Krogh fratraadte; det blev imidlertid 
denne, som kom til at afløse Bülow, men han maatte fra
falde det Ønske, ogsaa han havde næret, om at faa Læssøe 
til første Medarbejder. Kongen bevarede sin Velvilje for 
Hedemann: han blev straks Kammerherre, fik Sølvkorset 
1851 og Storkorset paa Femaarsdagen for Slaget ved Sles
vig. I 1854 gik han af med Generalløjtnants Karakter; men 
hans Livskraft var brudt; Sygdom slog sig til, og han blev 
fuldstændig blind. Den 31. Maj 1859 døde han ganske plud
selig knap 67 Aar gammel.

Af de tre Mænd, hvis indbyrdes Forhold her er frem
stillet, var Hedemann sikkert den mindst betydelige; han

1 Thomas Georg Schøller; d. 17/6 1863 som Genit.
2 Ovenstaaende Fremstilling støtter sig paa det ovenfor citerede 

Brev fra Genm. Steinmann, hvem Oberst Schøller har meddelt Indholdet 
af sin Samtale med Genm. Hedemann.

4*
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var tilmed ikke tidssvarende, hvis man tør bruge dette 
Udtryk, og stod vistnok den nye Tids Tanker temmelig 
fjærnt; til Gengæld var han afgjort mere »Soldat« end de 
andre. Baade Tscherning og Læssøe var højt begavede 
Mænd, men deres glimrende Evner var ikke godt skolede, 
og ingen af dem kendte sit Haandværk til Bunds. Dette 
gjaldt særlig Tscherning, hvis Ordning af Kommandofor
holdene var ganske forkastelig. Vel skal Krigsførelsen rette 
sig efter Krigens Politik; den ansvarlige Leder af Regeringen 
skal angive Hærføreren de Maal, der tilstræbes; men Mid
lerne maa han overlade ham selv at vælge, og han maa 
ikke gribe ind i Operationerne. Det har man imidlertid 
ikke villet forstaa herhjemme, og endnu i 1864 bandt Re
geringen Overgeneralens Hænder langt mere, end nødvendigt 
var; en anden Fejl, Tscherning begik, var at forhandle med 
Staben bag Chefens Ryg. I krigvidenskabelig Henseende 
stod Læssøe over begge de andre; hans Anlæg var fortrin
lige, og havde han faaet en forsvarlig praktisk og teoretisk 
Uddannelse, vilde han have giort udmærket Fyldest. Hvad 
han trods sine mangelfulde Forudsætninger udrettede, er 
imidlertid al mulig Ære værd. At Felttoget 1848 blev saa 
ærefuldt, skyldes disse tre Mænds Arbejde i Forbindelse 
med den fortrinlige Aand, der besjælede Nationen, Hæren og 
Flaaden, hvis gamle Rammer var gode, og hvis ældre, vel
uddannede Mandskab dannede en solid Kærne for de nye 
Formationer, Tscherning skabte. Felttoget vilde dog være 
endt med et Nederlag, hvis Forholdene hos Modstanderen 
havde været normale; men i Tyskland var de heldigvis saa 
forvirrede som vel muligt; der manglede Enhed baade i 
politisk og i militær Henseende; hertil kom den fuldstændige 
maritime Afmagt; men hvad der allermest var til Gavn for 
Danmark, var den Uvilje, hvormed Rusland saa paa det 
revolutionære Tyskland; det Tryk, som Czaren øvede paa 
vore Modstandere, fik langt større Betydning end den Sym
pati, vore nordiske Broderfolk nærede for os.



Smaastykker og Oversigter.

Aktsamlinger til Krigens Forhistorie.
Af Erik Møller.

I angelsaksiske Lande taler man altid om »den store Krig«. 
Størrelse er imidlertid et relativt Begreb. Thukydid taler i sit I. 
Kapitel om den peloponnesiske Krig som »den største endnu kendte 
Bevægelse ikke alene i Hellenernes Historie, men i en stor Del 
af Barbarverdenens — ja jeg var lige ved at sige i Menneske
hedens«. Men i én Henseende overgaar den for seks Aar siden 
afsluttede Kamp sikkert ogsaa forholdsmæssigt set alle tidligere; 
den har skabt en Literatur af et Omfang som ingen Sinde før 
og af den mest forskelligartede Slags. I Virkeligheden er alene 
det trykte Stof til Krigens Historie allerede elleve Aar efter 
dens Udbrud blevet ganske uoverskueligt. I det følgende skal 
der kun forsøges at give en Oversigt over, hvad aktmæssigt 
Materiale der siden 1914 er fremkommet til Belysning af det 
mægtige Sammenstøds nærmere Forhistorie, Tiden fra c. 1908— 
1914. Memoirer i egentlig Forstand samt kontroversielle og ræson
nerende Skrifter lades i denne Forbindelse ude af Betragtning.

Det begyndte allerede i Løbet af det første Krigsaar med en 
Række »kulørte« Bøger: en engelsk Blaabog, en tysk Hvidbog, 
en russisk Orangebog, et Par belgiske Graabøger, en serbisk Blaa
bog, en fransk Gulbog og en østrigsk Rødbog1. I Almindelighed 
vurderes den Slags officielle Publikationer meget lavt. Treitschke2

1 Correspondence Respecting the European Crisis (Miscellaneous Nr. 6 
1914). — Das deutsche Weissbuch. Wie Russland Deutschland hinterging 
und den Europäischen Krieg entfesselte (Auswärtiges Amt Berlin, August 
1914). — Russisk Orangebog. Samling af diplomatiske Dokumenter (Sep
tember 1914). — Royaume de Belgique: Correspondance diplomatique rela
tive å la guerre (September 1914. II 1915). — Le Livre Bleu Serbe. Les 
pourparlers diplomatiques 16/29 Juin—3/16 Aout 1914. — Ministere des 
Affaires Étrangéres. Documents diplomatiques 1914. La guerre européenne 
(Paris 1914). — Österreichisch-ungarisches Rotbuch. Diplomatische Akten
stücke zur Vorgeschichte des Krieges 1914 (Wien 1915).

2 Politik II 555.
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kalder dem »en Røgelse for Filistrene, gennem hvilken de ikke 
kan se«. Alt afhænger imidlertid her af, hvor fyldigt det Mate
riale er, som meddeles. Indeholder Samlingerne tilstrækkelig 
mange Aktstykker, vil det altid, trods Beklippelser og Udeladelser, 
være muligt at fastslaa Hovedlinjen i den Politik, der er ført. 
Og hvad specielt »Bøgerne« fra 1914—15 angaar, saa udfyldte de 
mange forskellige Samlinger hinanden; desuden var man ved 
Krigstilstandens Indtræden befriet for det Hensyn, der ellers maa 
tages til den anden Parts Ønske om Udeladelser. Og under disse 
Omstændigheder blev det allerede ved Nytaar 1915 muligt at 
give en nogenlunde sammenhængende Fremstilling af Begiven
hederne fra det østrigsk-ungarske Ultimatum til Serbien den 23. 
Juli 1914 til Englands Indtræden i Krigen og Krænkelsen af den 
belgiske Neutralitet1.

Og denne Papirkrig er bleven fortsat, ikke alene med Offent
liggørelse af supplerende Dokumenter i Blade og Tidsskrifter i 
de nærmeste Maaneder efter Aktsamlingernes Fremkomst — de 
senere Udgaver af den tyske Hvidbog voksede ved Medtagelsen 
af saadanne Tilføjelser betydeligt —, men ogsaa gennem alle 
Kampaarene og ud over Freden. Grunden er klar nok. Den findes 
i Versailles-Traktatens Art. 231:

De allierede og associerede Regeringer fastslaar og Tysk
land anerkender Tysklands og dets Forbundsfællers Ansvar for 
alle de Tab og al den Skade, som de allierede og associerede 
Regeringer og deres Statsborgere har lidt som Følge af den 
Krig, Tyskland og dets Forbundsfæller har paaført 
dem.
Det er Indledningen til og Motiveringen af det meget om

stridte Erstatningskapitel i Fredstraktaten. Og den kendte An
klage for at have fremkaldt Krigen er her traktatmæssigt hæftet 
paa Centralmagterne; denne Krigsskyld er formelt anerkendt 
gennem den tyske Regerings Underskrift, og hermed er dette 
Spørgsmaal blevet sat under en tilsyneladende uendelig Debat; 
thi fra de overvundnes Side gøres der nemlig nu ihærdige An
strengelser for at faa den i Traktaten udtalte Paastand mod
bevist. Officielt hævdes det, at Formaalet kun er moralsk, at 
man alene vil omstøde en uretfærdig Kendelse, men ikke und
drage sig Erstatningsforpligtelserne2. Imidlertid lægger man fra

1 Smign. min Bog: »Fredsbrudet 1914 — En dokumenteret Fremstilling« 
<1915) med Fortsættelse i »Ugens Tilskuer« 30/4 og 7/5 1915. »Nye Aktsam
linger« — den serbiske Blaabog og den østrigske Rødbog.

2 Se saaledes § 3 i Memorandum oversendt til de i Folkeforbunds- 
Raadet repræsenterede Regeringer af 29-IX-1924.
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andet Hold ikke Skjul paa, at Opfattelsen er følgende: Erstat
ningskapitlet undergraves, naar dets Motivering bortfalder, og i 
Indledningen til v. Sieberts nedenfor omtalte Aktsamling hedder 
det f. Eks. direkte, at Skyldproblemet nu er blevet til et praktisk 
politisk Spørgsmaal; derfor føres Diskussionen herom med mærke
lig Lidenskabelighed.

Den tyske Kamp mod Versailles-Traktatens Krigsskylds- 
Artikel gaar tilbage til selve Fredsforhandlingerne med Das 
deutsche Weissbuch über die Schuld am Kriege mit der Denkschrift 
der deutschen Viererkommission zum Schuldbericht der allierten und 
assoziierten Mächte (VI. Bd. af den samlede Udgave »Materialien, 
betreffend die Friedensverhandlungen«), hvor der findes et blandet, 
men ret betydeligt Aktmateriale til Imødegaaelse af den anden 
Parts Paastande. Og disse Bestræbelser er senere bleven fortsat 
med den af Karl Kautsky allerede i November 1918 paabe- 
gyndte Aktsamling, som senere er udgivet af Grev Montgelas 
og Prof. Walt er Schücking: Die deutschen Dokumente zum Kriegs
ausbruch I—IV (Charlottenburg 1919), hvortil slutter sig en Ud
gave af Akter fra Udenrigsministeriet i München besørget for den 
bayerske Landdag af Dr. P. Dirr: Bayerische Dokumente zum 
Kriegsausbruch und Versailles* Vertrag (München u. Berlin 1922) 
foranlediget ved den revolutionære Regerings utrolig tendentiøse 
Publikationer.

Dokumente zum Kriegsausbruch er en Mønsterudgave. Dens 
Svaghed er naturligvis, at den af mere private Breve kun med
tager, hvad der er vedlagt de officielle Akter, men af disse synes 
alt det betydningsfulde, ja mere endnu, at være kommet med, og 
der gives nøjagtige Oplysninger om deres Tilblivelse, om Tiden 
for Telegrammers Afsendelse og Modtagelse1.

Af lignende Art, men teknisk set ikke saa fuldkommen, er 
den tilsvarende østrigske Publikation: Diplomatische Aktenstücke 
zur Vorgeschichte des Krieges 1914 — Ergänzungen und Nachträge 
zum österreichisch-ungarischen Rotbuch I—III (Wien 1919, men 
de to sidste Bind i Virkeligheden først udkommen betydelig 
senere). Ogsaa denne Samling gengiver tilsyneladende udtømmende 
det officielle Materiale, men her suppleres dette imidlertid paa 
afgørende Punkter af de mere private Papirer, som den tidligere

1 Paa enkelte Punkter har Udgiverne ogsaa medtaget senere Erklæ
ringer af de deltagende Personligheder f. Eks. til Oplysning om det saa- 
kaldte Kronraad i Potsdam den 5. Juli 1914. Lignende Materiale i »Beilagen 
zu den Stenographischen Berichten über die öffentlichen Verhandlungen 
des Untersuchungsausschusses« (der Deutschen Nationalversammlung) 1920 
og 1921.
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Generalstabschef Feltmarskal Conrad (v. Hötzendorf) har 
offentliggjort i IV. Bind af Aus meiner Dienstzeit (Wien 1923).

Det er disse Aktsamlinger, som er Tyskernes Stolthed. De har, 
hedder det, dristigt lukket Arkiverne op, hvad ingen andre har 
vovet. Triumfen er dog af mere formel Art. Naar navnlig 
Dokumente zum Kriegsausbruch har bragt saa meget nyt, maa 
det ses paa Baggrund af, at den første tyske Hvidbog kun inde
holdt 27 Numre, medens den russiske Orangebog havde 79, den 
franske Gulbog og den engelske Blaabog hver 159. Udbyttet 
vilde ikke blive det samme, naar Akterne i London og Paris blev 
gjort tilgængelige, her er allerede langt mere kendt; det russiske 
Udenrigsministeriums Arkiv er jo forøvrigt blevet aabnet — hvad 
jeg senere skal komme tilbage til — men angaaende selve Krise
dagenes Historie har de russiske Akter ikke tilført os nogen 
afgørende ny Viden. Og noget lignende gælder om den Frem
stilling, som den kendte Oxford-Historiker C. Oman udarbejdede 
i 1919 med Inddragning af utrykt engelsk Materiale: The Out
break of the War of 1914—18. A Narrative Based Mainly on British 
Official Documents. De Allieredes Samlinger supplerede desuden 
i særlig Grad hinanden; og allerede i 1914 lod det sig konstatere, 
at der væsentlig var et bestemt Hul i vor Viden om Begiven
hederne ved selve Krigsudbrudet: Alt, hvad der angik Forholdet 
mellem Wien og Berlin. Den østrigske Rødbog fra Foraaret 1915 
gav paa dette Punkt noget mere Lys for Tiden efter 23. Juli, 
men den afgørende Betydning ved Dokumente og Aktenstücke 
er, at de nu har fyldt dette Hul ud. Selvfølgelig vil fyldigere 
Materiale kunne give yderligere Enkeltheder om Entente-Rege
ringernes Holdning, men ikke hjælpe os paa de afgørende Punkter. 
De officielle Akter vil f. Eks. tie fuldkomment om Brydningerne 
indenfor det britiske Kabinet, som de engelske Memoireforfattere 
ogsaa omtaler med al mulig Diskretion1; i det hele kan der her 
mangle adskilligt om de hjemlige Modsætninger, som Suchomlinov- 
Processen i 19172 har kastet et skarpt Lys over for Ruslands 
Vedkommende, men i det store og hele ligger Billedet af Stor- 
magtspolitiken nu klart.

Og naar vi herefter kommer til Sagens Realiteter, maa den 
tyske Stolthed unægtelig svinde. Naturligvis har de nævnte Akt-

1 Den eneste mere1 aabenhjærtige og omstændelige Beretning angaaende 
disse Forhold, men samtidig stærkt tendentiøs, findes i et Par Artikler af 
L. J. Maxe i »The National Review« August-September 1918.

2 Utilfredsstillende dansk Gengivelse: Suchomlinow og den russiske 
Mobilisering (København 1917). Smign. Suchomlinov: Erinnerungen 
(Berlin 1924).
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samlinger ført det endelige og afgørende Bevis mod Paastanden 
om, at Berlin-Regeringen skulde have villet eller tilstræbt Krigen. 
Ubestrideligt var der et Aktionsparti i Tyskland, og den For
modning, jeg for ti Aar siden fremsatte om, at dets Indflydelse 
var bleven stærkere i de umiddelbart foregaaende Aar1, er bleven 
bekræftet af Dokumente zum Kriegsausbruch, men lignende 
Tanker kunde ogsaa findes andet Steds, som naar Lord Fisher 
foreslog »that we should »Copenhagen« the German fleet at Kiel 
å la Nelson«2, eller naar de »montenegrinske« Storfyrstinder jublede, 
da de mente at øjne Udsigt til krigerske Forviklinger3, men ingen 
Steder havde disse Kredse Magten, og Rigskansler Bethmann 
Hollweg har saa fuldstændig Ret, naar han 30. Juli 1914 under 
et prøjsisk Ministermøde udviklede, at »alle Regierungen — ein
schliesslich Russlands — und die grosse Mehrheit der Völker an 
sich friedfertig seien, aber es sei die Direktion verloren und der 
Stein im Rollen geraten«4.

Men naar »Ledelsen var tabt«, saa er det jo uomtvisteligt den 
tyske Regerings Skyld. Den havde i Modsætning til, hvad Til
fældet havde været under Balkan-Krigene, som den bayerske 
Chargé d’Affaires i Berlin udtrykker det, givet Østrig-Ungarn »en 
Blankofuldmagt«6; og Habsburg-Rigets Statsmænd ønskede et fra 
deres Standpunkt set maaske forstaaeligt Opgør med Serbien, 
men som ingen kunde være i Tvivl om, maatte føre til Sammen
stød med Rusland, og da man endelig i Berlin var bleven klar 
over, hvor det bar hen og prøvede at holde igen, saa forstod 
Hedsporerne i Wien, navnlig Conrad v. Hötzendorf, der altid 
havde manet til Præventivkrig, saa udmærket at holde »Stenen 
i Bevægelse«. Hvad psyko-politisk Rolle den russiske Mobilisering 
iøvrigt kan have spillet i Tyskland, hvor berettiget Frygten, den 
fremkaldte, end kan være, kommer man efter de senere Akt
publikationer aldrig uden om den Kendsgerning, at Central
magterne i Somren 1914 baade formelt og reelt var den angribende 
Part. Og derfor har Tyskerne og deres Hjælpere ogsaa set, at 
hvis Krigsskyld-Slaget skal vindes, maa det forlægges til et andet 
Omraade: man maa godtgøre, at der i de forudgaaende Aar er 
planlagt et mægtigt Anslag mod dem og deres Forbundsfælle, og 
at de i 1914 kun søgte at sprænge Ringen. Beviset herfor har

1 Fredsbrudet 1914 S. 29—30 jfr. 5—6.
2 Memories by Lord Fisher (London 1919) S. 4.
3 Den tidligere franske Gesandt i Petrograd Paléologue i Revue des 

deux mondes 1921. I.
4 Dokumente II 178.
5 Dokumente IV 127 jfr. I 32—33.
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man stræbt at føre ved Fremdragen af aktmæssigt Materiale fra 
en noget tidligere Periode, og det mærkelige Fænomen er, at 
Ansvarsdebatten i Løbet af de sidste Aar er bleven forskudt 
i Tid. Man søger nu navnlig at belyse Krigens lidt fjærnere For
historie gennem nye Publikationer.

En Bevægelse i den Retning var allerede begyndt længere 
tilbage med Offentliggørelser af Aktstykker fra de belgiske Ar
kiver. I de senere Udgaver af den tyske Hvidbog fra 1914 naaede 
de første af disse med: Referater af Samtalerne mellem den 
engelske Militærattaché og den belgiske Generalstabschef, der 
imidlertid indeholdt noget ganske andet, end man fra tysk Side 
vilde læse ind deri, fordi Forudsætningen for Englænderens Ud
talelser var en tysk Krænkelse af Belgiens Neutralitet1. I Fort
sættelse heraf kom derpaa i 1915 den af det tyske Udenrigs
ministerium foranstaltede Udgave af Belgische Aktenstücke 1905— 
1914. Berichte der belgischen Vertreter in Berlin, London und Paris 
-an den Minister des Aeusseren in Brüssel, som skulde godtgøre, 
at Frygten for en Neutralitetskrænkelse fra Ententemagternes 
Side havde været fremherskende indenfor det belgiske Diplomati. 
Det stemte ganske vist ikke med de første Publikationer, der 
var bleven læst som Aftaler mellem Belgien og Vestmagterne, 
men Sammenhængen er, at den officielle og navnløse Udgiver i 
høj Grad har valgt det Stof, der kom Samtiden for Øje. Meget 
loyalt er der nemlig efter Krigen foranstaltet en ny tysk Ud
gave, hvor det ranede Materiale gengives fuldstændigt af Bern
hardt Schwertfeger i Forbindelse med Wilhelm Köhler og 
Alfred Doren: Zur europäischen Politik 1897—1914 I—V (Berlin 
1919)2. Og det viser sig nu, at Belgierne med nogenlunde ligelig 
Frygt har set paa de to Magtgrupper, og deres Udtalelser beviser 
ikke noget om Skyldspørgsmaalet. Spredtvis indeholder den bel
giske Korrespondance i sin authentiske Form forøvrigt en Del 
brugeligt Stof.

Paa lignende Maade som de belgiske er ogsaa de serbiske 
Arkiver bleven gennempløjede af Okkupationsmyndighederne 
under Krigen, og de har leveret en betydelig Del af Materialet 
i den tyske Hvidbog for 19193. Disse Akter viser, at man i Belgrad 
har set hen til den Fremtid, hvor alle Sydslaver kunde forenes. 
Men der er intet, som tyder paa umiddelbart aggressive Planer

1 Smign. min Artikel i »Ugens Tilskuer« 7. Maj 1915.
2 V. Bd. gaar iøvrigt tilbage til Firserne.
3 Derimod synes den tidligere serbiske Chargé d’Affaires i Berlin 

Boghitschewitsch kun i ringe Grad at have raadet over originalt Materiale 
ved Udarbejdelsen af sin Bog: »Kriegsursachen« (Zürich 1919).
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mod Østrig-Ungarn, hvad ogsaa vilde have været ganske selv
morderisk. Og naar der navnlig fra russisk Side til Tider er blevet 
spillet paa disse Forhaabninger, saa sker det især under 
Balkan-Krigene for at faa Serberne til at vise Resignation an
gaaende Krav om Landudvidelse i den foreliggende Situation ved 
Henvisning til deres straalende Fremtidsudsigter.

Det mest monumentale Forsøg paa at klarlægge den tyske 
Politik og dens fredelige Karakter i Tiden før Krigen er imid
lertid gjort med den Udgave af Udenrigsministeriets egne Akter, 
der er bleven besørget af Johannes Lepsius, Albrecht Men
delssohn Bartholdy og Friedrich Thimme, og som be
gyndte at udkomme i 1922 under Titlen: Die grosse Politik der 
europäischen. Kabinette 1871—1914. Oprindelig planlagt til atten 
Bind, er Værket nu med det enogtyvende naaet frem til Algeciras- 
Konferencen i 1906, og denne Samling, som jeg haaber ved en 
senere Lejlighed at kunne komme tilbage til, falder saaledes ikke 
egentlig indenfor det Tidsrum, nærværende Artikel beskæftiger 
sig med.

Et Slags politisk Piratforetagende overfor den officielle Pu
blikation er begyndt i Efteraaret 1924 med Udgivelsen af de 
Politische Dokumente, paa hvilke den tyske Flaades Skaber, Stor
admiral v. Tirpitz har bygget sine Erinnerungen (fra 1919). 
En større eller mindre Del af de Statsakter og mere personlige 
Papirer, som har ligget i hans Gemmer, overgives her til Offent
ligheden; foreløbig drejer det sig i Der Aufbau der deutschen Welt
macht (Stuttgart u. Berlin 1924) om Tiden før Krigen. Nogen 
objektiv Udgivervirksomhed er der naturligvis ikke Tale om i 
dette Tilfælde. Dokumentsamlingen skal selvfølgelig forsvare 
v. Tirpitzs Handlinger og Meninger. Men den Opstandelse, som 
Bogen har fremkaldt i det store Fædreland, har for meget at 
gøre med Øjeblikkets politiske Modsætninger til, at udenforstaa- 
ende kan tage Sagen saa alvorligt. Uomtvistelig er en uauthori- 
seret Offentliggørelse af saadanne Akter i sig selv en Handling, 
som ikke lader sig forsvare, men den store Krig har nu engang 
gjort Begivenheder, som kun ligger elleve Aar tilbage, til Oldtids
historie, og der er, som vi straks skal se, sket meget af samme 
Slags i de andre krigsførende Lande. Mærkeligt er det desuden, 
at Angrebet er blevet ført af en af de Udgivere af »Die grosse 
Politik«, som i Fortalen til 1. Serie proklamerede, at de tyske 
Arkivers »Aabning . . . for hele Tiden før Krigen (skulde) gennem
føres uden Hensyn«. Naar alt kommer til alt, er der ikke sket 
andet, end at Tirpitz har foregrebet Udgivelsen af en Del af den 
diplomatiske Korrespondance fra London, og han har samtidig
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bl. a. givet os en interessant halvofficiel Brevveksling mellem ham 
og Fyrst Bülow om Flaadelovenes Virkninger paa Forholdet 
mellem Tyskland og England, der maaske ikke var kommen med i 
den officielle Samling. Den egentlige Moral af det hele er, at 
ligesom de tyske Akter om Forhandlingerne med Danmark fra 
Treserne og Halvfjerserne ikke var tilgængelige for en dansk 
Forsker, synes det alene at være for d'Hrr. Lepsius, Mendelssohn 
Bartholdy og Thimme, at den hensynsløse Aabning af Arki
verne er gældende, hvilket stiller hele Spørgsmaalet i et lidt 
andet Lys.

Noget tilsvarende til »Die grosse Politik der europäischen 
Kabinette« findes foreløbig ikke i andre Lande. Aktsamlingerne 
om Forhandlingerne mellem Østrig-Ungarn og Italien 1914—15, 
en Grønbog: Documenti diplomatietpresentati al parlamento italiano. 
Austria-Ungheria 20/5 1915, og den første Rødbog: K. U. K. Mini
sterium des Äussern — Zur Vorgeschichte des Krieges mit Italien 
(Wien 1915) medtager ogsaa spredte Numre fra de foregaaende 
Aar. For Østrig-Ungarns Vedkommende udtømmer A. F. Prib
ram: Die politischen Geheimverträge 0esterreich-Ungarns 1879— 
1914 (Leipzig 1920, kun I. Bind udkommen) naturligvis en be
stemt Slags Materiale, og de første Bind af Baron v. Conrads 
allerede tidligere omtalte »Aus meiner Dienstzeit« indeholder ogsaa 
vigtige politiske Dokumenter; i mange Maader møder vi her en 
Publikation, der ganske svarer til den tirpitz’ske, men mindre 
tendentiøs. Paa engelsk Side har man, siden Omans ovenciterede 
Værk blev offentliggjort, væsentlig forholdt sig taus. Ogsaa de 
historiske og selvbiografiske Værker, der har gjort Brug af utrykt 
Aktstof, drejer sig mere om selve Krigen end dens Forhistorie 
som Winston Churchills World Crisis og S. A. B. Dewars 
Bog om Sir Douglas Haig's Command. En Afvigelse skete, da 
Lord Hardinge of Penshurst i »Times« for den 10. Novb. 1924 
offentliggjorde sin Beretning om Samtalen med Wilhelm II i 
Cronberg 11. August 1908 som Korrektiv til det kejserlige Referat, 
der var blevet aftrykt i »Politische Dokumente«, og den 3. De
cember 1924 har samme Blad offentliggjort en Korrespondance 
mellem Austen Chamberlain og R. W. Seton-Watson, hvori den 
konservative Udenrigsminister lover at fortsætte med en Plan, 
der allerede var forberedt af hans Forgænger (Ramsay MacDonald), 
idet Offentliggørelsen af en Aktsamling i Lighed med den tyske 
overdrages til G. P. Gooch og H. W. V. Temperley. Af disse 
Udgivere har Temperley udarbejdet det officielle engelske Værk 
om Fredslutningen1, medens Gooch tilhører den radikale Ret-

1 A History of the Peace Conference at Paris I—VI (1920—23).
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ning, der altid stod skeptisk til Entente-Politiken. Samtidig er 
Grænsen for den almindelige Benyttelse af Udenrigsministeriets 
Akter til historiske Undersøgelser bleven skudt frem fra 1860 
til 1878.

I Frankrig har man hidtil nøjedes med en mere spredt vis 
Offentliggørelse, saaledes: Ministére des Affaires Étrangéres. Docu
ments diplomatiques. L’Alliance Franco-Russe (Paris 1918) og Les 
Accords Franco-Italiens de 1900—1902 (Paris 1920); Poincaré skal 
som Ministerpræsident i Efteraaret 1922 paa en Henvendelse fra 
»Ligaen for Menneskerettighederne« have svaret, at det var for 
tidligt at offentliggøre alle Udenrigsministeriets Akter om Krigens 
Begyndelse. Imidlertid vil dette Standpunkt næppe kunne op
retholdes længe, og »Le Temps« har 5. August 1924 udtalt sig 
for at aabne Arkiverne, »da Frankrig intet har at frygte«. En 
fransk Publikation vilde jo iøvrigt kunne komme i naturlig Fort
sættelse af Les origines diplomatiques de la guerre 1870—71.

Imidlertid har de russiske Arkiver ogsaa leveret mange og 
foreløbig de betydningsfuldeste Bidrag til Krigens nærmere For
historie. »Afsløringerne« — thi om Forsøg paa saadanne drejede 
det sig her — begyndte snart efter Omvæltningerne i Foraaret 
1917 med Offentliggørelsen af Telegramvekslingen mellem Kejser 
Wilhelm og Gzar Nikolaj1, og efter den røde Revolution i Efter
aaret tog Bolshevikerne straks fat med Publikationer af Stats
akter i den bestemte Hensigt at bringe deres Forgængere og 
Modstandere i Miskredit. Paa denne Baggrund melder Spørgs- 
maalet sig ganske naturligt, hvorvidt dette med en bestemt Ten
dens fremdragne og fremlagte Kildestof ogsaa kan betragtes som 
authentisk og paalideligt. Svaret maa imidlertid med alt For
behold overfor Udgivervalg og Udgivelsesmaade for den alt over
vejende Del af Materialets Vedkommende blive bekræftende. Der 
findes i disse Samlinger, som jeg nedenfor skal behandle i det 
enkelte, uendelig meget, som paa ingen Maade er i Favør af det, 
de skal bevise, og hvor Dokumenterne kan kontrolleres ad anden 
Vej, falder Prøven gennemgaaende gunstig ud.

Sovjet-Herrerne udsendte allerede i December 1917 en Sam
ling af hemmelige Dokumenter hentede fra det gamle russiske Uden
rigsministeriums Arkiv, der igennem syv Smaahefter gav et meget 
tilfældigt Udvalg af de for Borgerskabet mest kompromitterende 
Aktstykker spredt over Tiden fra 1881 til 19172. I Februar 1918

1 Senere ogsaa Kejser Wilhelms Breve til Gzaren og forskellige andre 
af Czar-Familiens Papirer.

2 En samlet Udgave synes at være udkommen i Berlin 1919 Taijnyje 
Dokumenty is archiva russkawo ministertwa Inostransky Dj el. Die russische
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standsede denne Publikation, der ogsaa har ydet Bidrag til den 
tyske Hvidbog 1919, af »tekniske Grunde« o: som Følge af den 
fornyede tyske Offensiv mod Øst. Samlingen, der for Aarene 
1908—1914 indeholder meget lidt, som nu ikke ogsaa er kendt 
andet Steds fra, bringer for selve Krigsaarenes Vedkommende 
meget værdifuldt Materiale, og en Protokol af 29. Oktober 1907 
giver et vigtigt Holdepunkt til Bedømmelse af Nord-Østersø- 
Konventionernes Forhistorie.

Medens de bolshevikiske Publikationer i de følgende Aar fort
sattes spredtvis i Blade og Tidsskrifter, saa en russisk Dokument
samling paa 827 Sider af en noget anden Art Lyset i 1921: Diplo
matische Aktenstücke zur Geschichte der Ententepolitik der Vor
kriegsjahre (Berlin u. Leipzig). Udgiveren B. v. Siebert havde 
inden Krigen været knyttet til den russiske Ambassade i London 
og havde allerede tidligt taget Afskrift af det Aktmateriale, der 
her gik gennem hans Hænder, for senere at kunne skrive Historie; 
nu offentliggjorde han det, som det hedder i Fortalen, med »Bloss
stellung eines politischen Systems« for Øje; Tendensen er altsaa 
heller ikke her gunstig overfor Ententemagterne. løvrigt er det 
tydeligt, at det kun drejer sig om et Udvalg af et større Materiale. 
Dokumenterne om Balkan-Krigen stopper f. Eks. pludselig op 
med den 1. London-Konferences Begyndelse i December 1912, og 
v. Siebert har ogsaa senere i Süddeutsche Monatshefte Januar 1922 
offentliggjort nye Breve. Ved Bedømmelsen af Samlingens Værdi 
maa man have denne Tendens in mente, og med Erfaringerne 
fra den første Udgave af de belgiske Akter i frisk Minde har man 
sine Tvivl, hvor det gælder et ukontrollabelt Udvalg. For Resten 
kommer man ved den Siebertske Samling uvilkaarligt til at tænke 
paa den »Side, der bevarer gamle Sympathier for Tyskland«, og 
hvorfra Berlin-Regeringen fik de Efterretninger angaaende de 
russisk-engelske Forhandlinger om en Marinekonvention i Somren 
1914, som »Norddeutsche Allgemeine Zeitung« offentliggjorde 15. 
Oktober samme Aar. I Følge Prof. Schiemann skal den tyske 
Regering regelmæssigt siden 1909 have modtaget den Slags hemme
ligt Materiale fra en Funktionær ved det russiske Gesandtskab 
i London1.

Lidt senere var den officielle russiske Udgivervirksomhed

Geheimdokumente, men denne er udsolgt. Et fuldt ud brugeligt fransk 
Referat af disse Aktstykker i Émile Laloy: Les documents secrets des 
archives du ministere des affaires étrangéres de Russie publics par les 
Bolch eviks (Paris 1920).

1 Schiemanns Udtalelse refereret i Edv. Bull: Verdenskrigens Utbrudd 
(Kristiania 1923) S. 37.
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bleven genoptaget med Bidrag til det fransk-russiske Forholds 
Historie 1910—14 (Moskva 1924), en Samling af den diplomatiske 
Korrespondance mellem Gesandtskabet i Paris og Udenrigsmini
steriet i Petrograd. Det samme Materiale har staaet til Raadighed 
for en fransk Venstresocialist eller Kommunist, RenéMarchand, 
som i Efteraaret 1921 paabegyndte Udgivelsen af en lignende 
Samling under Titlen Un Livre Noir. Dens første Bind foranledi
gede det franske Udenrigsministerium til Offentliggørelsen af en 
officiel Gulbog: Documents diplomatiques. Les affaires balkaniques 
1912—14, hvis tre Bind blev afsluttede, inden Marchand i Efter
aaret 1922 naaede at faa IL Bind af »Livre noir« ud. Men Strøm
men af Publikationer er ikke standset hermed. Paa russisk Side 
er der ligefrem begyndt et periodisk Skrift: Kr asny-Archiv, som 
skal offentliggøre mere Materiale, og muligvis herfra, muligvis gen
nem direkte Meddelelse fremkommer der stadig nye Bidrag ogsaa 
angaaende den nævnte Periodes Historie (1910—14). Saaledes offent
liggjorde Bladet »L’Humanité« i Januar 1924 en Gruppe Akter 
til Belysning af russisk Pressepaavirkning i Paris; i Februar 
bragte Ulist ein-Pressen nye Bidrag angaaende selve Krisedagene 
i 1914, væsentlig Dagsoptegnelser fra det russiske Udenrigsmini
sterium, og i »Deutsche Rundschau« for April og Juni 1924 har 
Charles L. Hartmann udgivet yderligere diplomatisk Korres
pondance mellem Petrograd og Paris. Det russiske Udenrigsmini
steriums Arkiv er aabenbart kommet i en forfærdelig Uorden 
ved Overføringen til Moskva. Allerede Marchand maatte i IL Bind 
af »Livre noir« indsætte en lang Række Numre, der rettelig hørte 
med i I. Bind, men som først senere er fremdragne af dette Kaos.

Det siger sig selv, at med en Udgivermaade som denne maa 
det Materiale, der er stillet til vor Raadighed, faa et temmelig 
tilfældigt og uoverskueligt Præg. De forskellige Samlinger har 
saaledes en Række identiske Numre, og Akter, der tidligere har 
været publiceret enkeltvis, dukker senere op i deres Sammen
hæng. Dette er naturligvis uundgaaelige Mangler. Men hertil 
kommer, at man selvsagt ingen Garanti har for Oversættel
sernes Nøjagtighed, og at v. Siebert og Marchand er gaaet til 
Værket med de mest primitive eller ganske manglende Begreber 
om Udgiverteknik, v. Sieberts Aktstykker er ordnet paa den 
vilkaarligste Maade efter Kapitler, og tidsmæssig Rækkefølge er 
ikke engang overholdt indenfor disse; til Tider forkorter han til
syneladende ret vilkaarligt, og en Sammenligning mellem Bencken- 
dorffs Korrespondance fra 1914 hos ham (S. 809 ff.) og i »Livre 
noir« (II 318 ff.) viser, at der ogsaa er noget galt med hans Date
ringer. Marchand har tilstræbt, men ikke kunnet gennemføre, en
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kronologisk Ordning, og selv de sparsomste Oplysninger om 
selve Akterne, f. Eks. om deres oprindelige Sprog, søges forgæves. 
Man maa i det hele huske, at Formaalet med Offentliggørelserne 
er ethvert andet end et historisk-videnskabeligt. Marchand siger 
det selv i Fortalen; hans Hensigt er at afsløre »cette diplomatie 
sinistre« (deraf Bogens Titel). Og man føler her hele Tiden hans 
Pegepind gennem versalerede Udhævelser, som ogsaa typografisk 
set virker irriterende. I mange Tilfælde er det forøvrigt slet ikke 
Diplomatiet, men de dengang herskende nationale Blok-Politikere, 
som skal stilles i Gabestokken hermed, navnlig Poincaré, ligesom 
den franske Presses Tilgængelighed for finansiel Paavirkning 
understreges. Dette sidste er imidlertid i al sin Mislighed en 
gammelkendt Sag, som man ikke behøver Marchands Fremhæ
velser eller hemmelige Akter for at vide Besked om1.

Hertil kommer, at der i de senere Publikationer aabenbart 
er løbet i hvert Fald noget med, som ikke vil staa for en strængere 
Kritik. Der kunde anføres mere, men karakteristisk er en Depeche 
af 21. Juli 1913, som gengives i »Deutsche Rundschau« Juni 1924 
S. 226—28, hvori den russiske Gesandt i Paris, Isvolsky, refererer 
en Samtale med Republikens Præsident, af hvilken han mener at 
kunne slutte, at Poincaré antog, at »Tidspunktet til at virkeliggøre 
vor traditionelle Politiks hundredaarige Maal endelig er kommet« 
ligesom til at genvinde Elsass-Lothringen. Det passer daarligt 
med, hvad vi ellers ved om Præsidentens Opfattelse, men mere 
fældende er det, at Isvolsky i samme Depeche lader Poincaré 
nævne »Caillaux, Herriot og Painlevé« som de Social-Radikales 
ledende Mænd, endskønt Painlevé dengang vitterlig tilhørte de 
republikanske Socialister (Briands Gruppe). Sammenstillingen af 
Trekløveret Caillaux, Herriot og Painlevé, af hvilke de to sidst
nævnte endnu 1913 var nye i Politik, svarer derfor langt bedre 
til Situationen, som den kendes ti Aar længere fremme i Tiden. 
Det er den, som har præget den ret øjensynlige Forfalskning. 
Og betegnende nok er dette Dokument heller ikke kommet 
med i den officielle tyske Oversættelse af Moskva-Materialet: 
Der diplomatische Schriftwechsel Iswolskis 1911—1914 I—IV 
(Berlin 1924).

Denne Udgave, der er besørget for det tyske Udenrigsmini
sterium af Friedrich Stieve, og hvis ydre Form svarer til »Die 
grosse Politik der europäischen Kabinette«, repræsenterer et For
søg paa at bringe Orden i Forvirringen gennem en kronologisk 
Sammenstilling af den hos Siebert, i »Livre noir«, »L’Humanité«

1 Smign. Theodor Wolff: Das Vorspiel I (München 1924) S. 270—71.
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og »Bidrag« foreliggende Depecheveksling mellem Petrograd og 
Paris. Det er kun lykkedes saa som saa; fuldt Overblik har Ud
giveren ikke haft; han er f. Eks. ikke opmærksom paa, at hans 
Nr. 404 er identisk med Siebert S. 533—34, og skønt Samlingen 
or bleven forøget med c. 550 hidtil utrykte Dokumenter, er det 
hele dog for fragmentarisk til, at Pagina-Henvisningen til de i 
Teksten citerede Akter har ladet sig gennemføre. Det virkelig 
betydningsfulde ved Stieves Samling er dens nye Numre, som paa 
en Række Punkter fylder Huller ud, og som navnlig giver flere 
af Sazonofs Instrukser, end vi tidligere har kendt. Titelen »Der 
diplomatische Schriftwechsel Iswolskis« er derfor misvisende, men 
den aabenbarer, at den agitatoriske Tendens heller ikke hviler 
i denne Sammenhæng. Isvolsky bliver nemlig fra tysk Side frem
stillet som den personificerede Krigsophidselse, ligesom »Ind- 
kredsningspolitiken« i sin Tid stadig sattes i Forbindelse med 
Kong Edwards Navn.

Stieves Samling naaer ikke ud over Juni 1914, berører altsaa 
kun lige Mordet i Serajevo; de tidligere nævnte gaar videre til 
Juli og August, og deres Indhold bliver altsaa identisk med nogle 
af Numrene i den russiske Orangebog fra 1914. Det er her af 
betydelig methodisk og teknisk Interesse at sammenligne de for
skellige Tekster, fordi vi saaledes bliver i Stand til at afgøre, 
om en officiel Udgave virkelig lader saa meget tilbage at ønske, 
som man har sagt. En saadan Undersøgelse viser, at Akterne er 
stærkt beklippede, og i visse Tilfælde er Orangebogens Version 
snarest en »Repertorie«-Gengivelse af Originalerne1. Men ved Ude
ladelserne har iøvrigt rimelige politiske Hensyn gjort sig gæl
dende. Efter at den hellige Enhed i Frankrig var slaaet fast 
den 25. August 1914 med Udvidelsen af Kabinettet Viviani, vilde 
det have set underligt ud i den russiske Orangebog at læse Refe
rater af Poincarés Bemærkninger en Maaned tidligere angaaende 
Partiernes formentlige Stilling, ligesom hans Formodninger om 
Englands Holdning ikke vilde have været paa deres Plads. Selv
følgelig er Orangebogen redigeret i en bestemt Hensigt, og et 
ikke medtaget Telegram af 31. Juli fra Sazonof til Isvolsky hørte 
saaledes afgjort med i et fuldt loyalt Udvalg2, men dette er i

1 De tidligere omtalte Publikationer i Ullstein-Pressen giver forøvrigt 
Indtryk af, at der i det russiske Udenrigsministerium er ført en ret fyldig 
Regest over indgaaede og udgaaede Skrivelser og Telegrammer, og at det 
i mange Tilfælde kan være den og ikke Originalen, som er lagt til Grund 
for Orangebogens Gengivelse af vedkommende Aktstykke.

2 Noget andet er, at selve den paagældende Sag laa nogenlunde klar 
-efter Fremkomsten af den østrigske Rødbog fra 1915. Det er et Eksempel

Historisk Tidsskrift. 9. R. IV. k
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Grunden ogsaa den eneste virkelige Mangel. De andre Udeladelser 
forandrer ikke Helhedsbilledet, og det er ganske urimeligt at tale 
om »Forfalskninger«1. Undertiden maa man forøvrigt tvivle paa, 
at de strenge Kritikere fuldt forstaar, hvad de taler om; naar 
det f. Eks. hedder i »Livre noir« (II 2781) om et Telegram af 26. 
Juli 1914 fra den russiske Chargé d’Affaires i Paris: »publié in- 
complétement et inexactement dans le Livre-Orange No. 28«, saa 
vil man ved Sammenligning se, at Unøjagtighederne ikke er andre 
end dem, der altid vil og maa findes ved Gengivelse af Tele
grammer i den Slags Publikationer; et ordret Aftryk vilde jo 
nemlig straks røbe Telegram-Coden. Den Regel hører med til 
den officielle Udgivertekniks A.B.C., og naar man ser en Be
mærkning som den ovenciterede, er det, man spørger: Skyldes 
den Uvidenhed eller noget værre?

Tilbage staar endnu kun at omtale den ovenciterede franske 
Gulbog om Balkan-Politiken 1912—14. Ogsaa her er en Sammen
ligning med Publikationerne fra de russiske Arkiver ganske lærerig. 
Den officielle Samling indeholder nemlig væsentlig, hvad man 
kunde kalde diplomatiske »definitiva«: endelige Forslag til de andre 
Regeringer, Beslutninger og positive Henvendelser fra Gesand
ternes Side, derimod næsten intet om de Overvejelser, forbere
dende Forhandlinger og Udjævning af Modsætninger, som de 
andre svulmer af. Det er et Slags politisk Skelet, som de mere 
personlige Beretninger i de uofficielle Samlinger forsyner med 
Kød og Hud. Men samtidig giver Gulbogen saa velsignet klar 
Besked om de Skridt, som er taget, de Ting, som er sket, hvad 
der til syvende og sidst alligevel er af mere Værdi ved Bedøm
melsen af den Politik, der er ført, end den megen Udenomssnak.

Som man vil se, er det paa ingen Maade noget lydeløst Kilde
materiale, der saaledes er stillet til vor Raadighed. Alligevel er 
det brugeligt, og paa Grundlag af dette, de samtidige officielle 
Publikationer og Memoireliteraturen, der spredtvis giver noget af 
det personlige Brevstof, som Aktsamlingerne mangler, lader det 
sig nu gøre at skrive Europas diplomatiske Historie i Aarene
paa, hvor lidt virkeligt nyt Stof vi kan vente os til selve Krisens Historie 
fra de andre udenrigsministerielle Arkiver.

1 Saaledes: Die Fälschungen des russischen Orangebuches. Der wahre 
Telegrammwechsel Paris—Petersburg bei Kriegsausbruch herausgegeben 
von Freiherrn G. von Romberg (Berlin u. Leipzig 1922). En Rekonstruk
tion af Orangebogen ved Hjælp af det senere tilkomne, væsentlig »Livre 
noir«*s og »Bidrag«s Materiale. Det nye er her trykt med rød Type! v. Rom
berg gengiver imidlertid ikke blot Udeladelserne i de engang offentliggjorte 
Telegrammer, men tager ogsaa helt nye Akter med, som han mener pas
sende kunde have staaet i Orangebogen! Da det jo altid vil dreje sig om 
et Udvalg, bliver noget saadant ganske vilkaarligt.
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mellem 1908 og 1914, endda betydelig mere dybtgaaende end 
Debidour1 i 1891 kunde gøre det for 19. Aarhundredes Vedkom
mende. Og dog vil den Fremstilling, som foreløbig kan gives, 
paa mange Punkter faa en sporadisk Karakter; naar f. Eks. 
Benckendorff 29. November 1912 telegraferer hjem fra London, 
hvorledes Sir Edward Grey har advaret den tyske Gesandt mod 
Følgerne af den i Berlin herskende Opfattelse, at England under 
alle Omstændigheder vil blive neutral, saa er det et diplomatisk 
Skridt, der ganske svarer til dem, den britiske Udenrigsminister 
tog baade under Agadir-Krisen 1911 og inden Fredsbrudet 1914, 
men foreløbig ved vi ikke andet om denne Episode, end hvad 
der findes hos Siebert S. 602—03. Her vil kommende Bind af »Die 
grosse Politik« og den bebudede engelske Publikation naturligvis 
give en fastere Sammenhæng.

Noget andet er, at selv om det fremkomne Materiale endnu 
ikke gør en virkelig pragmatisk historisk Skildring mulig, er 
det fuldt ud tilstrækkeligt til at skabe Erkendelse angaaende 
Stormagternes politiske Holdning under det skæbnesvangre 
Spil. Og medens de foreliggende Aktsamlinger altsaa giver værdi
fulde Bidrag til en fyldigere Fremstilling af Tidens diplomatiske 
Historie, har de paa ingen Maade, som Marchand siger i Fortalen 
til »Livre noir«, »afsløret en Afgrund, som selv ikke, (det gamle 
Diplomatis) Modstandere drømte om«. Det Forsøg, der er blevet 
gjort paa med disse Dokumenter i Haanden at vælte Ansvaret 
for Krigen over paa Entente-Magterne, ja til Tider paa at under
bygge en Beskyldning om, at Statsmænd som Poincaré og Isvolsky 
ligefrem har forberedt et Overfald paa Tyskland, er ikke lykkedes..

Beviset for den her fremsatte Paastand kan naturligvis kun 
føres udtømmende gennem en samlet Skildring af den stor
politiske Udvikling i de afgørende Aar før Krigen, hvilket falder 
ganske udenfor denne Redegørelses Rammer, og jeg maa her 
nøjes med at belyse, hvad det drejer sig om, med et Par typiske 
Eksempler.

Meget omtalt er saaledes en interdepartemental Raadslagning i 
Petrograd den 21. Februar 1914 angaaende Ruslands Holdning 
overfor Tyrkiet og Stræde-Spørgsmaalet under de nye af Balkan- 
Krigene skabte Forhold; den har allerede været kendt fra de 
første bolshevikiske Akthefter2 og er bleven udnyttet i den tyske 
Hvidbog fra 19193.

Efter tysk Fremstilling skal Sazonof her »uden Omsvøb« have
1 Histoire diplomatique de l’Europe I—II (Paris 1891).
2 Laloy 1. c. No. 23 bis.
3 1. c. 169 IT.

5*



68 SMAASTYKKER OG OVERSIGTER

sagt, at man ikke kunde regne med, at en Aktion mod Stræderne 
lod sig foretage uden som Led i en europæisk Krig---------- (og) 
Rusland har den historiske Opgave at udbrede sit Herredømme 
til Stræderne«1.

Dette giver imidlertid et grundfalsk Indtryk af, hvad der 
virkelig foregik ved nævnte Lejlighed. Forudsætningen for alle 
de russiske Overvejelser, som ogsaa var af militær og maritim 
Art, er nemlig, at Tyrkiet efter det, der var sket, i en nærmere 
eller fjærnere Fremtid gik sin Opløsning imøde, og i saa Fald 
maa Rusland varetage sine Interesser. Fremgangsmaaden med 
Benyttelsen af disse Aktstykker fra tysk Side er altsaa helt den 
samme, som da man i 1914—15 propaganderede med Ind
holdet af Samtalerne mellem den engelske Militærattaché og den 
belgiske Generalstabschef uden at nævne, at Forudsætningen for 
disse Drøftelser altid var en forudgaaende tysk Krænkelse af 
Belgiens Neutralitet.

At det forholder sig med Raadslagningen i Februar 1914, som 
udviklet ovenfor, fremgik allerede ganske klart ved en uhildet 
Læsning af det Materiale, som forelaa i 1919, men det bliver 
fuldkommen selvindlysende, naar man nu gennem »Livre noir«2 
kender den Indberetning fra Sazonof til Gzaren (af ß/12 1913), 
som laa til Grund for alle disse Overvejelser. Og man ser samtidig, 
hvorledes det Standpunkt, som her udvikles, ligger i direkte Fort
sættelse af det, der havde været Petrograd-Kabinettets — men 
selvfølgelig ikke Panslavisternes — Orient-Politik lige siden 1820- 
erne: at bevare Tyrkiet som en særlig, men svag og af Rusland 
afhængig Stat, og saaledes at ingen anden Magt fik Herredømmet 
i Konstantinopel3. Det var denne Opfattelse, som dikterede den 
milde Fred i Adrianopel 1829 og Traktaten af 8. Juli 1833 i 
Hunkiar Iskelessi4, og hvad der fremkaldte Krigene paa Balkan 
gennem de næste 85 Aar, var ikke denne Politik, men Nationalitets- 
spørgsmaalene. Efter Omvæltningen 1912—13 mente man imid
lertid i Petrograd, som saa ofte før, at Tyrkiets Opløsning var 
rykket nær, og under disse Forhold prøvede Czar-Magten endnu 
engang, hvad man klart forstod paa østrigsk Side, at vinde samme

1 Citatet fra Bethmann Hollweg: Betrachtungen zum Weltkriege I 91, 
der tilføjer: »Jeder Kommentar erübrigt sich«. Smlgn. Hans Delbrück: 
»Contemporary Review« Marts 1921 S. 329.

2 II 363 ff.
3 Smlgn. Martens: Revue de droit international IX 69—72, Traitées 

de la Russie IV 439 og Goriainow: Le Bosphore et les Dardanelles (Paris 
1910) S. 25.

4 Gyldendals Verdenshistorie VI 44—46 og 55.
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Indflydelse i Stambul som i Trediverne1. Men samtidig regnede 
man med en Krise, og denne Følelse forhøjedes ved Sazonofs 
skarpe Erkendelse af (Beretning til Czaren af 7/20 Januar 1914), 
at Østrig-Ungarn kunde komme til at staa overfor Valget mellem 
»en gennemgribende Omformning af sit Statsvæsen paa føderali
stisk Grund eller en Kamp paa Liv og Død for den endelige 
Sikring af det tysk-ungarske Mindretals Hegemoni ... I et givet 
Øjeblik, navnlig hvis Tyskland er stemt derfor, kan den krigerske 
Strømning . . . vinde Overhaand«2. Med en saadan Opfattelse af 
Stillingen — og Begivenhederne i Somren 1914 har egentlig ikke 
gjort den til Skamme — var det ganske naturligt at overveje, 
hvad den russiske Regering vilde gøre, hvis »Forholdene skulde 
tvinge os til at beskytte vore Interesser ved Bosporus og Darda- 
nellerne«3.

Et andet Eksempel vil give en Prøve paa, hvorledes løsrevne 
Citater kan misbruges. Isvolsky refererer i et Telegram af 29. 
Januar 1913 en Udtalelse af Poincaré paa følgende Maade:

Efter hvad han (Poincaré) sagde, er det af den højeste 
Betydning for den franske Regering forud at kunne forberede 
den franske offentlige Mening paa Deltagelse i en Krig, som 
kan udbryde paa Grund af Balkan-Spørgsmaalet.

Denne Passus, der fremhæves stærkt i Marchands Udgave, 
er bleven brugt til at bevise, at Poincaré tænkte sig at tage en 
Krig paa Balkan-Konflikten og vilde forberede Offentligheden 
herpaa. At et saadant Propaganda-Arbejde skulde være nødven
digt, svarer ganske vist ikke til andre Paastande om, at det 
franske Folk higede efter Revanche og Elsass-Lothringens Til
bageerobring; en saadan Plan passer ogsaa daarligt ind i den 
Politik, som faktisk førtes fra fransk Side, og i og for sig behøver 
der heller ikke at ligge en saadan Mening i selve Citatet, men 
det hele bliver klart, naar man ser Udtalelsen i sin Sammenhæng.

Den 20. Januar 1913 havde Jonnart overtaget Udenrigsmini
steriet efter Poincaré, som var bleven valgt til Republikens 
Præsident. Under sin første Samtale med den russiske Gesandt 
(28. Januar) forsikrede den nye Udenrigsminister, at Frankrig 
vilde opfylde alle sine Alliance-Forpligtelser, men da den franske 
Regering maatte regne med Kamrene og den offentlige Mening, 
bad han om, at Petrograd-Kabinettet »ikke vilde tage noget

1 Militærattaché-Beretning fra Konstantinopel (Conrad: Aus meiner 
Dienstzeit III 649 if.).

2 Livre noir II 374.
3 I Virkeligheden var Tysklands Standpunkt ganske tilsvarende 

(v. Conrad III 367).
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Initiativ uden en foregaaende Tankeudveksling med det forbundne 
Frankrig«1. Baggrunden for denne Henstilling er, at Sazonof uden 
at raadspørge de andre Entente-Magter umiddelbart før Jul 1912 
havde ladet den russiske Gesandt i Konstantinopel sige, at hvis 
Tyrkerne ved ikke at ville opgive Adrianopel, Janina og Skutari 
fremkaldte en Genoptagelse af Fjendtlighederne, maatte de ikke 
for sikkert regne med Ruslands fortsatte Neutralitet2. Dette meget 
selvstændige Skridt fra Gzar-Rigets Side havde skabt umaadelig 
Bevægelse i Paris3, og det er mod en Gentagelse af noget saa- 
dant, at Jonnart udtaler sig, og den samme Opfordring fremsættes 
ultsaa af Poincaré den næste Dag4. Med andre Ord: Det er saa 
langt fra en Meddelelse om aggressive Planer fra fransk Side; 
det er en Advarsel til Russerne mod Fremfusenhed.

Man har til Tider opholdt sig ved de hyppige Erklæringer 
om Alliance-Troskab fra Franskmændenes Side, som formentlig 
skal have ægget Russerne frem6. I Virkeligheden betyder disse 
tværtimod ihærdige Forsøg paa at overvinde en aldrig slumrende 
Tvivl om den forbundne Magts Paalidelighed, en Tvivl, der ikke 
alene bunder i den forstaaelige Usikkerhed, som de evindelige 
franske Kabinetskifter maatte fremkalde, men som sikkert ogsaa 
havde sin Forklaring i manglende Tillid til det parlamentariske 
System i sin Helhed indenfor Petrograds Hof- og Regeringskredse, 
en Uvilje, som vi ogsaa kan møde hos Bismarck6, og som kunde 
virke lammende paa hans Politik i Firserne navnlig overfor Eng
land. Harmonisk var det gensidige Forhold indenfor To-Forbundet 
aldrig. Ogsaa Franskmændene havde deres Betænkeligheder, hvad 
Erfaringerne fra Bjorko-Mødet i 1905 nok kunde give en vis 
Anledning til. Poincaré fik saaledes i Somren 1912 en Forskræk
kelse i Livet, da han hørte om en forestaaende Sammenkomst 
mellem Kejser og Gzar i den finske Skærgaard7.

Det maa være nok med disse Eksempler, men man spørger 
ved Beskæftigelsen med dette Materiale ofte sig selv, hvorledes 
Naiviteter, som de oven-anførte, kan være mulige. Forklaringen 
er vistnok, at under Krigstidens Propaganda er den ene Part 
bleven fremstillet som helt hvid, den anden som helt sort; og

1 Livre noir II 13.
2 Schriftwechsel II 402, Livre noir II 27 ff.
3 Schriftwechsel II 403.
4 Livre noir II 14—15. Isvolskys Telegram om Sagen efterfølges af 

et langt Brev af 30. Januar (ib. 18 ff.), tidligere kendt fra »Tägliche Welt
stimme« 30-8-1919.

5 Se saaledes Livre noir I 325—26 346—47.
6 Die grosse Politik der europäischen Kabinette V 276—77.
7 Livre noir I 269—70, Schriftwechsel II 144.
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dette er slaaet fast i Versailles-Traktaten. Paa den Side, som 
dette har ramt, føler man nu en næsten barnlig Glæde ved at 
kunne bevise, at Ententemagternes Politik ikke i sit Anlæg har 
været væsensforskellig fra Centralmagternes, og saa mener man 
at kunne dreje det hele om og rette den samme Beskyldning for 
overlagt Krigsforberedelse mod de Allierede; med lige saa ringe 
Ret som naar det er Tyskland, der bliver gjort til Syndebuk. 
Men Eksemplerne viser ogsaa en mærkelig Mangel paa Evne 
til objektivt at læse og fortolke et Aktstykke. De Misforstaaelser, 
som her begaas, er Anskuelsesundervisning i, at historisk Forsk
ning ikke er at løbe til, og i hvor høj Grad den methodiske Skoling 
er nødvendig.



Anmeldelser.

A. P. Tuxen: Poul Ven- Under et Ophold i Odense 1748 
delbo Løvenørn G. B. N. F. opfordrede Frederik V en gammel

1924. Rytteroberst Stevens, der var om
trent jævnaldrende med Poul Vendelbo Løvenørn, som var død 
1740, til at gøre Forslag om en Forbedring af Hærens talstærke 
Rytteri. Stevens, der var Medkæmper fra Store nordiske Krig, 
fremhævede stærkt Betydningen af Officerskorpsets Dygtighed; 
der var to Kategorier af høje Officerer: dem, der havde »store 
Venner«, og dem, der alene var »Soldats de Fortune«. De sidste 
havde i Krigstid været de nyttigste og bedste, men i Fredstid 
var de første kommen ovenpaa. Løvenørn, af hvis Liv der altsaa 
nu foreligger en Skildring fra Generalløjtnant Dr. phil. A. Tuxens 
Haand, var ubetinget det sidste, men havde til enhver Tid og 
under alle Forhold forstaaet at erhverve sig det første. Han 
havde hele sit Liv »Fortuna« med sig, og lige fra sin Ungdom 
havde han forstaaet at erhverve sig »store Venner«.

Som ung Student, uden nogen militær Forberedelse, var han, 
der var født 1686, med flere andre 1707 gaaet i russisk Tjeneste 
under Zar Peters Krig med Karl XII, havde hurtigt erhvervet 
sig Menschikoffs Gunst, blev Officer og optraadte tappert og 
snildt som Rytterofficer i Slagene ved Ljesnaja og Poltava. Un
der Forhandlingerne om den svenske Hærs Kapitulation fik Løven
ørn Lejlighed til at erhverve sig Svenskernes Erkendtlighed, sam
tidig med at hans fremragende Forhandlingsevner og i det hele 
taget hans Evne til at vinde Folk for sig allerede her viste sig. 
Det var og blev hele hans Liv igennem hans Styrke, at han af 
Naturen var udstyret med ydre og indre Egenskaber, der overalt, 
blandt Store og Smaa, banede ham Vej: et smukt og stateligt 
Ydre, et lyst, muntert Livssyn, hurtig og sund Opfattelse af Per
soner og Forhold, hvortil kom stor Arbejdslyst og Arbejdslethed. 
Efterhaanden som hans vexlende Livsgang førte ham gennem 
enhver Side af Statens Tjeneste som Officer, Diplomat, over-
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ordnet civil og militær Administration, erhvervede han sig under 
de skiftende Faser stadig nye »store Venner« og Velyndere, der 
afløste de foregaaende — tilsyneladende uden at efterlade dybere 
Savn hos Løvenørn, men ogsaa uden at det tidligere Venskab og 
Yndest slog om i sin Modsætning. Da Danmark-Norge fra 170$ 
indtraadte i Krigen, blev han som militær-diplomatisk Mellem
mand sendt til Danmark og kom strax i Forbindelse med tone
angivende Personligheder her, navnlig Oversekretær i Danske 
Kancelli Vibe, der blev ham en trofast og virksom Velynder. Et 
Par Aar efter gik han over i dansk Tjeneste som Oberst og Gene
raladjudant hos Frederik IV, i hvilken Stilling han blev meget 
anvendt ved vigtige Hverv under den langvarige Krig. Han ud
førte vel disse Hverv fortrinligt, men kom aldrig til at føre selv
stændig Kommando. Efter Krigen blev han brugt ved diploma
tiske Sendelser og bestred disse saa godt, at han 1722 blev udset 
til Gesandt ved Hoffet i Berlin. Her erhvervede han sig almindelig 
Yndest og forblev her til 1726, da han hjemkaldtes for at overtage 
Posten som Stiftamtmand i Aarhus. Ogsaa dette Embede bestred 
han med Dygtighed, Friskhed og Fordomsfrihed. Kort før Fre
derik IV’s Død sendtes han i særligt Hverv til Berlin, men hjem
kaldtes strax ved Tronskiftet af Christian VI for at overtage 
Stillingen som Overkrigssekretær (Krigsminister) for Hær og 
Flaade og 1. Deputeret i Generalkommissariatet.

Som den verdenskloge Mand han var, havde han allerede i 
god Tid nærmet sig Kronprins Christian og dennes lille Kreds, 
da Frederik IV's Følelser overfor ham kølnedes. I en Alder af 
44 Aar havde Løvenørn naaet en af de højeste Stillinger, som 
en Undersaat kunde naa. Af Konseillet var han dog ikke Med
lem, og han blev det aldrig. At han herved var udelukket fra 
direkte Indflydelse paa Udenrigspolitiken, var ham en stor Skuf
felse, men var sikkert heldigt, da Løvenørn, trods sin Intelli
gens og sine mangesidige Kundskaber, paa dette Omraade mere 
fulgte sine personlige Følelser end kølige, grundigt overvejede 
Fornuftslutninger. Og dette Tidsrums Udenrigspolitik var særlig 
vanskelig at lede; Regeringen var under Pres fra flere Sider; man 
laverede frem og tilbage, om man skulde søge Støtte hos Eng
land eller hos Frankrig eller andetsteds, og bestemte sig endelig 
for England-Hannover, hvad der var den stærkt fransk-oriente- 
rede Løvenørn meget imod.

Løvenørns nærmeste Forgængere som Overkrigssekretærer var 
gennemgaaende ret ubetydelige Mænd og havde kun i korte Tids
rum beklædt Stillingen. Bestridelsen af Hærens og Flaadens An
liggender var derfor mere og mere gieden over henholdsvis til
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Generalkommissariatet og Admiralitetet, der vel begge var grun
digt indarbejdede, men nærmest nøjedes med at administrere 
paa de een Gang givne Grundlag. Med et frisk Syn, praktisk 
Greb og betydelig Erfaring fra de foregaaende Embedsstillinger 
gik Løvenørn ind til den Livsgerning, der kom til at strække sig 
over Resten af hans Levetid, til Vinteren 1739—40. Under hans 
Tilsyn udarbejdedes der nye, tidssvarende Exerceer- og Fægt
ningsreglementer, men Indøvelsen stødte paa store Vanskelig
heder navnlig i Kjøbenhavn, hvor omtrent Halvdelen af Hærens 
Infanteri laa, da forskellige Statsarbejder, særlig store Bygge
foretagender, lagde Beslag paa de hvervede Regimenters Mand
skab og Befalingsmænd. For Ordningen af den almindelige Tje
nestegang, for Officerernes Uddannelse i Almindelighed og i 
fremmede Hære, for Tilgang af gode Underofficerer ved Udsigt 
for dem til Avancement til Officerer blev der derimod gjort me
get. Hærens højere Administration stod i Hovedsagen paa det 
Standpunkt, som Oversekretær Harboe havde indført i Christian 
Vs Tid; men siden da var Hæren blevet stærkt forøget. Løven
ørn strammede Tøjlerne, samlede i stigende Grad Administrati
onen i sin Haand, indskrænkede den kollegiale Styrelse og er
stattede den med en mere personlig.

Ved sin Regeringstiltrædelse havde Christian VI ophævet den 
af Faderen oprettede Landmilits. Under stærke Brydninger mel
lem Kongen og Konseillet tvang Kongen Militsens Genoprettelse 
igennem 1733, og samtidig indførtes Bestemmelsen om Reserve
ruller over samtlige ikke-udskrevne fra 14 til 36 Aars Alder, alt- 
saa Stavnsbaandet (en Benævnelse, som iøvrigt ikke kendtes 
endnu dengang). I de følgende Aar strammedes Baandet stær
kere og stærkere, og Løvenørn hjalp beklageligvis villigt til her
med. Det er en Kendsgerning, at Løvenørn af al Magt støttede 
Kongen ved Landmilitsens Genoprettelse; om han ogsaa har 
arbejdet for Indførelsen af Reserverullerne (Stavnsbaandet), 
vides ikke; han havde nylig overtaget det meget forsømte Bre- 
gentved Gods og kan nok have haft Brug for den Støtte, som 
Landmilitsen og Reserverullerne ydede Godsejerne og da navnlig 
de mindre velstillede blandt disse.

Ledelsen af Marinens Anliggender beholdt Løvenørn kun til 
1735, da Søetatens Krigskancelli udskiltes fra Landetatens. Han 
havde dog faaet Lejlighed til at vise Iver og varm Interesse for 
Flaadens Personel og Materiel.

Trods et tilsyneladende robust Ydre havde Løvenørns Hel
bred i mange Aar været vaklende; gentagne Baderejser havde 
kun bragt kortvarige Bedringer, og han paalagde sig nødig det
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Maadehold i Levemaade, som hans Helbred fordrede, og i 1740 
afgik han ved Døden. Hans fortræffelige Hustru, Professordatte
ren Ingeborg Vinding, var død allerede 1734.

Løvenørn var en varmt følende dansk Mand og hævdede sig 
som saadan overalt, hvor han færdedes. Ved sin Færd ude og 
hjemme i en Menneskealder har han som kun faa i hin Tid kastet 
Glans over sit Fædreland. Friskhed, Djærvhed, Lune og ægte 
Humanitet præger hans mangfoldige »Haandbreve«, der ofte yder 
Læseren en virkelig Nydelse.

Det foreliggende Arbejde er helt igennem bygget paa et over
ordentlig grundigt Studium af samtidige Kilder og vidner højt 
om Forfatterens omfattende Kendskab til Tidens Personer og 
Forhold. Foruden at forøge vor Viden paa de andre Omraader 
giver det klare Oversigter over de udenrigspolitiske Forhold i 
Tiden og indfletter disse paa en naturlig Maade i Fremstillingen 
af Løvenørns Personlighed og hans Virke. At Forfatteren er en 
fortræffelig Stilist, var kendt fra hans foregaaende Arbejder og 
viser sig her under særlig gunstige Forhold ved hyppige Gen
givelser af Løvenørns fornøjelige, kærnefulde, ikke sjældent ret 
drastiske skriftlige Udtalelser.

Ligesom Forfatteren maa Læseren komme til at nære dyb 
Sympati og Interesse for Borgersønnen, der gennem en højst 
afvexlende Løbebane naaede saa højt op; men det skal dog 
siges, at en noget skarpere Kritik fra Forfatterens Side overfor 
Løvenørn af og til havde været ønskelig og kunde have været 
anvendt uden væsentligt at skade Helten som Menneske og 
Statstjener. Det kan nemlig ikke skjules, at det Tidsrum, da 
Løvenørn var Leder af de militære Anliggender, var en udtalt 
.Nedgangsperiode for Hæren. Fra Aaret før Løvenørns Død fore
ligger der et anonymt utrykt Skrift, som General Tuxen selv 
nævner i Forbigaaende (S. 240, Hen visn. 3), og som er en skarp, 
i meget berettiget Kritik af Hæren paa dette Tidspunkt. Det 
synes utvivlsomt, at Skriftet er det af mange høje Officerer 
kendte og senere som »de bekendte Memoirer af General Amthor« 
karakteriserede. Hovedanken er rettet mod Infanteriet, der næ
sten udelukkende bestaar af hvervede Udlændinge, som man 
ikke kan stole paa i en Krig. Og netop paa dette Omraade har 
Løvenørn i ethvert Fald en stor Del af Skylden ved sit Med
arbejde paa Landmilits-Forordningen af 1733, der saa godt som 
umuliggjorde Hvervning af indfødt Mandskab. I Infanteriets 
Uddannelse, hedder det videre, har man efterlignet det preus
siske Infanteris mindre gode, men ikke stræbt efter dets gode 
Sider. Det kostbare Rytteri er alt for talrigt; Artilleriet er for-
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sømt; Vaabnene er ikke tidssvarende o. s. v. Løvenørns Efter
følger, Numsen, tog strax fat paa Forbedringer og gennemførte 
adskilligt; men det blev først i Saint-Germains Periode og endnu 
senere, at de Amthorske Forslag kom helt til Udførelse.

Forfatteren siger (S. 26), at Løvenørn hørte til de Personlig
heder, som stod ilde anskrevet hos Dronning Anna Sofie, men 
af Fremstillingen faar man snarere det modsatte Indtryk; i 
ethvert Fald har han forstaaet med det gode at bekæmpe hendes 
Uvillie. Rockstroh.

Otto Brandt: Geistesle
ben und Politik in Schles
wig-Holstein um dieWende 
des 18 Jahrhunderts. Stutt

gart. 1925.
i 1864. Begivenhederne i

To store udenrigspolitiske Begiven
heder har i det 19. Aarhundrede gre
bet ind i det danske Folks Historie og 
virket bestemmende paa dets statslige 
og nationale Stilling: Adskillelsen fra 
Norge i 1814 og fra Hertugdømmerne 

1814 berøvede den danske Stat enhver
Betydning som selvstændig Faktor i nordeuropæisk Politik, men 
blev uden dybtgaående Følger for Folkets nationale Udvikling. 
Brydningen mellem den danske og den norske Kultur foregik 
uden videre dansk Deltagelse og satte ringe Spor i dansk Udvik
ling. Anderledes med Kampen om Hertugdømmerne. Helstats- 
mændene frygtede, at Danmark gennem Tabet af Hertugdøm
merne skulde miste sin Levedygtighed som selvstændig Stat, 
men fik hurtigt Uret. Udviklingen efter 1864 gav Beviset for det 
lemlæstede Monarkis Levedygtighed. Langt mere dybtgaaende 
blev Kampens folkelige og nationale Betydning. Ingen vil benægte, 
at der gik store Værdier tabt gennem Afbrydelsen af det dansk
tyske Kulturfællesskab. Ligesaa sikkert er det, at det alene har 
været gennem de dansk-tyske Brydninger i det 19. Aarhundredes 
første Halvdel, at det danske Folk arbejdede sig frem til fuld 
Bevidsthed om sine nationale Ejendommeligheder. Ingen Pro
blemer i Danmarks nyere Historie er derfor mere omfattende, 
gaar dybere og rækker videre end de forskellige Spørgsmaal, 
som staar i Forbindelse med den slesvig-holstenske Bevægelse 
og dens Fortsættelse: den dansk-tyske Kamp.

Dansk Historieforskning og Historieskrivning har da ogsaa 
i høj Grad vendt sin Opmærksomhed mod disse Problemer og 
bragt værdifulde Bidrag til deres Løsning. Ganske vist er det 
en Overdrivelse, naar Forfatteren af det nye Værk, som har 
givet Anledning til disse Linier, vil paastaa, at de sidste Aartiers
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danske Historieskrivning, »und zwar in ihren hervorragendsten 
Vertretern, sich fast ausschliesslich der Erforschung des Verhält
nisses zwischen Dänemark und den Herzogtümern zugewandt 
hat«. (S. IX). Man behøver kun at nævne Forskere som Edv. Holm 
og Steenstrup, Troels-Lund, Fridericia og Rubin for at maale 
Overdrivelsen. Derfor er det ligefuldt rigtigt — som det har 
været en Selvfølge — at dansk Historieforskning for at være i 
Pagt med Folkets nationale Udvikling i høj Grad har maattet 
beskæftige sig med Hertugdømmernes Skæbne gennem Tiderne 
saavel som med Udredningen af deres Betydning for den danske 
Stat og det danske Folk. For Opfattelsen af de grundliggende 
Problemer og hele Synet paa den historiske Udvikling er det 
A. D. Jørgensen, som har været den bestemmende, for Behand
lingen af de enkelte historiske Spørgsmaal Kr. Erslev, der har 
været vejledende. P. Lauridsen har gjort Rede for Problemet, 
som det viste sig under Synsvinklen Nordslesvig, medens Louis 
Bobé og Aage Friis gennem deres Fremlæggelse af Materiale 
og delvise Benyttelse af det har givet store Bidrag til Forstaael- 
sen af Udgangspunktet, den dansk-tyske Helstat, og paapeget 
dens nationale Værdier og Svagheder. Adskilligt andet kan næv
nes. Allerede de fremhævede Forfattere vil dog være tilstræk
kelige til at vise Uholdbarheden, naar Otto Brandt i sin For
tales første Linie lover med sit Værk »im wesentlichen Neuland 
zu erschliessen«. Netop Brandts egne fuldt loyale Citater viser, 
i hvilken Udstrækning han har kunnet bygge paa dansk Historie
skrivning og Materiale, den har skaffet til Veje.

Noget anderledes stiller Sagen sig, naar man betragter de 
Spørgsmaal, som det er tysk og navnlig slesvig-holstensk Historie
forsknings naturlige Opgave at tage op til udtømmende Behand
ling: selve den sies vig-holstenske Bevægelses Historie, dens Ud
spring og Forudsætninger, dens Forløb og Betydning. Fra dansk 
Side er der givet enkelte Bidrag, saaledes i I. S. M. Ostenfelds 
Studier over Stemninger og Tilstande i Holsten (1815—30) fra 
1909. Adskilligt er ogsaa bleven ydet fra tysk Side. Johannes 
Brocks tankevækkende Arbejde: »Die Vorgeschichte der schles
wig-holsteinischen Erhebung von 1848« (1916), skrevet uden na
tionale Fordomme, med politisk Forstaaelse og menneskelig 
Medfølelse, trak Hovedlinierne op og paaviste Forbindelsen med 
den almindelig tyske Enheds- og Frihedsbevægelse, men kunde 
ifølge Sagens Natur ikke give nogen udtømmende og alsidig 
Fremstilling. Hans Schulz’ Friedrich Christian-Biografi med 
tilhørende Aktsamlinger har oplyst Begyndelsen til den fyrstelige 
Slesvig-Holstenisme og givet en i alt væsentligt udtømmende
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Karakteristik af dens første Mand. Skildringerne af de følgende 
Augustenborgere er langtfra saa tilfredsstillende. Andre Arbejder 
kan nævnes. Meget staar dog endnu tilbage. Den folkelige Slesvig- 
Holstenisme venter endnu paa sin Historiker, der belyser Bevægel
sens Vækst i Befolkningens Masser, skildrer den lokalt og for
klarer, ad hvilke Veje og af hvilke Aarsager den vandt Magt over 
jævne Sind. P. Lauridsens store Værk har intet slesvig-holstensk 
Sidestykke. Derimod har den unge Historiker, Docent ved Kiels 
Universitet, Professor Dr. Otto Brandt, tidligere kendt ved dyg
tige Arbejder om Friedrich Schlegel og om England og den 
Napoleonske Verdenspolitik 1800—03, nu i et stort Værk taget 
Ridderskabsbevægelsen op til udførlig Behandling.

Det slesvig-holstenske Ridderskab var ikke den stærkeste 
Faktor i den samlede slesvig-holstenske Bevægelse. I mange 
Henseender virkede det splittende og svækkende. Men det satte 
Bevægelsen i Gang og fik overordentlig Betydning for Udform
ningen af dens Program. Det rummede Personligheder, som havde 
deres Meningers Mod, var uafhængige og med fronderende Tra
ditioner, der lettede Overgangen til en bevidst Opposition. Det 
raadede over en Organisation, som var politisk svag, men socialt 
fasttømret, og som rummede Muligheder for at samle Modstanden 
mod den danske Regering. I sine Privilegier ejede det endelig 
et Vaaben, som Erfaringen viste kunde bruges til Støtte for 
Kravet om en fri Forfatning og Paastanden om Hertugdøm
mernes Enhed. Det slesvig-holstenske Ridderskab har givet Bevæ
gelsen dens udprægede historiske Karakter og — i det lange Løb 
til dens Skade — fra en politisk Kamp omformet den til en histo
risk-juridisk Proces.

I mange Henseender er Otto Brandts Værk baade dygtigt og 
fortjenstfuldt. Adskilligt tidligere ukendt Materiale er benyttet: 
private Brevsamlinger, navnlig fra Altenhof og Lindenborg, saavel 
som offentlige Myndigheders Arkiver, først og fremmest det slesvig- 
holstenske Ridderskabs Arkiv i Itzehoe. Navnlig ét bør dog frem
hæves. Forfatteren har i forholdsvis faa Aar haft sit Hjem og 
sin Arbejdsmark i Hertugdømmerne. Alligevel er han fuldkom
men Herre over den foreliggende historiske Litteratur, ikke alene 
Hertugdømmernes egen og de store grundlæggende danske Akt
samlinger. Ogsaa til den øvrige dansk-historiske Litteratur ved
rørende Hertugdømmerne besidder han udtømmende Kendskab. 
I Danmark har man ikke været forvænt med, at tyske Historikere 
har taget Hensyn til dansk historisk Forskning — endnu i de 
sidste Dage viser Indledningen til den officielle tyske Aktsamling 
vedrørende § 5, hvad man paa visse Hold mener at kunne til-
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lade sig — desto mere Grund er der til at understrege Undtagelsen, 
naar den foreligger. Otto Brandts Udtalelse: »....es geht nicht 
mehr an, wie dies bei uns lange Zeit hindurch üblich gewesen ist, 
Arbeiten, die sich auf die schleswig-holsteinische Frage beziehen, 
zu veröffentlichen ohne genaueste Kenntnis der reichen dänischen 
Geschichtsliteratur« (S. IX) indeholder en retfærdig Dom og 
et selvfølgeligt Krav.

Otto Brandts Bog er inddelt i 5 store Afsnit. I det første, 
der er at betragte som Indledning, skildres den danske Helstat 
og Hertugdømmerne i det 18. Aarhundrede. I stærke Ord frem
hæves Bernstorfferne og deres Samtidiges Gerning til Gavn for 
det danske Monarki, deres Forstaaelse for Hertugdømmernes 
Ejendommeligheder og kloge Respekt for Ridderskabets gamle 
Privilegier, for dets politiske og sociale Forrangsstilling. I det 
følgende Kapitel præsenteres Bogens Hovedpersoner: Brødrene 
Cay og Fritz Reventlow, Sønner af Christian VITs Opdrager 
Ditlev Reventlow, Fritz Reventlows Hustru Julie Schimmel
mann, deres Slægt og Venner indenfor det holstenske Ridder
skab, deres Forbindelser med franske Emigranter, med Mathias 
Claudius, Friedrich Perthes og andre Repræsentanter for nord
tysk Aandsliv. Som i det foregaaende og i de følgende Afsnit 
meddeles udførlige Karakteristiker af mangfoldige Personlig
heder og gøres der Rede for deres Udvikling, deres Anskuelser 
og Opfattelse af Tidens politiske og aandelige Spørgsmaal. 3. og 
4. Afsnit er Bogens vigtigste og indeholder Skildringen af Fritz 
Reventlows, hans Slægtninges og Venners religiøse og politiske 
Arbejde, deres Kamp mod Rationalismen og dens Tilhængere, 
deres Forsøg paa at svække denne Aandsretning og navnlig ved 
Kiels Universitet — hvor Fritz Reventlow beklædte Stillingen 
som Kurator — at fortrænge eller isolere Lærerkræfter, der var 
dem ubehagelige, og erstatte dem med Mænd, som delte deres 
politiske og religiøse Konservatisme. Adskilligt betydnings
fuldere er dog Fremstillingen af Kredsens politiske Indsats, Rede
gørelsen for Fritz Reventlows Stilling til Stænder og Privilegier, 
hans Betydning som Fører for Ridderskabet i dets Kamp mod 
Regeringen. Endelig er der tilføjet et Slutningsafsnit, som behand
ler den sidste Fase af Fritz Reventlows Arbejde, hans Forbindelse 
med Dahlmann, hans Nederlag og bitre Skuffelser, som besegledes 
ved Overtagelsen af en dansk Gesandtskabspost i Berlin.

Indenfor de skitserede Rammer bringer Bogen en Række 
nye og vigtige Oplysninger og uddyber i høj Grad Forstaaelsen 
af det behandlede Tidsrum. Et Par afgørende Punkter skal frem
hæves. Med Rette betoner Forfatteren, at man hidtil baade i
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Danmark og Tyskland har tilskrevet Dahlmanns Optræden i 
1815 en alt for afgørende Betydning som Udgangspunkt for den 
slesvig-holstenske Bevægelse. Dette er ikke længer muligt. Otto 
Brandt har ført Beviset for, at Ridderskabsbevægelsen rækker 
helt tilbage til Overgangen mellem det 18. og 19. Aarhundrede 
og allerede paa dette Tidspunkt arbejdede med de samme histo
riske Paastande, som blev ført frem efter 1815. Om denne Bevæ
gelsens første Tid har han meddelt en Række Oplysninger og i 
Enkeltheder paavist Fritz Reventlows Betydning for Udform
ningen af dens Program. Vor Viden om Ridderskabets Konflikter 
med Regeringen i de første Aar af det 19. Aarhundrede var hidtil 
uklar og ganske brudstykkeagtig, i alt væsentlig bygget paa Med
delelser i Christian VIH’s Dagbøger samt A. S. Ørsteds Erindrin
ger. Først ved Hjælp af Brandts Bog bliver man i Stand til at 
følge Brydningerne i deres forskellige Faser, forst aa deres poli
tiske Betydning og alvorlige Karakter. Hvad der før var et ufor
klarligt Faktum, at Ridderskabet allerede i 1797 kunde føle Trang 
til at lade F. C. Jensen og D. H. Hegewisch besørge den store 
Udgave af Ridderskabsprivilegierne, faar gennem Brandts Bog 
sin naturlige Forklaring som Led i en maalbevidst Aktion. 
Skildringen af de politiske Brydninger efter 1814 rokker ikke i 
samme Grad ved den almindelige Opfattelse af Begivenhedernes 
Forløb, men giver værdifulde Meddelelser om Fritz Reventlows 
Betydning og Indsats. For første Gang bliver det saaledes oplyst, 
-at Dahlmanns Ansættelse i 1815 som Sekretær for den »fortwäh
rende Deputation« var Fritz Reventlows Værk.

Ogsaa Fremstillingen af Emkendorf-Kredsens Kamp mod 
Rationalismen har vundet nyt Land for den historiske Er
kendelse. Gennem Brandts Bog faar man et levende Indtryk 
af Kampens Maalbevidsthed og de dybe Modsætninger, for 
hvilke den var Udtryk. Nærmere at gaa ind paa disse Forhold 
har mindre Betydning. Kun lige skal det berøres, at Fremstil
lingen utvivlsomt er ensidig i dens Sympati for Fritz Reventlow 
og navnlig i Uviljen mod hans Modstandere, først og fremmest 
mod August Hennings. Om selve Grundsynspunktet lader der 
sig neppe diskutere. Om man, som Otto Brandt, vil have Sympati 
for Emkendorf-Kredsens antirationalistiske Bestræbelser, vil til 
syvende og sidst afhænge af Bedømmerens Anskuelser, om han 
betragter Rationalismen som en af Menneskeaandens store og 
varige Fremskridt, Reventlow og hans kirkelige Reaktion som 
en foreløbig Tilbagegang. Et er dog givet, ogsaa efter Brandts 
Skildring, med særlig sympatiske Midler førte Fritz Reventlow 
ikke sin Kapip. Hans Virksomhed ved Kiels Universitet kan have
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bragt det visse Fordele, for dets Aand var den ikke til Fordel, og 
det var retfærdigt, at den endte med et Nederlag.

En Fremhævelse af Bogens Betydning for den historiske Viden 
og Forstaaelse maa imidlertid ledsages af en Betoning af dens 
Begrænsning.

Jeg ser bort fra positive Fejl. De er faa og ganske betyd
ningsløse. Uheldigere er det, at Fremstillingen i alt for høj Grad 
samler sig om Emkendorf-Kredsen og dens Mænd, er uforstaaende 
i Bedømmelsen af dens Modstandere indenfor Godsejernes og 
Ridderskabets andre Kredse og slet ikke gør Forsøg paa at skildre 
deres Indsats og Optræden, forstaa deres Motiver og maale deres 
Indflydelse. Hertugdømmernes Historie er i alt for høj Grad 
betragtet gennem Emkendorfs Slotsvinduer. At Fristelsen laa 
nær, forstaar man. Fritz Reventlows Kreds rummede utvivlsomt 
de rigeste Personligheder. Ogsaa udenfor dens Cirkler rørte sig 
dog et broget og mangfoldigt Liv. Begivenhedernes Forløb viser 
ofte, at Fritz Reventlows Tag om Standsfællerne glippede, at 
han stødte paa kraftig Modstand hos den slesvigske Del af Rid
derskabet og hos de ikke-reciperede Godsejere og derfor mere 
end een Gang maatte lade Kampen falde og indregistrere et 
Nederlag. Om disse Sidestrømninger giver Bogen ingen Besked, 
højst nogle ganske umotiverede ringeagtende Tillægsord om deres 
Førstemand, Landraad Thienen paa Cronsburg. I det lange Løb 
var det Fritz Reventlows Synspunkter, som sejrede indenfor det 
slesvig-holstenske Ridderskab; derfor har hans Modstandere dog 
ligefuldt Krav paa historisk Interesse. Ogsaa deres Indsats danner 
Traade i det brogede slesvig-holstenske Væv, og kun en Frem
stilling, som er bredere anlagt end Otto Brandts, vil være i Stand 
til at prøve deres Styrke og bestemme deres Farve. Otto Brandt 
har i Virkeligheden udelukkende skildret en enkelt Kreds indenfor 
det slesvig-holstenske Ridderskab. Ridderskabets og Godsejer
standens samlede politiske Udvikling har han ikke givet. Det 
er muligt, at det skyldes Mangler ved det eksisterende Kildestof. 
Det ses dog ikke, at Forfatteren har været opmærksom paa Pro
blemet og stræbt at løse det.

Paavisningen af denne Begrænsning rækker videre.
Bogens politiske Hovedthesis — jeg lader foreløbig staa hen, 

om den er rigtig — er Paastanden om, at Fritz Reventlows 
Optræden udelukkende var bestemt ved ideelle Motiver, Kær
lighed til Stænderinstitutionen, Tro paa, at Ridderskabet var 
Bærer og Vogter af en gammel Stændertradition, altsammen 
næret ved aandelig Samhørighed med den tyske Kulturnation 
og paa et meget tidligt Tidspunkt udformet til en bevidst tysk

Historisk Tidsskrift. 9. R. IV. g
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Nationalfølelse. Otto Brandt lægger ikke Skjul paa, at Fritz 
Reventlow i disse Henseender favnede videre end de allerfleste 
af hans Standsfæller, der i det væsentlige lod sig rive med af 
Harmen over de økonomiske Krav, som blev stillet til dem. 
Sikkert er det imidlertid, at de national-politiske Synsmaader i 
Aarenes Løb efter 1814 vandt almindelig Genklang indenfor 
Hertugdømmernes adelige Kredse. Hvorfor og hvorledes fuld
byrdedes denne Overgang? Brandt konstaterer Forholdet, men 
giver ikke Forklaringen. Af gode Grunde. Til en afgørende Besva
relse af Spørgsmaalet hørte en udtømmende Skildring af det 
samlede Ridderskabs Historie.

Otto Brandt raader som historisk Skribent over mange 
fortræffelige Egenskaber: Evne til at skelne væsentligt fra uvæ
sentligt, trække Linier op og give levende historiske Billeder. 
Han skriver udmærket, kraftigt og malende og spiller paa mange 
Strenge. Ogsaa om hans Personskildringer er der meget godt 
at sige, og baade vigtige og karakteristiske Træk faar han frem. 
Tit og mange Gange tager han dog for haandfast paa Tingene, 
har en Forkærlighed for grelle og stærke Farver og maler bestan
digt med bred Pensel. Det 18. Aarhundredes Mænd, ikke blot 
de to Bernstorff’er, men ogsaa mere problematiske Naturer som 
Caspar v. Saldern og H. C. Schimmelmann, males saa engle- 
hvide, at det fængslende ved dem formelig gaar tabt. Omvendt 
bliver Tonerne ubillig dystre, naar Talen er om Emkendorf-Kred- 
sens kirkelige Modstandere eller om Repræsentanterne for Rege
ringens Politik efter 1797. Af Ernst Schimmelmanns Begavelse 
og aandelige Rigdom bliver næsten intet tilbage, kun et vilje
svagt Redskab i Frederik VTs haarde Hænder. Og selve Kongen: 
»ein kleinlicher Excerziermeister«, »ein rauher Selbstherrscher, ein 
mistrauischer Despot«. Man tror næsten at skimte en Philip II, 
en Ivan den Skrækkelige. I al Beskedenhed mener jeg at have 
paavist, at der ogsaa hører lysere Toner med i Frederik VTs 
Billede.

Ogsaa overfor et Fænomen som Fritz Reventlows Hustru 
Julie Schimmelmann glipper den psykologiske Forstaaelse. Sik
kert har hun haft mange tiltalende Egenskaber og paa sin Vis 
været en betydelig Personlighed. Hendes Magt over Kredsens 
Medlemmer og selv over fjernere staaende bliver ellers uforklarlig. 
Alligevel var hun sikkert Hysteriker med et forkvaklet, nærmest 
sygeligt Følelsesliv, derfor uligevægtig og ikke nogen tilforladelig 
Kilde for historiske Domme over Personer og Begivenheder. 
Brandt tager hende utvivlsomt for alvorligt og regner ikke med 
hendes psykiske Ejendommeligheder. Skildringen af Cay og Fritz
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Reventlows indbyrdes Forhold mangler ogsaa Perspektiv og dybere 
Forstaaelse. Neppe med Urette faar man Fornemmelsen at, at 
den første bliver altfor stedmoderlig behandlet og uretfærdigt 
forsvinder bag Broderens mere robuste Skikkelse. Fritz Reventlows 
Udvikling er heller ikke tilfredsstillende behandlet. Paa hans 
pludselige Sammenbrud i 1819 savner man en fyldestgørende 
Forklaring. Muligt, at Mistillid til det tyske Forbund berøvede 
ham alle Illusioner, at den slesvig-holstenske Bevægelse efter- 
haanden antog Former, som i Længden var uforenelige med 
hans Konservatisme, at en slumrende Loyalitetsfølelse mod det 
nedarvede Kongehus brød igennem. Nogen Forbindelse med hans 
tidligere Optræden — som Brandt har skildret den — gives dog 
ikke og derfor heller ingen tilfredsstillende Forklaring paa hans 
pludselige Omsving, at han ikke alene trak sig ud af Kampen, 
men endogsaa forlod sin Hjemstavn og gik i dansk Statstjeneste.

Det er allerede fremhævet, at Otto Brandt bedømmer og 
skildrer Fritz Reventlow og Emkendorf-Kredsen som behersket 
af tysk-nationale Følelser og Anskuelser. Udfra moderne Friheds- 
og Nationalitetsideer førte de deres Kamp; de henregnede sig 
til den tyske Nation og betragtede deres Stræben som Led i dens 
politisk-nationale Kamp. Til dette Grundsynspunkt vender Brandt 
stadig tilbage. Emkendorf, hedder det, »wo Fritz Reventlow sich 
zu demselben deutsch-vaterländischen Geist bekannte«, udvik
lede sig »zum Ausgangspunkt eines deutschen Nationalgefühls« 
(S. 133). »Frank und frei von allem »Sklavengefühl der Ehrfurcht 
gegen Könige und Throne« zählte er sich nicht nur stolz zu der 
deutschen Kulturnation: während der Schicksalswende in den 
ersten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts hat er sich freudig 
auch politisch zu Deutschland bekannt und dieses Bekenntnis 
weiter hinausgetragen« (S. 97). »Hie Dänentum, hie Deutschtum 
wurde das Feldgeschrei«. Ifølge Brandt kom det tysk-nationale 
Synspunkt frem paa Bevægelsens tidligste Stadier: »Nicht erst 
von 1816, nein, früher schon, von den neunziger Jahren des 
18. Jahrhunderts an, datiert die ständisch-deutschnationale Be
wegung der Schleswig-Holsteinischen Ritterschaft, beginnt die 
Vorgeschichte der Ereignisse von 1848, die das Ende des Gesamt
staates bezeichnen und zugleich den Anfang von Schleswig-Hol
steins fester Verknüpfung mit dem deutschen Nationalstaat« 
(S. 267). Forskellige Forhold har fremkaldt denne Udvikling. 
Allerede i Studieaarene i Göttingen — skildrer Brandt — var 
Fritz Reventlow kommet i nær Forbindelse med Hainbund, 
havde tilegnet sig Kredsens Begejstring for tysk Væsen og tysk 
Frihed, havde med sine Venner svoret Kamp mod Fyrsternes

6*
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Despotisme og Had til Franskmændene og deres Kultur. Erfarin
ger fra de diplomatiske Læreaar i London virkede i samme Ret
ning, Rædsel for den franske Revolution i Forbindelse med den 
danske Regerings Optræden overfor Hertugdømmerne fuldbyr
dede Udviklingen. En Stænderforfatning, som den i gamle Tider 
havde bestaaet i Tysklands forskellige Lande og Riger, blev 
hans Ideal, Hertugdømmernes gamle Stænderforfatning og Rid
derskabets Privilegier omvendt ensbetydende med »eine deutsche 
Institution«. Udgivelsen af Privilegierne i 1797 ved Jensen og 
Hegewisch havde saaledes — paastaar Brandt — ikke noget 
andet Formaal end at vise, at Privilegierne var af tysk Oprin
delse. Kampen om deres Betydning »liess somit, da diese als 
schlechthin deutsch proklamiert wurden, geradezu ein deutsches 
Nationalgefühl, ja ein deutsches Staatsgefühl innerhalb der 
Schleswig-Holsteinischen Ritterschaft aufkeimen« (S. 264).

Om hele denne Udvikling maa man sikkert af mange Grunde 
udtale sig med større Forsigtighed, end det ligger for Otto Brandt. 
Hvad var tysk Nationalfølelse i de første Aar af det 19. Aar- 
hundrede, endsige i Slutningen af det 18.? Det tyske Folk, og 
navnlig dets førende Mænd i Aandslivets Verden, følte sig nok 
som tilhørende en fælles tysk Kulturnation, men havde endnu 
ikke draget de politiske Konsekvenser. Først gennem de store 
Kampe med Napoleon, Nederlaget 1806—07 og Reformarbejdet 
i de følgende Aar forberedtes Grundlaget for en politisk National
følelse; først gennem Frihedskampen 1813—14 fæstnedes og 
modnedes Ideerne og blev de til politiske Anskuelser. Intet er 
vanskeligere end at følge Udviklingen af politiske Stemninger, 
bestemme deres Udgangspunkt, bedømme deres Indhold og maale 
deres Styrke. Paa intet Omraade bør man være forsigtigere. Ganske 
vist har jeg ikke inden Nedskrivningen af denne Anmeldelse 
kunnet benytte Fritz Reventlows Korrespondance og det øvrige 
private Brevstof, som har staaet til Raadighed for Otto Brandt, 
og paa hvilket han bygger sin Skildring af Emkendorf-Kredsens 
politiske og nationale Anskuelser. Et omfattende Materiale, som 
det foreligger offentliggjort, ikke mindst i de Reventlowske 
Papirer, indeholder dog adskillige Udtalelser, som kunde fortolkes 
i Overensstemmelse med det Brandtske Synspunkt, men om det 
skete, vilde give et ganske misvisende Billede af Anskuelser og 
Stemninger i de tyskdannede københavnske Regerings- og Embeds
kredse. Tit og mange Gange giver Brevene mere Udtryk for 
øjeblikkelige Stemninger end for bestemte Anskuelser, tit og 
mange Gange indeholder de Ytringer, som paa Baggrund af senere
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Begivenheder kan synes at have en Betydning, der i Virkelig
heden ligger dem fjernt.

Hvad der i Almindelighed gælder Brandts Personskildringer 
har ogsaa Gyldighed for hans Fremstilling af politiske Anskuel
ser, at han tager for haandfast paa Tingene. Blot et enkelt Eksem
pel. Brandt betragter Konferensraad Ernst Philip Kirstein som 
»einen entschieden deutsch und zwar preussisch gesinnten Mann«, 
hans Breve som Udtryk »eines deutschen Patrioten« (S. 335). 
Som Grundlag citeres en Udtalelse af Charlotte Schimmelmann 
(Bobé: Rev. Pap. IV, S. 252): Kirstein est FAllemand le plus 
prononcé de ma connaissance et plus Prussien qu'il n’ose se 
Favouer ce moment-ci.« Tilsyneladende er alt i Orden. I Virke
ligheden er Brevet skrevet paa Baggrund af den spændte Situation 
omkring Slaget ved Eylau og gengiver Kirsteins Følelser over
for Begivenheder, som paa det nærmeste berørte det danske 
Monarki.

Jeg spørger, hvor meget af Emkendorf-Kredsens tyske Natio
nalfølelse var paa dette Tidspunkt ensbetydende med antifranske 
Stemninger ?

Og nu Vurderingen af Ridderskabets Optræden under Skatte
lovskrisen i 1802. I samme Grad, som man underkender det 
nationalpolitiske Moment, maa man nødvendigvis søge Motivet 
til Ridderskabets Optræden andetsteds, i snevre Standsinteresser, 
i Harme over Krænkelse af formentlige Rettigheder eller i Vrede 
over de nye Skattepaalæg. Ud fra Brandts egen Skildring af Fritz 
Reventlow er jeg for hans Vedkommende tilbøjelig til at skyde 
de formelle Synspunkter i Forgrunden: Stædig Fastholden ved 
formentlige Rettigheder. For de øvrige Ridderskabsmedlemmer 
har sikkert rent økonomiske Interesser været afgørende.

Anderledes blev Forholdet i Aarene efter 1814. Otto Brandts 
Oplysninger om Emkendorf-Kredsens Anskuelser paa dette Tids
punkt viser med al Tydelighed, hvor langt man var vokset bort 
fra Samhørsfølelsen med den gamle Helstat og udelukkende 
levede i aandeligt Fællesskab med det tyske Folk, delte dets 
politiske Idealer, ønskede Hertugdømmernes Adskillelse fra Dan
mark og deres Optagelse i det genopstaaede tyske Rige. Et 
Aartis oprivende Kampe vil dog altid være tilstrækkelig For
klaring paa denne Udvikling: til den ene Side den tyske Rejsning 
under Napoleon, til den anden det danske Monarkis Nederlag, 
økonomiske Ruin og politiske Lemlæstelse.

Otto Brandt nøjes ikke med Karakteristiken af Emkendorf- 
Kredsen og dens ledende Mænd, men fælder tillige Dom over 
den danske Regerings Politik og Optræden overfor Hertugdøm-
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merne. Hans Opfattelse mangler ikke Tydelighed. 1797 betegner 
et afgørende Brud i den historiske Udvikling. Indtil A. P. Bern
storffs Død — fraregnet det kortvarige Guldbergske Interregnum 
— havde Regeringen Forstaaelse for den danske Helstats histo
riske Ejendommeligheder, respekterede dens Forudsætninger og 
tog Hensyn til Hertugdømmernes Særstilling, gav de tyske Befolk
ningselementer en Indflydelse, som svarede til deres berettigede 
Krav og overholdt Ridderskabets Rettigheder og Privilegier. 
Efter 1797 indtraadte en fuldkommen Forandring. Ud fra »ratio
nalistiske« Lighedsideer stræbte Frederik VI og hans Mænd at 
ophæve Hertugdømmernes Særstilling, tage Livet af alle Stands
privilegier, ophæve velafhj emlede politiske Rettigheder og søgte 
at undergrave den tyske Befolknings nationale Ret, og, hvor det 
var muligt, skyde Danskheden i Forgrunden.

I denne Udvikling — hævder Brandt — ligger Ansvaret for 
Helstatens Undergang.

I Virkeligheden strider Betragtningen mod Bogens øvrige 
Synspunkter. Jeg er uenig med Brandt, naar han lader tysk- 
national-politiske Motiver være virksomme under Ridderskabets 
Kamp allerede i de første Aar efter Aarhundredskiftet, men vil 
naturligvis som enhver anden erkende, at de efter 1814 ubestri
deligt vandt Magt over Hertugdømmernes tyske Befolkning. 
Først derved mistede Helstaten sin Eksistensret saavel som sine 
Eksistensbetingelser. Den tysk-nationale Udvikling i Forbindelse 
med den tilsvarende dansk-nationale gjorde Brudet uundgaaeligt 
og bevirkede, at de to Befolkningsdele maatte skilles. Kun ved 
at fastholde dette Synspunkt — hvis Berettigelse et Aarhundredes 
politiske Udvikling har godtgjort — løfter man Spørgsmaalet ud 
af gamle historiske og juridiske Stridigheder og skaber Grund
laget for en virkelig historisk Dom. Den slesvig-holstenske Bevæ
gelse mister for en dansk Betragtning Karakteren af et folke
ligt og statsligt Forræderi, den danske Regerings Politik bliver 
ikke ensbetydende med despotisk Volds- og Tvangsherredømme. 
Om Udviklingens Faser, Sies vig-Holstenernes Optræden til de 
forskellige Tider, saavel som den danske Regerings enkelte For
anstaltninger kan man fælde forskelligartede Domme. Fastholder 
man Grundbetragtningen, bliver det altsammen Led i de danske 
og tyske Befolkningsdeles naturlige og nødvendige Stræben efter 
national Selvhævdelse.

Indledningskapitlet, Skildringen af den danske Helstat og 
Slesvig-Holsten i det 18. Aarhundrede, kan ifølge Sagens Natur 
ikke bringe afgørende nyt — i Aage Friis’ forskellige Arbejder er 
Hovedsynspunkterne givet — men forbereder paa forskellig Maade
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Opfattelsen, som den træder frem i de følgende Afsnit. Enhver 
vil samstemme i Begejstringen for Bernstorff’erne og deres Livs
gerning, men alligevel spore Tendensen: at belyse de straalende 
Tinder, fra hvilke man sank ned i Aarene efter 1797. A. P. Bern
storffs Politik overfor Hertugdømmerne var tilvisse klog og for
sigtig, bestemt ved hans Ønske om at respektere deres særlige 
Forhold; hans Personlighed og store Avtoritet ejede sikkert 
Betingelser for at fjerne Vanskeligheder, som for hans Efterføl
gere maatte blive adskilligt større. Uden Skævheder er Frem
stillingen dog ikke. Forskellige Paastande er hverken urigtige 
eller fuldstændig træffende: for A. P. Bernstorff »bildeten Schles
wig und Holstein das, was sie seit 1460 trotz aller Teilungen 
waren: eine Einheit« (S. 37). »Die Sonderstellung, ja Selbständig
keit des vereinigten Schleswig-Holsteins ist nun, nach dem An
schluss des gesamten, endlich wieder ungeteilten Gebietes beider 
Herzogtümer an Dänemark, durch Bernstorff nicht unterdrückt, 
sondern im Gegenteil gestärkt worden« (S. 38). Særstilling; til Nød. 
Selvstændighed; afgjort Nej. At han formaaede »die historische Be
rechtigung ständischer Privilegien zu würdigen und war auch 
entschlossen sie gegen alle etwaigen Angriffe zu schützen« (S. 43), 
kan maaske gaa an; at han derimod tog Hensyn »auf die histo
risch gewordenen staatsrechtlichen und ständischen Verhältnisse 
der Herzogtümer« (S. 79) derimod ikke. Sættes Udtalelserne i 
Relation til den Emkendorf-Brandtske Opfattelse af Hertug
dømmernes Selvstændighed og Stænderrettigheder, som de bliver 
gjort gældende i Fremstillingen af Tiden efter 1797, er de i 
hvert Fald afgjort urigtige.

Til alt dette kommer, at 1797 ingenlunde dannede Epoke. 
Brandt lægger ingen Skjul paa — drager blot ikke Konsekvenserne 
af sine Oplysninger — at det afgørende Stridsspørgsmaal, Skatte
bevillingssagen, allerede kom frem i Bernstorffs Tid og blev 
afgjort i Modstrid med Ridderskabets Ønsker. Da der i 1789 
blev udskrevet en »overordentlig Formue-, Indtægts- og Nærings
skat«, klagede Ridderskabet over, at dets »jus collectandi« i de 
adelige Godsdistrikter krænkedes ved Indsættelsen af en kongelig 
Kommissær. Ingen anden end A. P. Bernstorff gav Afslaget paa 
Klagen. Under Fritz Reventlows Førerskab protesterede Ridder
skabet, gav sin Opfattelse Udtryk i Ridderskabsprotokollen og 
lod den ikke alene gaa videre til Tyske Kancelli, men ogsaa 
offentliggøre i Schlözers Staatsanzeiger. Netop dette Sammenstød 
— oplyser Brandt — bevægede Ridderskabet til at publicere 
sine Privilegier. Og Regeringen — og dermed Bernstorff — gik 
endnu *videre. 12. September 1792 udkom Forordningen om en
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4 pCt/s Skat af Kollateralarv, gældende ogsaa Ridderskab, Præ
later og øvrige Godsbesiddere og beregnet ikke efter Plovansæt
telsen, men efter Godsernes Kapitalværdi og derfor ikke alene 
rammende Bønderj orden, men ogsaa de hidtil skattefri Hoved- 
gaardsmarker. Skattepaalæggene og dermed de formentlige Over
greb mod Ridderskabet blev saaledes ikke indledet efter Bern
storffs Død, men rækker tilbage i hans egen Magtperiode. At 
man gik adskilligt videre efter 1797 er utvivlsomt, men en naturlig 
Følge af de farlige udenrigspolitiske Forhold, som medførte Rust
ninger og dermed gav Staten større Fornødenheder.

For Otto Brandt er der imidlertid ingen Tvivl. Med A. P. 
Bernstorffs Død begynder en »Politik der Uniformierung und 
Danisierung« (S. VII). Frederik VFs hele »Sinnen und Trachten« 
gik ud paa »den Absolutismus der Krone zu erweitern« (S. 250); 
helst havde han »sein Reich mit all seinen Teilen in eine gleich
mässig angelegte und einheitlich organisierte Kaserne verwandelt, 
in deren Räumen einzig und allein dänische Kommandos erschal
len sollten«, ja endnu mere bragt »die dänische Nationalität in 
seinem Reiche zur Alleinherrschaft« (S. 252 f.). Til det positive 
Program svarede det negative. Ridderskabet betragtede Fre
derik VI alene »als ein lästiger Anachronismus und Fremdkörper, 
als ein Hemmnis mehr für seine Uniformierungs- und Zentrali
sierungspläne«. »Der Ritterschaft ihre letzten, bereits stark be- 
schnitteten Vorrechte zu entziehen, hielt er daher geradezu für 
seine Regentenpflicht« (S. 254 f.). Adskillige lignende Citater kan 
anføres; de meddelte er dog tilstrækkelige til at antyde Opfat
telsen.

Villigt skal det indrømmes, at der efterhaanden indtraadte 
Ændringer i Regeringens Politik overfor Hertugdømmerne og 
udfoldedes bevidste Bestræbelser for at sammensvejse Monar
kiet til en ubrødelig Enhed. Der kan nævnes Punkter, hvor man 
utvivlsomt gik for vidt — f. Eks., at der 1806 blev nedsat en 
Kommission, som skulde forberede ensartet Lovgivning i Rigets 
forskellige Dele — andre, som ved deres Følger viste sig afgjort 
uheldige — f. Eks. Holstens Inkorporation i 1806. Ogsaa om 
Frederik VFs Bestræbelser for at give det danske Sprog en Plads, 
som svarede til Befolkningens Nationalitet, lader sig sige adskil
ligt. I Hovedsagen vil de fleste Danske samstemme i A. D. Jør
gensens kloge Ord (i Danmarks Riges Historie, VI. Bd. S. 103): 
»Der var i intet af alt dette noget, som afveg fra, hvad der skete 
i alle andre europæiske Stater.... Men over for den vaagnende 
tyske Folkefølelse laa der dog selv i disse Antydninger en farlig 
Udæskning«. Eet maa dog paa det bestemteste fastholdes: Der
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var intet i Frederik VTs og hans Regerings Bestræbelser, som 
røber Forsøg paa at skaffe den danske Nationalitet noget »Ene
herredømme.«

Tværtimod maa man erkende, at den danske Regerings 
Politik var en naturlig, om man vil en nødvendig Konsekvens 
af de politiske Begivenheder, af Enevældens Ejendommelig
heder og af den samme nationale Opvaagnen, som rejste og sam
lede Slesvig-Holstenerne. Det tyske Riges Undergang i 1806 
maatte for Datiden synes mere afgørende, end den virkelig blev, 
og for det danske Statsstyre være en Opfordring til at fuld
føre et Aarhundredes halvgjorte Arbejde. Netop Frederik VTs 
mest omstridte Foranstaltninger: Holstens Indlemmelse og Be
stræbelserne for en Sammensmeltning af Lovgivningen faar derved 
deres Forklaring og rette Belysning. Enevældens Natur virkede 
i samme Retning. Intet laa Frederik VI fjernere end at »udvide 
sin Absolutisme«. Ikke med den ringeste Tanke faldt det ham 
ind, at sligt var muligt. Spørgsmaalet om Statens Ret overfor 
lokale Ejendommeligheder vil altid være omstridt. Givet er det 
kun, at en Enevælde maa virke centraliserende. Netop paa dette 
Punkt ligger vel dens største historiske Betydning. Tænk paa 
Ludvig XIV og de preussiske Konger. Utvivlsomt var der ogsaa 
i den danske Regerings Bestræbelser et afgjort demokratisk Træk. 
Ogsaa dette hører til Enevældens Natur. I Kamp med de feudale 
Magter er den bleven til, og helt har den aldrig fornægtet sin 
Oprindelse. Og nationalt. Som Brandt betoner: »die Deutschen 
waren in ihrer bisherigen führenden Stellung nur von dem Selbst
bewusstsein durchdrungen, dass sie weit mehr als die Dänen für 
den Staatsdienst geeignet seien: sie erblickten in den Dänen 
anspruchsvolle roturiers wie die alten Privilegierten in Frank
reich nichts von dem neuen Amtsadel wissen wollten«. (S. 55). 
Rigtigere kan det ikke siges. Blot bliver der ingen Plads for 
historiske Beklagelser over, at de danske Befolkningsdele efter- 
haanden fik en anden Opfattelse, endsige Fordømmelse over, at 
Frederik VI imødekom Bevægelsen. Spørgsmaalet Ret og Uret 
trænges tilbage og afløses af Nødvendigheden at erkende en 
naturlig historisk Udvikling.

Paa samme Maade med Ridderskabets Privilegier og deres 
Forbindelse med Hertugdømmernes gamle Stænderforfatning. 
Jeg lader det juridiske Retsspørgsmaal ude af Betragtning. For 
den historiske Forstaaelse er det uden væsentlig Betydning. Otto 
Brandt synes tilbøjelig til ganske at godkende de Fritz Reventlow- 
ske Teorier — anderledes kan man vanskelig forklare hans For
dømmelse af Regeringens Optræden — men indrømmer dog, at
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Forholdene var ændret siden det 16. og 17. Aarhundrede, at 
Stænderforfatningen forlængst var sat ud af Kraft; han tilføjer 
dog »egentlig Virksomhed« (S. 259), hvad der gør Indrømmelsen 
tvetydig. To bestemte Opfattelser stod overfor hinanden: Fritz 
Reventlows og den danske Regerings. For Frederik VTs talte 
den eksisterende Tilstand, for Ridderskabets en Fortolkning, der 
i sine Konsekvenser vilde stride mod Enevældens Natur og For
udsætninger. I Kampen mellem Frederik VI og Ridderskabet 
repræsenterede den første de faktiske tilstedeværende Forhold; 
det sidste var Angriberen, som vilde genoplive en fjern Fortid. 
Kun fordi den moderne Frihedsbevægelse i den gamle Stænder- 
forfatning kunde finde historiske Argumenter for sine Krav, 
blev det muligt at puste nyt Liv i de gamle Akter. Man kan af 
politiske Grunde beklage, at Kongen ikke imødekom de prak
tiske Krav, men derfor ikke beskylde ham for Uredelighed. 
Naar Privilegierne i 1816 blev stadfæstet, var der ikke Tale om 
nogen »Irreleitung der Ritterschaft« eller »reservatio mentalis« 
(S. 400). Om Frederik VTs Opfattelse kunde man ikke være i 
Tvivl.

Endnu mærkeligere er Forfatterens Uvilje over Regeringens 
Optræden i de enkelte foreliggende Spørgsmaal. Ganske vist tager 
han sine Reservationer og indrømmer af og til, at gode Grunde 
kunde tale for de trufne Foranstaltninger, at Staten var tvungen 
til at stille Krav om alle sine Undersaatters Understøttelse, og 
at dens Ulykker med Nødvendighed maatte ramme dem alle. 
Nogen Forstaaelse af, at Frederik VI og hanX Mænd i mange 
Tilfælde repræsenterede Nutiden, hans Modstandere et forældet 
Standpunkt, lægger han dog ikke for Dagen.

Saaledes overfor Skatteforordningen af 1802. Ridderskabets 
formelle Krav var opfyldt. At man i Forvejen havde tilsendt 
det en Meddelelse om den planlagte Foranstaltning, havde dog 
ikke kunnet svække dets Jammer over Loven, som »das unge
heuerlichste Attentat auf ihre Steuerfreiheit«, og — tilføjer Brandt 
— »raubte ihr alle und jede Hoffnung, dass die Regierung über
haupt noch mit der Fortdauer der alten Landesverfassung rechne« 
(S. 289). For en moderne Opfattelse kan Hovedgaardsmarkernes 
Skattefrihed dog neppe være et heiligt Privilegium og Plovansæt
telsen maaske nok »ein Kernstück der verstümmelten ständischen 
Verfassung« (S. 291), men derfor dog ikke gøre Krav paa særlig 
Respekt. At der i Hertugdømmerne blev indført en »Landaus
schussordnung«, der ordnede Udskrivningen paa Grundlag af 
Indbyggerantallet, var — som Brandt betoner — et afgjort 
Fremskridt, men fortjener da heller ikke at ses »unter dem Gesichts-
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punkt der Uniformierung der Herzogtümer mit Dänemark, des 
Umsturzes alter schleswig-holsteinischer Institutionen« (S. 279). 
Paa lignende Maade i Skildringen af Hertugdømmernes Forhold 
i Ulykkesaarene 1807—14. Trods alle Indrømmelser nærer Otto 
Brandt tydeligt nok en stille Tro paa Hertugdømmernes moralske 
Ret til at leve deres Særliv og overlade Kongeriget de væsent
ligste Byrder. Hans egen Skildring af Helstaten, som den for
mede sig før 1797, indeholder Beviset for Monarkiets faktiske 
Enhed og for de enkelte Statsdeles Forpligtelse til Fællesskab 
i Lykke og Modgang. Endnu i 1814 havde den danske og tyske 
Befolkning ikke fuldbyrdet en national Udvikling, som gav dem 
Ret til at være udeltagende for hinandens Skæbne.

Otto Brandts Bog behandler store og afgørende Problemer 
og sætter mangehaande Tanker i Bevægelse. Den ægger ofte til 
Modsigelse og viser ikke tilstrækkelig Forstaaelse for den histo
riske Berettigelse af de Synspunkter, som i Aarene mellem 1797 
og 1814 maatte beherske den danske Regering og dens ledende 
Mænd. Man maa ogsaa rejse Tvivl om dens Bestemmelse af de 
Faktorer, der var ledende for Ridderskabet og dets Førere. Lige- 
saa sikkert er det dog, at Bogen paa afgørende Omraader for
øger den historiske Viden og beriger den historiske Erkendelse. 
Fra dansk Side vil man utvivlsomt anerkende den som et af tysk 
Historieskrivnings betydeligste Bidrag til Kundskaben om den 
dansk-tyske Helstats Undergang og Slesvig-Holstenismens Ud
vikling. Axel Linvald.

Thade Petersen: De
Sønderjydske Frimenighe
ders Historie (l-ll Halv
bind. I Kommission hos 
Kirkeligt Samfund af

Nærværende Skrift er fremkommet
som et Mindeskrift i Anledning af, at 
det i 1924 var 50 Aar, siden Cornelius 
Appel som den første sønderjydske 
Frimenighedspræst blev indviet ved 
den kendte Handling af Birkedal paa

1898). Askov.
Forf. beklager i Forordet, at han derfor ikke har naaet at

faa alt Materiale indsamlet, navnlig Breve, og hvis der findes 
noget væsentligt, er det utvivlsomt beklageligt, at det ikke er
kommet med, selv om Udgivelsen derved var blevet sinket; men 
det afgørende bliver dog ved et Emne af denne Art, at det er 
behandlet af en Mand, der selv staar midt i Bevægelsen og for- 
staar den indefra, og at det sker saa betids, at der har kunnet
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skaffes mundtlige Beretninger fra Mennesker, der havde været 
med fra Begyndelsen.

Forf. har Ret i at hævde, at det er Historie, han har skrevet; 
der gives grundig og solid Besked om Kendsgerningerne, og Vur
deringen af den Indsats, der er gjort, er foretaget med Besindig
hed og Alvor. Stilen er bred, ikke fri for Gentagelser, og det 
bliver en Smags Sag, om man hellere vilde have undværet »den 
Tilsætning af Fantasi«, som Forf. vedkender sig. Det er hyppigst 
ved Begyndelsen af et nyt Afsnit, naar Tonen skal slaas an, at 
dette gør sig gældende, og det er rigtigt, naar det fremhæves, 
at dette er let at skelne fra den historiske Beretning.

Man kommer uvilkaarligt under Læsningen til at tænke paa 
Th. Larsens Bog: »En Gennembrudstid I« og derved til at drage 
en Sammenligning mellem Frimenighedsbevægelsen i Nordslesvig 
og den Grundtvigske Vækkelsestid i Vendsyssel. Det er da paa
faldende, at Nordslesvig helt har været fri for det Sekterervæsen, 
der hjemsøgte Vendsyssel i 40erne og 50erne forud for Grundt
vigianismens Indtrængen. Selv om forskelligt Temperament og 
Levevilkaar hos de to Befolkninger sikkert har spillet en Rolle, 
er dette dog ikke Forklaring nok; men her giver Thade Petersen 
Svaret gennem sin grundige Udredning af, hvorledes Frimenig
hedsbevægelsen begynder og stadig trives bedst i Egne, der tid
ligere havde været paavirket af Herrnhutter eller Pietister (Rød
ding, Bovlund, Forballum). Hvis man saa spørger, hvorfor det 
da blev Grundtvigianismen og ikke Indre Mission, der blev Arv
tager her — hvad vel i og for sig skulde synes det naturligste 
— saa ligger dette dels i, at der ret tidligt, allerede fra 1835, 
var kommet vaagne grundtvigske Præster til Sønderjylland, og 
dels i hele Forholdet til det nationale Spørgsmaal, især efter 
1864. For vel var Vilh. Beck selv endog i udpræget Grad »dansk«, 
men for Flertallet af denne Retning var og blev det nationale 
saa langt underordnet det religiøse, at det netop i en Grænse
egn maatte støde mange bort. — Ogsaa paa et andet Punkt 
er der en ejendommelig Forskel; nemlig med Hensyn til det, 
Th. Larsen kalder »Høvdingetrangen«, Trangen til at samle sig 
om betydelige Prædikanters Forkyndelse og aandelige Førerskab. 
Dette findes ikke i tilsvarende Grad i Sønderjylland, selv om 
navnlig Appel og Povlsen i Bovlund var udprægede Personlig
heder. Det understreges Gang paa Gang — om end særlig for 
Røddings Vedkommende i den Aarrække, da Lycke var Præst 
der — at Menigheden samles om Sakramenterne, ikke om Præ
sten. Hermed hænger det maaske ogsaa sammen, at Frimenig
hederne vedblev at være smaa. Ganske vist spiller Befolkningens.
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Konservatisme i kirkelige Forhold ind med; men der spores tillige 
hos Frimenighedsfolket noget af en Frygt for at blive for mange 
— en karakteristisk Modsætning til Pietismens Paagaaenhed — 
og den stadige Fremhæven af, at det er Retningen, ikke Mæng
den, det kommer an paa, virker næsten som et Defensorat for 
Forf.s egen Opfattelse af dette Forhold. Der er vel forøvrigt 
ingen Tvivl om, at netop denne Omstændighed har bidraget til 
at skabe større Inderlighed og Ægthed indenfor disse Kredse, 
men ogsaa megen Stejlhed og Særhed eller i alt Fald noget, der 
af udenforstaaende kunde føles som saadant.

I een Retning har de nordslesvigske Frimenigheder som en 
Følge af Forholdene en Stilling helt for sig selv; det er overfor 
den tyske Statskirke.

Hver Gang man paa ny læser om de preussiske Kirkeautori
teters Holdning overfor den nordslesvigske Befolkning, bliver 
man lige forbavset. Det gælder for Frimenighedernes Vedkom
mende Chikanerier ved Fastsættelse af Tid for Gudstjenesten, 
ved Begravelser, ved Kirkebygning o. 1. Men det gælder dog 
mest Forsøget paa, saa længe man endnu var bange for, at Til
slutningen til Frimenighederne skulde blive meget stor, at stemple 
Udtrædelse af Statskirken som Udtrædelse af Luthers Kirke og 
dermed Frimenighedsfolket som Sekterere. Derved blev nemlig 
Udtrædelsen en alvorlig Samvittighedssag, som mange kunde 
tænkes at vige tilbage for. Forsøget lykkedes, som bekendt, ikke; 
Kaftan maatte selv anerkende Uholdbarheden heraf, og efter 
en Stilstand i 80erne, der stod i nær Forbindelse med Udvandrin
gen, gik det ved Aarhundredskiftet igen fremad for Frimenig
hederne, og i disse Aar rejste de nye Kirkebygninger sig trods 
alle Vanskeligheder, og Bevægelsen bredte sig til Sundeved og 
Als, begge Steder dog snarest under Indflydelse fra den konge- 
rigske Højskole.

Meget stærk Tilslutning fik Frimenighederne dog, som sagt, 
aldrig, og Spørgsmaalet bliver da, hvilken Betydning — kristelig 
og national — har de saa haft? Man kan ikke fortænke Forf. 
i, at han paa Frimenighedernes Vegne med nogen Selvfølelse, 
om end med stilfærdige Ord, fastslaar, at »Danskheden i Sønder
jylland havde været fattigere og mindre modstandsdygtig, end 
den var, hvis Frimenighederne ikke havde existeret«. I det hele 
og store maa der ogsaa gives ham Ret, naar han hævder, at det 
var indenfor disse Kredse, at der først blev gjort bevidst Forsøg 
paa at leve dansk under Fremmedherredømmet og at dygtig
gøre Ungdommen dertil. De hørte til de tidligst vaagne i national 
Henseende og kunde bringe betydelige pecuniære Ofre. Det er
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ogsaa rigtigt, at Frimenighedernes Betydning for det kirkelige 
Liv ikke er indskrænket til de Mennesker, der direkte havde 
sluttet sig til dem, men gælder Menighedslivet i Sønderjylland i 
det hele.

Det er dette, Joh. Tiedje gav Udtryk, da han i »Die Christ
liche Welt« skrev: »Grundtvigianismen har som kirkedannende 
vist sig kraftløs (6 smaa Frimenighedskirker); men den lever 
som religiøs Grundstemning i Hjertet paa Tusinder«. Men for at 
dette sidste kunde være Tilfældet, maatte Frimenighederne ligge 
der som Udgangspunkter og faste Holdepunkter. Set fra et kirke
ligt Synspunkt er da Frimenighedernes Berettigelse godtgjort 
derved, at de tog den Opgave op, som den tyske Statskirke 
helt havde ladet ligge ved at stille sig i den Grad til Statsmagtens 
Raadighed, som det viste sig ved dens bekendte Optræden paa 
Synoden i Aabenraa 1893, da de tilstedeværende Præster maatte 
tie stille til Spørgsmaalet om, hvorvidt Skoleanordningen rum
mede en Sjælefare for Børnene, og finde sig i at, Forespørgeren 
konstaterede, at de altsaa gav ham Ret deri, uden at forsøge at 
ændre Forholdet.

Under saadanne Kaar blev Frimenigheden det nødvendige 
Tilflugtssted for dansk Kirkeliv i Sønderjylland, og dens Historie 
er da en Del — og en større Del, end man ved første Øjekast 
tror — af Danskhedens Historie i Sønderjylland, og under denne 
Synsvinkel faar Bogen sin særlige Interesse. — Den er forsynet 
med Billeder af Kirkebygninger, danske i deres jævne Ægthed, 
og af de bærende Personligheder fra de langskæggede Grundt
vigianere, der hørte hjemme i 60erne, til de skarpe moderne Pro
filer. Bag i Bogen er trykt nogle Aktstykker fra Kampen med de 
tyske Myndigheder, især Domsafsigelserne angaaende Kirkebyg
ningerne. Maria Nielsen,

Francis Beckett: Dan
marks Kunst I. (Henrik 

Koppels Forlag 1924.)

Dr. Becketts nye værk, hvis 
I bind behandler vor ældste kunst 
indtil tiden henimod midten af det 
13. aarhundrede, er uden sammen

ligning den betydningsfuldeste publikation om den danske mid
delalder-kunst som i en aarrække har set lyset. Det er det første 
større forsøg paa at udrede de mange indfiltrede traade og give 
et alsidigt og sammenhængende billede. Allerede i fortalen til 
sin doktordisputats fra 1897 udtaler dr. Beckett, at det er hans 
bestemte hensigt, saafremt han bevarer sin arbejdskraft, i tidens
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løb at give en udførlig fremstilling af kunstens historie i Dan
mark indtil vore dage. Mange har siden med længsel ventet paa 
dette af den unge kunsthistoriker bebudede værk, der vilde raade 
bod paa et stort savn i vor litteratur; men man behøver ikke at 
læse ret længe i det udkomne første bind for at forstaa, at der 
virkelig maa ligge en lang aarrækkes grundige studier bag, ikke 
blot universelle kunsthistoriske studier, men ogsaa en indtræn
gende fordybelse i Danmarks almindelige kulturelle historie 
indenfor den behandlede periode.

Det er dog næsten en selvfølge, at ikke alle afsnit kan være af 
den samme værdi, og baade af indre og ydre grunde kan de tredive 
kapitler deles i tre særprægede hovedgrupper. Den første, hvori 
oldtidskunsten behandles, er kortfattet og mager og maa vel 
snarest opfattes som en art optakt. Særlig i dette afsnit, men i 
nogen grad ogsaa i andre dele af bogen (og i fortalen) mærker man 
— trods al forfatterens personlige kærlighed til sit æmne — lidt 
for stærkt verdenskunstens historiker, for hvem beskæftigelsen 
med de barbariske kunstfrembringelser er noget af en fornedrelse. 
Man savner en vis følelse for den raa og upolerede kunsts djærvhed. 
Man savner i den forbeholdne omtale af stenalderens gravmindes- 
mærker paa bogens første sider en bemærkning om den monumen
tale sans, som de dog er udtryk for, og naar f. ex. Lægæst spottes 
mildt, fordi han var stolt af sit guldhorn (det betegnes som lav- 
maalet, eller endog under lavmaalet, af kunstsans og stilfølelse), 
synes der noget urimeligt eller i det mindste noget ufrugtbart 
i en saadan vurdering, og man føler tvivl om, at det nu ogsaa er 
den rette synsmaade at anlægge.

Bogens andet hovedafsnit, hvori vore ældste kirkebygninger 
behandles, er ubetinget dens tyngdepunkt. Forfatteren har her 
kunnet bygge paa flere generationers ihærdige studier, fra Høyen, 
Helms og Løffler ned til Mackeprang, Smidt, C. A. Jensen og 
Clemmensen; sobert og kyndigt er der valgt og vraget mellem de 
forskellige anskuelser, som har været fremme i litteraturen; men 
desforuden er der næppe noget kapitel, hvori ikke ogsaa dr. Beckett 
selv har ydet sin personlige indsats. Fremhæves kan bl. a. af
snittet om den mærkelige gruppe af tidlige fraadstenskirker fra 
før og efter 1100 (den ældste stenkatedral i Roskilde, Vor Frue 
i Roskilde, den ældste klosterkirke i Ringsted og Tamdrup kirke 
ved Horsens). Meget værdifuld er ogsaa den fast gennemførte 
gruppering af landsbykirkerne udenom domkirkerne som inspira
tionskilder (deriblandt ogsaa de sjællandske fraadstenskirker 
udenom den forsvundne fraadstenskatedral i Roskilde). Utvivl
somt giver en saadan et bedre historisk perspektiv end den syste-
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matiske behandlingsmaade i Mackeprangs »Landsbykirker«. For 
hovedmonumenternes vedkommende fremdrages med stor lær
dom paralleler og forbilleder fra udlandet: England, Sachsen, 
Rhinegnene, Frankrig, Lombardiet. Maaske kan der rejses den 
indvending, som ogsaa gælder andre afsnit af bogen, at man 
under den energiske paavisning af laan, snart her snart der, 
undertiden taber det danske element i denne kunst af sigte.

Man skal i videnskabens verden vogte sig for at tale om ende
gyldige resultater, men hovedparten af de i arkitektur-afsnittene 
givne udredninger har dog en afsluttende karakter. Det samme vil 
ikke kunne siges om bogens tredje og sidste hovedafdeling, hvori 
den romanske billedkunst, skulptur og maleri, behandles. Det er 
her hovedsagelig nyt stof, som for første gang underkastes en 
videnskabelig behandling. En misundelsesværdig lod maa det 
siges at være for første gang at kunne brede dette store og rige 
materiale fra en af den danske kunsts frodigste blomstringspe
rioder ud for offentligheden. Men manglen af monografiske for
arbejder bevirker dog, at resultaterne kun kan blive foreløbige. 
En undtagelse danner kapitlet om bogmaleriet, hvori der gives 
vigtige korrektiver til behandlingen i den store monografi i »Il
luminated Mss. in Danish Collections«. I kapitlet om vore romanske 
kalkmalerier paavises med fuldkommen rette hovedværkstedets 
tilknytning til Hvideslægten, i hvis kirker dets malerier særlig 
er at finde.

Værket er rigt illustreret, men billedernes kvalitet er ret ujævn. 
Arkitekturbillederne er fyldestgørende, men i afsnittet om sten
skulpturen er der for mange smaa frimærker (hvilket passer inder
lig slet netop til dette æmne), og for kalkmaleriernes vedkommende 
er det beklageligt, at forfatteren har været henvist til ældre 
akvareller, som absolut ikke mere er tilfredsstillende, og som giver 
læseren indtryk af, at malerierne er meget voldsommere restau
reret, end de i virkeligheden er. Der findes et udførligt register, 
men det er uhensigtsmæssigt, at illustrationerne her blot er 
markerede med spærret sats, der vanskelig skælnes fra den nor
male.

Hvis man vil have en fornemmelse paa een gang af styrken 
og begrænsningen i dr. Becketts forskning og fremstillingsævne, 
skal man efter at have læst hans »Danmarks kunst« tage for sig 
en lille nylig udkommen svensk bog: Johnny Roosval, »Den 
baltiska nordens kyrkor«. Paa 200 smaa, stærkt illustrerede 
sider behandles her hele middelalderens kirkearkitektur, men 
selv om der saaledes er en afgørende forskel paa de to værkers di
mensioner, er det dog bægge oversigtsværker, og de to forfattere
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er hinandens ligemænd i indsigt og i mangeaarig fordybelse i 
deres æmne. Prof. Roosval har været banebrydende indenfor den 
nationale kunstforskning i Sverige. Hans bog er mindre konven
tionel i sit anlæg end Becketts, den er original i sin gruppering af 
stoffet og rig paa friske og overraskende bemærkninger, som 
sætter læserens tanker i bevægelse; men den mangler det rolige 
og besindige overlæg, som maa paaskønnes saa meget i det andet 
værk. Fornemmer man helheden for lidt i Becketts bog, over
drives den til gengæld af Roosval, som trækker hovedlinjerne 
meget kraftigt op, og som i større udstrækning, end det er mig 
muligt at følge ham, finder sammenhæng og paavirkning fra 
provins til provins indenfor Norden. Set fra et dansk synspunkt 
er der kun ringe interesse ved at blive inddraget i en baltisk 
helhed, som kun har historisk gyldighed for middelalderem sidste 
del; men for den svenske kunsts vedkommende ligger forholdet 
naturligvis noget anderledes.

Alt i alt vil der næppe være nogen tvivl om, at dec er ec værk 
af støbning som »Danmarks Kunst«, som den danske kunstviden
skabelige forskning i øjeblikket har mest trang til, og der er al 
grund til at lykønske forfatteren til begyndelsen og til at haabe 
paa en snarlig fortsættelse.

Poul Nørlund.

Historisk Tidsskrift. 9. R. IV.



Nyt fra historisk Videnskab.

I Januar 1925 talte Manuscriptsamlingen i det kgl. Bibliotek 
— fraregnet de orientalske Manuscripter, der administreres for 
sig — 25 578 Numre. Til dette Tal skal dog bemærkes, at hvert 
enkelt Nummer tit omfatter flere Bind eller Kapsler, og at ret 
mange Sager, der endnu er utilgængelige, ikke har Signatur og 
derfor ikke indgaar i Beregningen.

Medens Haandskrifter af fremmed Proveniens er talrige i de 
ældre Fonds, GI. kgl. Samling og den Thottske Samling, domine
rer Materiale af hjemlig Herkomst i Ny kgl. Samling. Gennem 
det 19. Aarhundrede købtes kun i Ny og Næ et fremmed Manu
script, og vel greb Overbibliotekar H. O. Lange Chancen under 
Verdenskrigen og i Aarene derefter og gjorde flere gode Køb, 
f. Ex. Necrologierne fra Serrateix og St. Dionysii Kirke i Liege, 
Jacopone da Todi’s italienske Poesier, Orientalisten Fleischers 
Correspondence, men disse Erhvervelser kunde dog ikke ændre 
Samlingens almindelige Karakter. Det hjemlige Stof er Hoved
massen og kræver i første Række Interessen, og det øges stadig 
ved Gaver, Køb og Overdragelser paa forskellig Vis. Af Erhver
velser i de sidste Aar skal omtales Jacob Ulfeldts Beretning om 
Ruslandsfærden, et Manuscript fra det 16. Aarhundrede, hvis 
Text afviger fra den hidtil kendte Redaction og derfor kunde 
fortjene en nøjere Prøvelse. Manuscriptets Historie kan følges 
ned gennem Tiderne. Efter at det havde været paa forskellige 
Hænder, erhvervede Klevenfeldt det paa en Rejse i Thy, og paa 
Klevenfeldts Auktion i 1777 blev det købt af den Ulfeldtske 
Slægt i Østrig. Til det kgl. Bibliotek er det overdraget af den 
Kommission, der var nedsat i 1921 for at fordele de i Østrig 
købte Ulfeldtske Sager. Paa Hvedholm er nylig købt Tage Thotts 
smukke Stambog, hvori fyrstelige Personer — først og fremmest 
Henri IV — Venner hjemme og Bekendte fra Udlandsrejsen har 
indskrevet deres Navne. I Frankfurt a. M. købtes i 1922 Nürn- 
bergeren Hieremias Gundlachs Stambog med mange Vaaben og
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Illustrationer og talrige Navne, deriblandt danske studerendes 
Navne fra Basel og Genéve, Leipzig og Altorff. Tage Thott har 
1601 i Genéve skrevet i Bogen.

I øvrigt hører de fleste Nyerhvervelser det 19. Aarhundrede 
til. Vi har modtaget en Del Breve fra Frederik VI og Christian 
VIII til Oberst Høegh-Guldberg og et ganske curieust Stykke, 
nemlig Prins Christian Frederiks Obligation til Thorvaldsen, da
teret April 1821 og lydende paa 9000 seudi, som Prinsen ses at 
have betalt Renter og Afdrag af indtil 1831. Fra Aarhundredets 
første Halvdel stammer ogsaa Kancelliraad Ole Winges Arkiv 
(delvis Handelshuset Gyldendals Arkiv), der belyser cominer- 
cielle og financielle Forhold og bl. a. rummer Breve af Herman 
Wedel-Jarlsberg og J, H. Vogt, — en Gruppe Breve fra Jacob 
Aall til Laurids Engelstoft, — Optegnelser af P. C. Kierkegaard 
under hans store Studierejse og Breve fra ham til Svogeren, 
Kontorchef H. F. Lund, — Professor Jens Møllers Correspon
dence, som først 90 Aar efter hans Død er kommet til Biblioteket, 
— endelig Officersslægten Lønborgs Familiebreve og Optegnel
ser fra Treaarskrigen. Købmand M. T. Schmidts Breve til I. F. 
Carøe har henligget en Del Aar, men er nu tilgængelige og burde 
vel gennemses. I. F. Carøe arbejdede i unge Aar hos den store 
Kielerkøbmand, der fik Tillid til ham og i 1843 etablerede ham i 
København under Firma: Carøe og Co. Som bekendt indtraadte 
Schmidt i Oprørsregeringen i Marts 1848 og blev landsforvist 
efter Krigens Slutning. Af Correspondencen, private Breve, der 
har været indlagt i Forretningsbrevene, har Biblioteket modtaget 
Schmidts Breve fra Januar 1847 til 19. Marts 1848 og atter fra 
Februar 1850 til Udgangen af 1852, mens Brevene fra den mellem
liggende Periode er tilintetgjorte. Vi har endvidere faaet Rester 
af Politidirektør C. J. C. Bræstrups Arkiv med Breve fra J. G. 
Adler, Tscherning, Tillisch, de Meza, Ploug, Scheele etc., — 
Rester af Overpræsident v. Rosens Arkiv, — og en lille Del af 
Professor Eugenius Warmings efterladte Sager, nemlig Troels-Lunds 
Breve til Warming, hvoriblandt Breve fra 1863—64.

De forskellige Arkiver og Brevgrupper fører os vidt om Land 
og til forskellige Interessesfærer. Der er Naturforskeren P. W. 
Lunds Breve, sendt fra Brasilien til Brodersønnen Troels-Lund, 
og Professor Thoroddsens store Correspondence tillige med de Ar
kiver, der var i hans Eje, Plejefaderen Jon Arnasons og Sviger
faderen Biskop Pjetur Pjetursons Arkiver med mange flere, der 
tilsammen kaster Lys over islandsk Familieliv og videnskabeligt 
Liv gennem et Hundrede Aar. Der er fremdeles Sprogmændene 
Karl Verners, Dyrlunds og K. J. Lyngbys Breve, Fysikeren

7*
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Chr. Christiansens internationale Correspondence, endelig Marcus 
Rubins, I. P. Jacobsens, Otto Borchsenius’ og Fernando Linder
bergs Arkiver. Otto Borchsenius' meget omfattende Correspon
dence, der slutter sig til den Hegelske Samling og Nansens Ar
kiv, er et Køb af nyeste Dato; de øvrige Arkiver er skænkede til 
Biblioteket; næsten uden Undtagelse er de efter Givernes eller 
Bibliotekschefens Bestemmelse utilgængelige i en kortere eller 
længere Aarrække. Det samme gælder de mindre, men ofte meget 
værdifulde Grupper af Breve, som Biblioteket fra Tid til anden 
har erhvervet fra ledende Folk fra de to sidste Menneskealdre.

Da Rigsarkivar Kr. Erslevs lille Bog: »Privatarkiver fra det 
19. Aarhundrede beroende i Rigsarkivet« udkom i 1923, løste den 
adskillige Gaader for os. I Rigsarkivet laa Bræstrups og v. Rosens 
Arkiver, hvoraf Fragmenter var kommet til det kgl. Bibliotek; 
her fandtes P. C. Kierkegaards store Correspondence, som hans 
Journaler, der ad forskellig Vej var naaet til os, vidnede om. 
Registranten fra Rigsarkivet maatte sætte Ild i Ønsket om at 
faa en lignende Oversigt udgivet fra det kgl. Bibliotek. I Manu
script forelaa næsten færdig en Katalog over dansk Personal
historie, som Hr. Chr. Behrend i flere Aar havde arbejdet paa 
og i Sommeren 1924 besluttede Overbibliotekaren at lade den, 
trykke. Inden dette Aars Udgang vil den være afsluttet. Kata
logen rummer ikke den almindelige Personalhistorie, ikke genealo
giske Samlinger, Fortegnelser over Læger, Præster etc., men spe
ciel Personalhistorie, Materiale vedrørende enkelte Slægter og 
Personer i alfabetisk Orden. Hvor Talen er om Privatarkiver, 
nævnes alle Correspondenters Navne. E. J.

I Tilslutning til Professor Henrik Schücks og Dr. Ellen Jørgen
sens Meddelelser om nordiske middelalderlige Forfattere skal her 
meddeles, at jeg under Indsamling af Materiale til en These om de 
danske middelalderlige Filosoffer, specielt om Johannes de Da- 
cia, dels gennem Katalogstudier, dels gennem Korrespondance 
med forskellige Bibliothekarer er bleven underrettet om følgende 
Håndskrifter: Af Johannes de Dacias »Philosophia« findes Hånd
skrifter i Worcester, Troyes, Paris, Vaticanet og i Brügge (1 Ex. 
foruden det allerede kendte Nr. 539). Af Martinus de Dacias 
»Tractatus de modis Significandi« forekommer foruden de alle
rede kendte 2 Ex. i Markusbibliotheket i Venedig endnu et tredie 
Exempl. og foruden de ligeledes kendte Håndskrifter i Melk, 
Neapel, Troyes, Erfurt og Wien ogsaa i Pavia, Vaticanet, Tu
rin og München. Kommentarer dertil foreligger foruden i Vene
dig og Melk også i München og Vaticanet. If. M. Grabmann (Neu
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aufgefundene Werke des Siger von Brabant und Boetius von 
Dacien p. 29 [i Sitzungsber. der Bayr. Akad. d. Wiss. 1924] 
skal der i cod. 485 i Universitetsbibi. i Erlangen findes 4 hidtil 
ukendte Værker af Martinus, nemlig Quæstiones til Porfyrs 
Isagog, til Aristoteles’ Kategorier, Perihermeneias og til liber 
rex principiorum. I samme Skrift meddeler Grabmann om sit 
Fund af to ligeledes hidtil ukendte Værker af Boetius de Dacia, 
nemlig »de somno et vigilia«, som skal findes i München, Erlangen, 
Pommersfelden, Basel og Admont, og »de summo bono«, som 
skal findes i München (3 Ex.), Erlangen, Pommersfelden, Wien og 
Admont. At dømme efter deres Skrifters ret store Udbredelse (6, 
12, 5, 7 Expl.) synes det, som om vore middelalderlige Lands
mænd har nydt en ret stor Anseelse blandt deres samtidige.

Henning Bielefeldt.

I Anledning af, at »Norske Selskab« i Oslo i 1922 fejrede sit 
150 Aars Jubilæum, har det ladet Litteraturhistorikeren A. H. 
Win snes udarbejde et Skrift: Det norske Selskab 1772—1S12. 
(Aschehoug & Co. (W. Nygaard). Kristiania 1924), der paa 
Grundlag af trykte og utrykte Kilder skildrer det københavnske 
Afsnit af Selskabets Tilværelse, fra det stiftedes under Mænd 
som Nordahl Bruns og Johan Herman Wessels stolte Tegn, ind
til det i Tiden ned mod det norske Universitets Oprettelse og 
Norges Adskillelse fra Danmark ganske ubemærket gik ud af Til
værelsen igen. Skildringen er indrettet saaledes, at den meddeler 
en Række litterære Billeder af de Forfattere, der gennem Aarene 
var Medlemmer af Selskabet.

Skildringerne har en let, behagelig Form, og Indholdet er i det 
hele forstandigt og gennemgaaende velovervejet. Dybtgaaende er 
Opfattelsen ikke, snarere, noget letløbende; der haves altid en 
Forklaring paa rede Haand, i samme Nu Spørgsmaalet toner 
frem. Saaledes skrives (S. 90) om Wessel: »Hans mangel på na
tursans er for øvrig lett nok å skjønne. For et menneske med den 
komiske sans så våken og levende som Wessel, byr naturen lite 
stoff. Et landskap kan være vakkert, sublimt, stygt, men aldrig 
— latterlig. Det komiske hører menneskene til.« Som man vil se, 
er denne Passage i mere end een Henseende højst angribelig. Det 
havde været reellere af Forfatteren at udtrykke sig saaledes: 
»Hans Mangel paa Natursans er let nok at forklare; den kom af 
hans Mangel paa Natursans.«

v S. 93 siges: »Gjennem Søren Kierkegård er følgende ytring av 
Wessel formidlet: Wessel har sagt jeg holder mig utenfor der
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hvor det er trængsel. Her har vi ham.« Formodentlig har S. K. 
blot hentydet til Kærlighed uden Strømper III:

»Jeg pleier ellers gaae derfra, hvor Slagsmaal er.«
En kendelig Overvurdering af de norske Digteres Frembringelser 

finder man paa flere Steder, saaledes S. 209, hvor han roser før
ste Vers af Frimanns Ode til Søvnen: »[det] er ikke bare et hen
rivende rococomaleri, men har en for den tid enestående melo
diøs rytme.« Verset, der er fra ca. 1775, lyder saaledes:

Aander sagte, Vestenvinde,
Milde Luft, udgyd din lunkne Strøm!
Søde Søvn, omfavn Selinde, 
Mig til Held, med Lunas bedste Drøm! 
Flyder sagte, klare Bække!
Grene bæver stille nu!
Ingen Lyd den Dyrebare vekke! 
Se den Skiønne sover nu.

Den malende Anvendelse af trokaiske Ord er meget net, men 
dermed er ogsaa alt sagt. Ewald stod just ved samme Tid i sit 
fulde Flor; Frimanns Strofe burde derfor ikke være betegnet som 
for sin Tid enestaaende melodiøs. Hans Brix.

Den norske havnedirektør Gabriel Smiths bog: »Det norske 
havnevæsens historie til 1914« (Aschehoug og Co. Kria. 1923) 
holder ikke helt, hvad titlen lover. Forfatteren er ikke historiker, 
og dette bevirker, at de to første kapitler, der omhandler hav
nenes udvikling fra sagatiden til forordningen af 1735, kun er 
en række spredte oplysninger med meget løs sammenhæng. Som 
helhed savner arbejdet også dybde ved i meget ringe grad at 
være sat i forbindelse med landets handelsmæssige forhold og 
med havnes tædernes udviklingshistorie.

Bogens værdi ligger i skildringen af forholdene efter 1735 
og i det rige og velvalgte billedstof for denne tid. Man mærker 
her den praktiske mand, der tilmed har en god fremstillingsevne, 
og som arbejder med en grundighed, der sikkert har gjort det 
vanskeligt at få det store stof presset ind i de ret snævre rammer.

Af interesse for danske forhold må navnlig fremhæves den 
forskel, der i 1700erne gjordes på havnene i de to riger, som 
styredes af samme enevældige monark. Medens Norge i 1735 fik 
en havneordning, der var til stor gavn for riget, måtte Danmark 
ved mangel på en sådan se sine købstadshavne forfalde mere 
og mere, og først i 1797 opnåede dette rige, at regeringen greb 
virksomt ind til fordel for havnene.
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Begge steder var det en enkelt mands initiativ, der bevirkede 
de forbedrede forhold, i Norge lodskaptajn Gabriel Christianssøn, 
i Danmark lodskaptajn Poul Løvenørn. Dog må det bemærkes, 
at Ghristianssøns indsats — i hvert fald efter den foreliggende 
fremstilling — var større, idet han synes at have stået på ganske 
bar bund, da han ved sin energi tvang regeringen til at gribe ind.

I Danmark havde regeringen derimod en lille menneskealder 
syslet med spørgsmålet uden at komme til noget resultat, men 
også her synes den regulerende forordning af 1797 at være stærkt 
inspireret af den enkelte mand, Løvenørn, som derefter bragte 
forordningens bestemmelser ud i livet på den smukkeste måde.

For den nyeste tids vedkommende er Gabriel Smiths arbejde 
af stor betydning ved den sagkundskab, der ligger bag, og ved 
de mange havneplaner og kaj konstruktioner, den bringer i illu
strationsmaterialet. Otto Smith.

I det store ansete Genferblad »Journal de Genéve« 7., 15., 17., 
26. og 29. September og 5. Oktober 1924 har Underarkivar Frøken 
Henny Glarbo under Titlen Charles Bonnet et leDanemarc meddelt 
en Række Træk, som belyser den svejtsiske Naturforskers mange- 
aarige livlige Forbindelser med Danmark. Artiklerne omhandler 
særlig de fire Kunstnere Jens Juel, Clemens, Bradt og Simon 
Malgo, der alle opholdt sig længere Tid i Svejts og udførte en Række 
Arbejder, ikke blot Illustrationer til Bonnets forskellige natur
historiske Værker, men ogsaa talrige Portrætter af samtidige 
svejtsiske og udenlandske Personligheder. Artiklerne, som med
deler store Uddrag af utrykt Brevstof, har navnlig kunsthistorisk 
Interesse ved at fastslaa Resultaterne af Juels Virksomhed i 
Svejts og dertil føje Oplysninger om endnu eksisterende Bil
leder og om deres Ejere. Ax. L.

R. Mookerji: Local Government in Ancient India. 2. ed. 
Oxford 1920.

Hvad der giver denne meget fængslende Bog dens store Værdi, 
er en grundig Udnyttelse af det rige Materiale, som Indskrifterne 
yder til Bedømmelse af det demokratiske, lokale Selvstyre i Indien. 
Vi har ellers hovedsagelig været henvist til den politiske og juri
diske Fagliteratur, der udgaaet fra Fyrste- og Brahmankredse 
giver et meget ensidigt Billede af Forholdene; langt mere levende 
er det Stof, som navnlig den buddhistiske fortællende Literatur 
indeholder, men først med Indskrifterne befinder vi os paa den 
solide Virkeligheds Grund. Mookerjis Bog kombinerer derfor de 
for største Delen fra Nordindien stammende literære Kilder med
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en Række Indskrifter, særlig fra Sydindien. Disse er ganske vist 
gennemgaaende meget yngre, ja for at karakterisere det »gamle« 
Indien anvender Forfatteren Indskrifter fra 18. Aarh. og hans 
Bemærkning »the comparative chronological modernity of the 
southern evidence is indeed more than compensated by its quantity 
and the variety of its details« er maaske en lovlig let Maade at 
redde sig ud af den kronologiske Uoverensstemmelse paa. Ikke 
desto mindre synes Billedet i det Hele at svare til Virkeligheden, 
og det er unægtelig en meget betydningsfuld Faktor i det indiske 
Samfund, Forf. skildrer. Paa lokale Organisationer hvilede baade 
det økonomiske og sociale Liv i de Landsbyer, Distrikter, Stæder 
osv., hvor det menige Folk virkede, uden at de politiske Omskif
telser, Fremmedherredømme og Paladsrevolutioner greb synder
ligt ind i Dagliglivet. Kongerne nødtes til at anerkende de Love, 
der gjaldt i Lav og andre Sammenslutninger; disse maatte til 
Gengæld respektere Statsmagten paa dens Omraade, sørge for, 
at Skatterne indgik, ikke bære Vaaben, undtagen hvis paagæl
dende Landsby blev angrebet af Røvere, ikke foretage sig Ting, 
der stred mod Moral og Religion (Hasardspil og Prostitution 
f. Eks.) osv. Foruden Organisation af Handel og Industri tog de 
lokale Raad sig af mange Ting, der befordrede Almenvellet: 
anlagde Rasthuse, Hospitaler, Vandværker, Kolonier, hvor Viden- 
skabsmænd kunde leve uden at distraheres af Omgivelserne og 
uden økonomiske Bekymringer o. m. a.; ja i vanskelige Tider med 
Hungersnød traadte disse Sogneforsamlinger op og bespiste Fattige 
og andre, naar Centralregeringen ikke formaaede at raade Bod 
paa Manglerne. Et Udtryk for den Betydning, man tillagde disse 
Sammenslutninger, har vi i Buddhas Ord, naar han som en af 
Betingelserne for en Stats Trivsel nævner den, at Statens »For-; 
samlinger« finder hyppigt Sted og besøges flittigt (f. Eks. Digha 
Nikaya XVI, 1, 4). — Om saadanne Forsamlingers (Lavs, Raads) 
Organisation og Funktioner berettes der udførligt i denne for
træffelige Bog, hvis videnskabelige Redelighed ikke angribes af, 
at Forf. med sin Skildring forbinder en politisk Tendens, idet 
han mener, at disse Selvstyreorganer vil kunne faa Betydning 
for Fremtiden. Poul Tuxen.

G. Banerjee: India as known to the Ancient World. Oxford 
1921.

Efter Titlen kunde man have ventet at finde en Skildring af 
Oldtidens Kendskab til Indien; i Virkeligheden behandler Forf. 
i en Række Kapitler Indiens Handels- og Kulturforbindelse med 
Vestasien, Ægypten, Grækenland og Rom,; Centralasien, China,.
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Bagindien, Indonesien, Java, Sumatra, Bali og Borneo. Indien 
har jo spillet samme Rolle for den 'største Del af Asien, som 
Grækenland har spillet for Europa: været den rige Kilde, hvorfra 
Religion, Filosofi, Videnskab og til Dels Kunst er strømmet som 
brede Floder udover nære og fjerne Lande. Over disse Forbin
delser giver Forf. af foreliggende Pjese en god og letlæselig Over
sigt uden at bringe noget væsentlig Nyt, saa hans Kopernikus- 
Gitat i Fortalen: »when I acknowledge that I shall treat of things 
in a very different manner from that adopted by my predecessors, 
etc.« egentlig ikke var paakrævet. Men forøvrigt er det Omraade, 
Forf. behandler, saa vidtstrakt og for store Deles Vedkommende 
saa lidet udforsket, at en nogenlunde paalidelig og definitiv Frem
stilling af disse Kulturberøringer sikkert ligger langt ude i Frem
tiden. Særlig Bagindiens Jungler er saa fulde af Ruiner, der 
vidner om den indiske Indflydelse, at der til Trods for det store 
Arbejde, som bl. a. vor Landsmand Major E. Seidenfaden, i Siam 
har udrettet, endnu er langt igen, før denne Indflydelses Historie 
kan skrives. Poul Tuxen.

Efter den Storm, som for tretten Aar siden stod om Sir Sidney 
Lee’s Kong Edward-Artikel i Supplementsbindet til »Dictionary 
of National Biography«, er der noget velgørende ved, at Kong 
Georg nu har opfordret samme Forfatter til at skrive et større 
Værk om sin Forgænger og Fader — King Edward VII, A Bio
graphy (Macmillan & Go. London). Den ofte ganske taabelige 
Kritik, der blev rejst mod Sir Sidneys første Fremstilling, maa 
vel herefter definitivt forstumme.

Endskønt Forfatteren ved Udarbejdelsen af Værket har haft 
Adgang baade til Kongefamiliens private Papirer og diplomatisk 
Korrespondance af forskellig Slags, indeholder det udkomne 
første Bind, der gaar til Dronning Victorias Død, meget lidt nyt 
udover, hvad den ovennævnte epokegørende Artikel i det engel
ske biografisk Leksikon i sin Tid gav. Naar det alligevel er svul
met op til godt 800 Sider, saa finder det dels sin Forklaring i, 
at Sidney Lee har bestræbt sig for at faa alle de Gøremaal om
talt, som Prinsen af Wales har været med ved, hvad der i og for 
sig er rimeligt i en Biografi af denne Art, men det skyldes ogsaa, 
at han har villet give Personskildringen en historisk Ramme, 
der imidlertid mest bestaar i tørre Fakta og for de ikke-engelske 
Begivenheders Vedkommende rummer til Tider næsten groteske 
Misforstaaelser.

Hvad man kunde have ventet i 1925 i Modsætning til 1912, 
var mere udtømmende Oplysninger om udenrigske Forhold, men
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ogsaa her er det smaat bevendt, vel væsentlig fordi Prinsen af 
Wales, paa Grund af Dronning Victorias mærkelige Holdning til 
sin Søn, ikke havde meget med praktisk Politik at gøre; først 
efter 1888 giver Kong Edwards efterladte Papirer nye Oplys
ninger i større Omfang angaaende de personlige Kævlerier mel
lem Prinsen og Kejser Wilhelm, der til Tider ogsaa har mere 
almindelig Interesse, og ved Fremstillingen af de forskellige Til
løb til en Mæglingsaktion fra Fastlandsmagternes Side under 
Boer-Krigen har Forfatteren haft Adgang til det russiske Ge
sandtskabs Arkiv, hvis Akter giver et ganske interessant Supple
ment til XV Bind af »Die grosse Politik der europäischen Kabi
nette« og Uddragene af franske diplomatiske Dokumenter i 
Bourgeois’ og Pagés’ »Memoire sur les responsabilités de la guerre«. 
Men Sidney Lee benytter dem fuldkommen ensidigt, saa at det 
Billede, Bogen giver af den tyske Politik, bliver ganske for
tegnet.

Bogens Betydning er, at den uddyber og dokumenterer den 
Skildring, Forfatteren allerede gav i 1912. E. M.



Nekrologer.
Hans Olrik.

Den 12. Juni 1924 døde Forstanderen for Statens Lærerhøj
skole, Professor Dr. Hans Olrik (f. 1862). Olrik var en meget al
sidigt belæst Mand med en omfattende Viden og Interesse, men 
hans Forfatterskab samler sig næsten udelukkende om vor ældre 
Middelalder og først og fremmest da om Valjdemarstiden, hvis 
store Skikkelser stod hans Hjerte nær. Det er betegnende, at 
hans Konge og Præstestand i den danske Middelalder (2 Bd. 1892 
—95), der stærkt betoner den alménevropæiske Udviklings Ind
flydelse paa de hjemlige Forhold, og hvis 1. Bd. skaffede ham 
den filosofiske Doktorgrad, standser ved Valdemar Sejrs Død, 
altsaa væsentlig omfatter den Tid, da Konge og Kirke virkede 
i Fællesskab. Om Kulminationen af dette Samvirke handler da 
ogsaa hans Hovedværk den smuktskrevne Bog om Absalon (2 Bd. 
1909), efter hele Kildematerialets Natur mindre en egentlig Biografi 
end en alsidig Skildring af Tidens almindelige Historie med Absalon 
som Centrum. Har han end ikke helt undgaaet at overvurdere sin 
Helts Indflydelse paa Samtiden, et Skær, hvorpaa Biografer saa ofte 
strander, maa det til Gengæld fremhæves, at Bogen er ganske 
fri for den Chauvinisme, hvortil Emnet saa let frister. Særlig 
vil der i denne Sammenhæng være Grund til at pege paa hans 
forstaaende Skildring af Venderne som et fredeligt Bondefolk, 
hvem først Trykket fra Syd gjorde til Vikinger. Foruden en 
bredt anlagt Fremstilling af Knud Lavards Liv og Gærning (1888) 
har han behandlet forskellige Emner fra den ældre Middelalder 
i en talrig Række Enkeltundersøgelser, af hvilke flere er frem
komne her i Tidsskriftet saaledes: Studier over Ælnods Skrift om 
Knud d. hellige (6. R. IV) jfr. Knud d. hellige i de ældre Kilde
skrifter og den senere Overlevering (7. R. III), hvori han med Rette 
hævder disses Værdi overfor Knytlingesaga, og Bidrag til Belys
ning af Valdemarssønnernes Tidsalder (6. R. VI). Desuden kan 
nævnes: Biskop Valdemar og den danske Krone (Aarb. for nor
disk Oldkyndighed 1892) og To enslydende danske Kongebreve
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fra 1230 (sstds. 1895), af Interesse for Gistersienserordenens For
bindelse med Danmark.

I nøje Sammenhæng med hans videnskabelige Arbejder 
staar den Oversættelse af Danske Helgeners Levned, han i 1894 
besørgede for Selskabet for hist. Kildeskrifters Oversættelse, samt 
hans Bidrag til de store Samleværker »Folkenes Historie«, hvor 
han behandler Nordens Oldtid og ældre Middelalder, og »Verdens
kulturen«, i hvilken han gav gode Skildringer af Riddervæsen og 
Korstogskultur samt af sit Yndlingsemne, Forholdet mellem Stat 
og Kirke. Endelig maa det fremhæves, at han i den lange Aar- 
række, han fungerede som dansk Redaktør af »Nordisk tidskrift« 
(siden 1896), var ivrig for at gøre dansk videnskabelig Litteratur 
kendt i Broderlandene.

O. følte sig som Historieskriver som A. D. Jørgensens Lær
ling, og brød han end ikke som sin Forgænger nye Baner for 
Forskningen, naaede han dog ligesom denne at faa større Kredse 
af Folket i Tale, end det ellers sædvanlig falder i danske Histo
rikeres Lod. Utvivlsomt har hans Embedsgerning i høj Grad 
hæmmet hans videnskabelige Produktion, der i den sidste halve 
Menneskealder af hans Liv var saagodtsom ophørt. Men det maa 
paa den anden Side ikke glemmes, at han netop gennem sin 
Virksomhed ved Statens Lærerhøjskole har bidraget overmaade 
meget til at sprede baade historisk Kundskab og historisk Inter
esse mellem den stadig voksende Skare af Lærere, der søgte til 
Skolen, som under hans overordentlig dygtige og forstaaende 
Ledelse udviklede sig til en stor og livskraftig Institution. Det 
var derfor med Rette, at han i en Aarrække (1911—20) stod som 
Formand for Amtssamfundenes og Lokalmuseernes Organisation: 
Dansk historisk Fællesforening.

M. M.



Bemærkninger til
Vurdering af Øresundstoldregnskaberne 

og Principerne for deres Udgivelse.
AF

ASTRID FRIIS

Allerede da fru Nina Bang i slutningen af forrige århun- 
- drede først fremsatte den tanke at underkaste Øre
sundstoldregnskaberne en bearbejdelse, vakte det stor og 

berettiget opsigt. Således også i 1906, da tabellerne over 
skibsfarten udkom. Nu da krigen og dens følger har hær
get Europa, burde udgivelsen af varetabellerne i 19221 
vække en ikke mindre opsigt, eftersom verdenskrigen til
strækkeligt har belært os om, hvor aktiv en faktor de 
økonomiske forhold er i den politiske historie. Under
søgelsen og klarlæggelsen af den økonomiske historie er 
imidlertid en vanskelig opgave for forskeren, thi hvorledes 
er det muligt at få fast grund under fødderne, førend de 
regelmæssige statsforordnede statistiker tager deres begyn
delse? Svaret herpå bliver, at i hvert fald på eet område 
or dette muligt, nemlig ved vareexport og import således 
som de findes registrerede i toldregnskaber. Forsåvidt så
danne er bevarede må man derfor teoretisk opstille det 
som en pligt for enhver økonomisk historiker at udnytte 
disse ved en handelshistorisk undersøgelse. At man ikke 
tidligere har kunnet stille dette krav, ligger for en stor

1 Tabeller over Skibsfart og Varetransport gennem Øresund 1497— 
1660, udgivne på Carlsbergfondets Bekostning ved Nina Ellinger Bang. 
II. Tabeller over Varetransporten. A.

Historisk Tidsskrift. 9. R. IV. 8
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del deri, at toldregnskaber i de fleste arkiver indtil for 
ganske nylig har været lidet påagtede, så at det ofte ikke 
var muligt for historikeren at ane deres existens.

Øresundstoldens eminente politiske betydning kunde 
vel bevirke, at vi ikke herhjemme glemte eller var uvidende 
om Øresundstoldregnskabernes existens, men det er allige
vel fru Nina Bangs særlige fortjeneste, at hun så tidligt 
som i 90erne så dette materiales store betydning for den 
økonomiske og politiske historie.

På det tidspunkt fru Nina Bang begyndte at arbejde 
med Øresundstoldregnskaberne, havde kun meget få histo
rikere benyttet sådant materiale. Den udmærkede tyske 
historiker Georg Schanz havde til sit værk Englische Han
delspolitik gegen Ende des Mittelalters (1881) benyttet sam
mendrag af engelske toldregnskaber for Henrik 7’s og 
Henrik 8’s tid.1 Hist og her forelå der småundersøgelser, 
hvortil sådant materiale var benyttet2. Og endelig havde 
to hamburgske historikere Ehrenberg og Baasch, umiddel
bart før fru Nina Bang påbegyndte sit arbejde med Øre
sundstoldregnskaberne, offentliggjort arbejder, hvortil de 
havde gjort brug af hamburgske toldregnskaber3. Disse var 
dog af en ret brudstykkeagtig karakter.

Dette var omtrent alt hvad man vidste og kunde vide 
om toldregnskabers existens andre steder; derfor var der 
heller ingen grund til at tvivle om, at her var en kilde af 
enestående værdi, og det er fuldt forståeligt, at fru Nina 
Bangs idé om at underkaste Øresundstoldregnskaberne en

1 Enrolled accounts, udarbejdede i the Exchequer.
2 De vigtigste er Stieda: Revaler Zollbücher und Quittungen d. 14. 

Jahrh. Hans. Geschichtsquellen V (1887); V. Lauffer: Danzigs Schiffs- u. 
Waarenverkehr am Ende d. 15. Jahrh. (1893) og Wehrmann: Umfang des 
Heringshandels in Lübeck im 14. Jahrh. Zeitschr. d. Ver. f. Lüb. Gesch. 
II (1867) 129—31.

3 Richard Ehrenberg: Hamburg u. England im Zeitalter der Königin 
Elisabeth (1896) og Ernst Baasch: Hamburgs Seeschiffahrt u. Waaren- 
handel vom Ende des 16. bis zur Mitte des 17. Jahrh. Zeitschr. f. Hamb. 
Gesch. IX (1894) 295—420.
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bearbejdelse vandt almindelig tilslutning. Tilmed vilde hun 
ikke udnytte dem til egne arbejder, men i let tilgængelig 
form stille dem til disposition for alle Nordeuropas øko
nomiske historikere. Da Dietrich Schäfer under et ophold 
i København selv havde gjort sig bekendt med Øresunds- 
toldregnskaberne — der satte frugt i en udmærket lille 
afhandling1 — kunde han give fru Bangs idé sin fulde 
tilslutning, idet han dog tilføjede, at så burde der også 
jævnsides og udfyldende hermed gå en bearbejdelse af de 
lybske toldregnskaber.

Dette skulde man synes var et fingerpeg i retning af, 
at der måske også andre steder kunde findes toldregn
skaber, som blot ingen hidtil havde vovet sig i lag med, 
og som måske grundet paa tidligere tiders manglende for
ståelse af statistisk materiales værdi slet ikke var alminde
lig kendte. Og det må strax siges, at Øresundstoldregn- 
skabernes betydning måtte måles efter, i hvor stor ud
strækning sådant materiale forefandtes andre steder, og at 
man på forhånd måtte stille sig tvivlende overfor Øre- 
sundstoldregnskabernes pålidelighed, fordi Øresundstolden 
var en gennemsejlingstold, og fordi Danmark i hvert fald 
i den første periode, hvori Sundtolden opkrævedes, ikke 
havde nogen højt udviklet administration. Øresundstold- 
regnskaberne kan være mangelfulde på to måder: Fordet 
første kan man tænke sig, at en del skibe er sluppet igen
nem uden at blive opnoteret af tolderen, eller at de er 
gået gennem Store Bælt. For det andet kan skippernes 
opgivelser over de medførte varer være upålidelige. Da fru 
Nina Bang i 1906 havde udgivet skibsfarttabellerne, var 
Erik Arup imidlertid den eneste, der ytrede tvivl om, at 
Øresundstoldregnskaberne nu også gav et helt pålideligt 
billede af farten til og fra Østersøen2.

Dietrich Schäfer gjorde gentagne gange tabellerne til
1 Diet. Schäfer: Zur Orientierung über die Sundzollregister. Hans. 

Geschichtsblätter IX (1899) 95—117.
2 Nationaløkon. Tidsskrift 3. R. XVII (1909) 504—12; jfr. 613—17.

8*



112 ASTRID FRIIS

genstand for en meget smigrende omtale — men skønt 
deres fremkomst i 1906 foranledigede ham til at fore
tage en inspektionsrejse rundt til nordtyske arkiver for at 
undersøge, om der ikke der fandtes hidtil upåagtede told
regnskaber, opstod den tanke dog ikke hos ham, at 
disse muligvis var af mere værdifuld karakter og på
lideligere end Øresundstoldregnskaberne. Det må måske 
være tilladt ordret at citere Schäfers egen beretning om 
de resultater, han nåede til på denne undersøgelsesrejse: 
»Mere end man i reglen antager gemmer arkiverne af 
statistisk materiale. De bevarede toldoptegnelser begynder 
i Königsberg med året 1582, i Braunsberg endda allerede 
med 1568, i Elbing med 1585. Den ældste fortegnelse over 
tolden i Stade i statsarkivet i Hannover er fra 1561. I 
Reval, Danzig og Lübeck er middelalderlige optegnelser af 
lignende art, hvoraf skibsfartens omfang kan udledes, alle
rede offentliggjorte og bearbejdede — hvorved det for 
Danzig må bemærkes, at det ikke drejer sig om regnska
ber over told men over havneafgifter (Pfahlkammer-Bü
cher)1, og at de opgivne summer ikke angiver de betalte 
penge men skibets værdi; også begynder bøgerne allerede 
med 1460 og ikke først med 1474. Heller ikke for Els
flether-, Glückstadter- og Warnemündetolden mangler der 
ganske optegnelser. Dertil kommer forholdsvis tidlige for
søg på at fastslå de enkelte byers maritime ydedygtighed 
ved fortegnelser over de i dem hjemmehørende skibe. 
Særlig den svenske regering, der vel kan berømme sig af 
at have været en slags fører for den europæiske statistik, 
har gjort en indsats på dette område. I de pommerske 
byer findes sådanne fortegnelser i flere tilfælde; også 
Wismar har en sådan fra 1668 til 1680. Det flensborgske 
byarkiv gemmer optegnelser om skibe, som har haft vinter
leje dér, fra 1635«2.

1 Pæle- eller bolværkspenge. Se f. ex. Hages Håndbog i Handelsviden
skab 947.

2 Dietrich Schäfer: Die Aufgaben der deutschen Seegeschichte. Hans. 
Geschichtsblätter XV (1909) 1—12.
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Det var højst værdifulde resultater Dietrich Schäfer 
nåede til på denne rejse, men ydermere er der i årene 
mellem 1906 og 1922 fremdraget to rækker meget vigtige 
toldregnskaber, en svensk-tysk og en engelsk. Den engelske 
række skal først omtales.

I årene 1911—12 opholdt en amerikansk historiker N. 
S. B. Gras sig i London for at gøre studier til en bog om 
udviklingen af det engelske kornmarked1. Medens der for 
middelalderen forelå flere rækker toldregnskaber, registre
rede og lettilgængelige om end hidtil ubenyttede i det en
gelske rigsarkiv, blev han først underrettet om, at for 
tiden efter 1563 helt op til ca. 1700 fandtes overhovedet 
ingen toldregnskaber2. Men ved nærmere forespørgsler og 
ved engelske arkivmænds store hjælpsomhed og imøde
kommenhed blev de såkaldte »portbooks« fremdragne fra 
arkivets fjerneste kroge og registrerede. Det var først ved 
Mr. Gras’ studier, at det blev klart, at disse portbooks var 
lige så ægte toldregnskaber som alle andre toldregnskaber 
i verden; tidligere tiders uforstand havde ladet hånt om 
dem. Flere gange havde store dele af dem været tilintet
gørelsen nær, og det saa sent som i 1899, da de nu ende
lig i 1911 kom til hæder og værdighed takket være en 
energisk amerikansk historiker og et par dygtige. engelske 
arkivmænd.

Disse portbooks er hidtil kun blevet udnyttede i større 
udstrækning af Mr. Gras og til isolerede men så betyd
ningsfulde undersøgelser som eftersøgningen af »the May
flower«3. Desuden har jeg under studier til en skildring 
af engelsk handelspolitik og engelsk klædeexport i den 
første Stuarts regeringstid i vid udstrækning gjort brug af 
dem4.

1 N. S. B. Gras: The Evolution of the English Corn Market. Harward 
Economic Studies XIII (1915).

2 First Report of the Royal Commission on Public Records. Vol. I 
Part II (1912) 44 IT. Det mest nøjagtige er Gras* indlæg.

3 Marsden i English Historical Review XIX (1904) 669.
4 Materialet blev indsamlet under et l1/2årigt studieophold i London, 

afsluttet Dec. 1922.
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Efter at være hjemvendt fra mit studieophold i London 
gav jeg mig med megen iver og under stor spænding til 
at gennemgå Øresundstoldernes opnoteringer over expor
ten fra England til Østersøen for de år, hvor jeg hayde 
fundet oplysninger derom i de engelske toldregnskaber for 
at sammenligne de engelske og danske opgivelser. Det må 
strax siges, at denne sammenligning gav til resultat, at 
de engelske toldregnskaber på de fleste områder er langt 
mere pålidelige og nøjagtige end Øresundstoldregnskaberne. 
Helt igennem upålidelige er Øresundstoldregnskaberne dog 
ikke; således var det i beg. af 17. årh. meget sjæl
dent, at et engelsk skib gik gennem Sundet uden at blive 
opnoteret, det var derimod meget almindeligt at opgive 
skibe med mindre ladninger som ballastede eller, selv om 
skibene opgaves som ladede, kun at opgive en del afladningen.

Disse bemærkninger skal dog ikke forstås således, at 
alle engelske købmænd systematisk har smuglet så store 
varemængder som muligt gennem Øresund; tværtimod, 
Eastlandkompagniets hovedstyrelse i London var utrættelig 
i sine bestræbelser for, at alle varer blev nøjagtigt opgivet 
og fortoldet ikke alene i England og den baltiske stapelby, 
men også hos tolderne i Helsingør; at det var vanskeligt 
at gennemtvinge rigtige opgivelser i Sundet, det vidner de 
udførlige ordrer desangående i deres »Acts and Ordinances« 
tilstrækkeligtom. De vanskeligheder, hovedstyrelsen i London 
her måtte kæmpe med, bundede delvis i, at den redelige be
taling af tolden i Sundet ikke alene beroede på kompagniets 
medlemmer selv, men i lige så høj grad på kaptejnerne i 
de af kompagniet charterede skibe. Disse var det naturligvis 
meget vanskeligere at træffe forholdsregler mod end mod 
kompagniets egne medlemmer; men på forskellig måde 
søgte man dog at få hånd i hanke med dem. Det bestem
mes således i en ordre, der måske går helt tilbage til 
kompagniets stiftelse i 1579, at intet medlem må indlade 
varer på noget skib, før dets kaptejn overfor kompagniet 
har stillet <£ 50 i kaution for, at han vil overholde kom-
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pagniets ordrer, først og fremmest kun at udskibe varerne 
i Elbing, den baltiske stapelby, men dernæst også at han 
redeligt vil betale tolden til kongerne af Danmark og Po
len og hertugen af PreussenI en ordre af yngre dato 
dog senest af Februar 1618 skærpes denne bestemmelse 
meget og tager nu særlig sigte på den rigtige betaling af 
tolden i Sundet »for at undgå al fare for konfiskation«. 
Fremtidigt skal alle skibskaptejner, der lader for et med
lem af kompagniet, henvende sig til kompagniets »deputy« 
og af ham få et ark papir udleveret, hvori kompagnimed
lemmerne skal opføre alle de varer, de indlader, med ved
føjelse af deres signatur; når denne »toalbill« er udfyldt, 
skal den leveres tilbage til the deputy, der skal konferere 
den med toldindførslerne og derefter forsegle den med 
kompagniets segl og adressere den til hs. Maj. kongen af 
Danmarks embedsmænd i Sundet. Denne skal så tilbage
leveres skibskaptejnen tilligemed en kopi deraf, der også 
skal være forseglet, og som skal være adresseret til 
the deputy i den baltiske stapelby. For at gennemtvinge 
brugen af »toalbills« fastsættes der bøder for alle kom
pagnimedlemmer, der lader i et skib, der ikke har en 
sådan. Man søger at få ram på skibskaptejnerne ved en 
bestemmelse om, at hvis de forsømmer at skaffe sig en 
»toalbill«, skal de for en vis tid banlyses fra kompag
niets tjeneste2.

At disse indgående bestemmelser og den skrappe 
håndhævelse deraf ikke har været uden virkning ses 
tydeligt deraf, at Londonertoldbøgernes og Øresundstold- 
regnskabernes opgivelser til tider stemmer ganske overens, 
og at der i totalsummerne for et enkelt år næsten aldrig 
er betydelige differencer. Kan man således sige, at hoved
styrelsen i London havde held med sig i sine bestræbelser 
forsåvidt angik Londonernes opgivelser, kan dette langt

1 Maud Sellers: Acts and Ordinances of the Eastland Company 
(1906) 15.

2 Sellers: Opus cit. 43—46.
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fra siges hvad angik »the outports«. Dette var af så meget 
større betydning, da disses anpart i handelen på Øster
søen var betydelig; ti medens Londonerkøbmændene i de 
fleste grene af den engelske exporthandel ved 17. årh.s 
begyndelse var altdominerende, var kun ca. Vs af exporten 
til Østersøen på deres hænder, resten var fordelt på Ips
wich, Hull (York) og Newcastle med henholdsvis ca. Ve^ 
Vs og Ve1. Forholdet mellem disse lokale afdelinger og 
styrelsen i London var meget spændt. I 1616 måtte »Privy 
Council« således bilægge stridigheder dem imellem2, og der 
er næppe tvivl om, at Londonstyrelsens ovenfor anførte re
gulativer, der jo også havde gyldighed for »the outports«^ 
her er blevet behandlet med største vrang vilje. Så omfat
tende og systematisk var det smugleri, der dreves af New
castle- og Huilskipperne, at det må være sket med New
castle-, Hull- og Yorkkøbmændenes vidende og vilje. Der
med er ikke udelukket, at de, hvis de fik ubehageligheder 
derfor fra Londonstyrelsens side, vilde skyde al skylden 
derfor over på skipperne.

Ipswich indtager en mellemstilling. Dens nære nabo
skab med London gjorde, at købmændene og skipperne 
her ikke var nær så frit stillede som i de nordlige byer. 
Tilmed anvendte Londonerkøbmændene i vid udstrækning 
skibe hjemmehørende i Ipswich, som i reglen først ind
tog en del af deres ladning i London og bagefter ladede 
færdig i Ipswich, hvorfra Londonerkøbmændene hyppigt af
skibede en del af deres klæde. Londonstyrelsens bestræ
belser for at fremkalde rigtige oplysninger fra Ipswich 
giver sig udtryk i en tilføjelse til den første af de ovenfor

1 Jeg har i hele denne undersøgelse set bort fra den minimale export,, 
der fandt sted fra andre engelske havne. Lynn havde efter skibsfarttabel
lerne at dømme i 16. årh. drevet en del handel på Østersøen, men ved 
17. årh.s begyndelse var den gået ned til nogle få skibe om året med 
småladninger af ringe værdi. R. O. Exchequer K. R. Portbooks Bdle. 433. 
No. 5, Bdle. 439 Nos. 3 a. 10.

2 Se the Privy Council Order desangående aftrykt hos Maud Sellers: 
Acts and Ordinances 155—59.
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citerede ordrer. Ved denne beordres the deputy i Ipswich 
til at lade føre register over alle skibenes ladninger og 
årligt overbringe Londonkompagniet en kopi deraf1.

Londonstyrelsen har klogeligt afholdt sig fra at for
lange det samme af the deputies i Hull, York og New
castle, vel vidende at det ikke var muligt at gennem
tvinge noget sådant. Londonstyrelsens magtesløshed over
for disse fremgår tydeligt af en bestemmelse, der er ved- 
føjet den anden af de ovenfor citerede ordrer, nemlig at 
alle »toalbills«, der kommer til Elbing fra kystbyerne 
»under our deputies hands there«, fra tid til anden skal 
sendes fra Elbing til kompagniet i London tilligemed en 
fortegnelse over alle sådanne varer, som kommer til El
bing uden »toalbills«, for at kompagniet bedre kan vide 
hvilke varer der er sendt2.

Inden jeg går over til en sammenstilling af opgivel
serne for de forskellige byer, er det nødvendigt at forud
skikke nogle få bemærkninger om de engelske toldregn
skabers karakter og den engelske toldadministration for 
at give det rette grundlag for en sammenligning. I årene 
1564 og 1565 skete der reformer indenfor den engelske 
toldadministration, og fra dette tidspunkt til op imod slut
ningen af 18. årh. blev der årligt fra »the Exchequer« 
udsendt ubeskrevne pergamentsbøger til alle engelske havne, 
og disse blev så efter toldårets udløb3 leveret tilbage til 
»the Exchequer«, hvor de forblev »of record«4.

1 Sellers: Opus cit. 16.
2 Sellers: Opus cit. 46.
3 Op til 1604 løb det engelske toldår 29. Sept. (Michaelmas)—28. Sept, 

i overensstemmelse med det engelske finansår; men fra Dec. 1604, da en 
ny bortforpagtning begyndte, 25. Decbr.—24. Decbr.

4 For de nærmest liggende byer blev de personligt afleverede af dem, 
der havde ansvaret for deres førelse under eds aflæggelse til en af the 
auditors of the Exchequer, og for de fjærnere liggende byer blev de vist 
i reglen overleveret til commissioners. I mange af the Customers’ books 
finder man ud for 28. September et »hitherto examined«. Revisionen (the 
auditing) foretages altså på basis af finansåret.
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Tre sæt bøger blev i hvert fald ført i alle engelske 
havne: the customer’s eller collector’s, the comptroller’s og 
the searcher’s bog. Af disse dækkede the customer’s og 
comptroller’s ganske hinanden, og heri er varerne indførte 
fra dag til dag, eftersom de er blevet fortoldede1, med 
angivelse af, i hvilket skib varerne er ladede, og oplys
ning om skibets hjemsted, navnet på dets kaptejn (ma
ster eller magister) og dets bestemmelsessted, samt hvilken 
købmand de tilhørte. Varemængderne er nøje angivne, 
og for alle de varer, der var underkastede en værdi
told, findes der en værdiansættelse, der tog sit udgangs
punkt i den officielle vurdering i »the Book of Rates«. 
Desuden findes der naturligvis en opgivelse af det erlagte 
toldbeløb. De fleste varer var underkastede en værditold 
på 5 %.

For klæde derimod, der ikke var underkastet en værdi
told, men en afgift, der faktisk var en vægttold, blev de 
forskellige arter klæde omregnet til et normalstykke klæde, 
a short cloth, af hvilket der betaltes 6 s. 8 d. Også må 
det bemærkes, at hvert tiende stykke klæde regnedes for 
emballage (wrapper) og var toldfrit, hvorfor det i de aller
fleste toldbøger ikke er opført2.

Foruden the customer’s and comptroller’s bøger findes 
der også for visse tidsrum en surveyor’s book, der ganske 
dækker disse. Endelig har the searcher, før skibet forlod 
havnen, underkastet ladningen en undersøgelse, og han 
har derefter i sin bog opført hvert skib for sig med de 
deri ladede varer med angivelse af mængder, hvem der 
har ladet, og hvad dag de er ladede; derimod findes værdi
ansættelse og toldbeløb naturligvis ikke her3. Medens for 
alle andre byers vedkommende importen indføres fra den

1 Teoretisk skal det i hvert fald være gået sådan for sig. Andetsteds 
vil dette blive udførligere omtalt.

2 Privy Council Register Jam. I 1616 9/4. De brudne tal ved klæde- 
indførslerne i toldbøgerne er meget påfaldende: 9, 18, 27, 36, 45 etc.

3 Den tilsvarende bog for indgående skibe er the wayter’s book.
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ene ende af bogen, exporten fra den anden1, har det store 
omfang af Londons handel gjort flere selvstændige bøger 
hensigtsmæssig. For exportens vedkommende er således 
engelske købmænds klædeexport opført i en bog for sig 
og i en anden bog deres export af alle andre varer. I to 
særskilte bøger er fremmede købmænds export fra London 
indført. Endvidere må det bemærkes, at for Londons ved
kommende førtes altid en surveyor’s bog og fra 1613 i 
hvert fald også en surveyor general’s bog, således at der 
her til tider er ført hele fem sæt bøger, der hver for sig har 
givet et fuldstændigt billede af Londons handel. Hertil må 
føjes, at i alle engelske havne blev der også ført bøger 
over den indenrigske handel med et gennemført kontrol
system ved udstedelsen af coastbonds og cockets2. Det er 
således indlysende, at det var en meget højt udviklet told
administration, der forefandtes i England; dertil kom de 
kraftigt udviklede kompagniorganisationer navnlig i London.

Både for the Merchant Adventurers og Levantkompag- 
niet som også for Eastlandkompagniet gjaldt det, at med
lemmerne ikke måtte afskibe varer, før de var anmeldte 
for en af kompagniets embedsmænd, og for at hindre 
dette var et ret indgående kontrolsystem udformet3. Ja så

1 Endnu i beg. af 17. årh. indføres export og import blandet for ganske 
enkelte byer.

2 I middelalderen anvendtes Latin udelukkende i de engelske told
regnskaber. Begyndelsen af 17. årh. er en overgangstid. I nogle bøger 
finder man endnu Latin udelukkende anvendt, i andre næsten udelukkende 
Engelsk; men oftest er de ført på en grotesk blanding af Latin og Engelsk, 
måske endda iblandet lidt Normannerfransk, hvor Latinen har svigtet. 
Jeg må for alt ang. engelsk toldadministration her summarisk hen
vise til N. S. B. Gras: The Early English Customs System. Harward 
Econ. Stud. XVIII (1918); A. P. Newton: The Establishment of the Great 
Farm of the English Customs. Transactions of the Roy. Hist. Society 
4th Ser. vol. I 129—56 og til egne undersøgelser, hvis resultater endnu 
ikke foreligger på tryk.

3 W. E. Lingelbach: The Merchant Adventurers of England, their 
Laws and Ordinances (1902) 53—135; Erik Arup: Studier i engelsk og 
tysk Handels Historie (1907) 105; Maud Sellers: Acts and Ordinances 21.
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magtfulde var disse store kompagnier, at de til tider havde 
deres egen mand siddende i toldhuset for at påse, at intet 
ulovligt gods, der var bestemt for steder indenfor deres 
privilegier, blev fortoldet.

På eet punkt er Øresundstoldregnskaberne dog langt 
overlegne, nemlig deri at de er så enestående velbevarede. 
Det tjener virkelig dansk arkivvæsen til stor ære, at skønt 
de er skrevne på papir, er de dog næsten alle bevarede i 
den smukkeste tilstand. De gode beskyttende hellæderbind 
har naturligvis heller ikke været uden betydning. De en
gelske toldregnskabcr er derimod trods materialets oprinde
lige overvældende rigdom og pergamentets uforgængelighed1 
meget slet bevarede både med hensyn til fuldstændighed 
og til det bevarede materiales tilstand. Da de hidtil kun 
har været underkastet en summarisk registration, er det 
umuligt for hele perioden at have klarhed over, hvad der 
forefindes; men for de 20 år, jeg har gennemarbejdet, er 
den bedst bevarede række de Londonske klædebøger, der 
forefindes for 6 år2.

Det vil heraf fremgå, at til at udfylde hullerne i de 
engelske toldregnskaber vilde Øresundstoldregnskaberne, om 
blot nogenlunde pålidelige, være meget værdifulde.

Jeg skal nu gå over til selve sammenstillingen, og skønt 
jeg iøvrigt kun vil sammenstille opgivelser over exporten 
til Elbing, Eastlandkompagniets stapelby i Preussen, så vil 
jeg dog først sammenstille opgivelserne for to skibe, der 
gik til Stockholm3, fordi de afgiver et udmærket exempel

1 De er dog ikke indbundne, men kun hæftede i pergamentsomslag.
2 1606, 1614, 1616, 1618, 1620 og 1622; der findes en for 1623, som 

desværre er ubrugelig, da halvdelen er rådnet bort.
3 Hovedparten af Eastlandkompagniets handel var koncentreret i 

Elbing, men da dets privilegier omfattede meget vidtstrakte territorier, 
var det ikke muligt at gennemføre en altfor streng stapeltvang; derfor 
var det også medlemmerne tilladt at handle på Danmark, Norge, Sverige, 
Riga og Reval, men vel at mærke kun i direkte fart. Exporten til andre 
steder end Elbing havde dog kun et ringe omfang. Returvarer, for hvilke 
der ingen stapeltvang var, blev derimod i vid udstrækning indtaget andre
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på, hvor smukt de engelske toldregnskaber og Sundtold- 
regnskaberne kan stemme overens trods alle forskelligheder 
i ydre form. I 1615 ladede Londonerkøbmanden Robert 
Garrard to gange et skib til Stockholm, et ret enestående 
tilfælde, idet den engelske handel på Sverige var ganske 
minimal, og da ingen andre lader i samme skib, er det 
muligt direkte at sammenstille Londonerbogens og Øre- 
sundstoldregnskabernes indførsler. Det må bemærkes, at 
Londonerbogen omfatter alle andre varer end klæde, me
dens klædebogen for dette år ikke er bevaret. Varerne er 
opførte i samme orden, som de forefindes i begge origi
nalerne, og det fremgår deraf tydeligt, at den samme fak
tura har tjent til grundlag for begge opgivelser.

R. O.1 Exchequer K. R. Port- R. A. Øresundstoldregnska- 
books Bdle. 19 No. 5. berne. Indtægt 1615.

Forklaringer.
c weight = 112 Ibs.
1 goad = P/2 yard2.
Sheepskins and lambskins tawed 

without the wool the c cont.VIxx 
valor 30 s.

■Conyskins graie tawed the c cont. 
VIXX valor 13 s. 4 d.3

Furs vocat budge naverne the c 
leggs cont. Vxx valor 6 s. 8 d.3

1 skippund = 300 fö se p. 175.

Tallet i parentes efter datoen an
giver siden.

weight = wgt.
•containing = cont.

Forkortelser, 
daler = dr. 
hvert = h. 
skippund = s.

steder navnlig i Danzig og Königsberg, hvilket tydeligt fremgår af Øre
sundstoldregnskaberne. Endvidere var reexporten af fremmede varer fra 
England også fri. Maud Sellers: Acts and Ordinances 22 f. og Nina Bang: 
Tabeller over Varetransporten.

1 R. O. = Record Office. K. R. = King’s Remembrancer. R. A. = 
Rigsarkivet. B. M. = British Museum.

2 Dette mål anvendtes næsten altid for cottons, der var et heluldent 
stof, se B. M. Lansdowne MSS. 152 fol. 239.

3 The Book of Rates 1604. R. O. Exchequer K. R. Customs, 173/3.
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22 Martij 6 April (498)
In le Robert & George de 

London
William Clerke master for Stock- Willum Klerck aff Lunden kom

holme fran Ibidem etc.
Robert Garrard indigena
IIC Ic wgt. Fle-i Gamell homell 80 schip-

misli hops de
cayed ad valo
rem VI s. VIII £C

pund for 320 dr.

d. per C 
XXVI hogsheads

IXXVII
VI s.
VIII d.a. barrels cont.

LXVIcwgt. Ma- Gamell rosynner 20
liga reisins. schippund for 100 dr.

420 dr.
19 Julij 3 August (581)

In le Robert & George de
London

William Clerk magister versus Willum Klerck aff Lunden kom
Stockholland fran Ibidem etp.

Robert Garrard indigena
XXXV barrells cont. Fygen 11 schippund

XXXIIIc wgt. figgs ' h. s. 7 dr. 77 dr.
XXII barrells Maliga Rosynner 23 schippund

reisins cont. LXXG h. s. 6 dr. 138 dr.
Wgt.

XXIX barrells of reisins Lange rosynner 24
solis cont. LXXVIC schippund h.s. 10 dr. 240 dr.
weight

III lasts shotten herrings Syld 3 lester 72 dr.
VIII bales licoris cont. £ IIC Lacrizenhold 3 schip

IX c weight XII pund 24 dr.
1 bundle cont. IIIIs.
XX English fustians VUId. Bomersy 20 støcker 180 dr.
IIII double durances End 4 støcker 24 dr.
I broad worsted

English making 
I narrow worsted

English making 
II double Spanish

Cramerij 94 dr.

sattins
English making
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G goads of cotton 
I single bai
1 pondell cont.
Vc sheepskins tawed Faarschind 500 30 dr.
CL naverne budge Fodderdug for 30 dr.
XG grey coniskins tawed. Ganinschind 1000 for 44 dr.

Den toldbog, hvor klædet ind
Enckel dosin 11 støcker
Engelst 5 støcker

110 dr.
250 dr.

førtes, er ikke bevaret for 1615. Engelst 4 støcker 120 dr.
Kersy 36 støcker 

h. st. 10 dr. 360 dr.
1793 dr.1

Det ses, når man foretager den lette omregning af c 
weight og skippund, hvorledes der er den smukkeste over
ensstemmelse i opgivelserne.

Vender man sig til selve den alt dominerende engelske 
stapelhandel på Østersøen, er en sådan direkte sammen
stilling ikke mulig, fordi mange købmænd ladede i hvert 
skib2.

1 Ved transskriptionen er originalens brug af store bogstaver ikke 
bevaret, ligesom adskilte ord er skrevet sammen, forkortelser opløste og 
tegnsætningen normaliseret i overensstemmelse med rigsarkivets gængse 
fremgangsmåde. Jeg takker Arkivar F. J. West for oplysninger og elsk
værdig hjælpsomhed på dette som på andre punkter.

2 Se ovenfor. Jeg tager som exempel klædebogen fra London 1618 
under Dato: XXIII° Junij 
In le Judith predicti

9 John Coote I ball cont. VI Nort. kersyes II panni.. . . XIII s. Ilild. 
In le Poasthorse de Myddleburgh Blayce Tolie magister versus predicti.

10 Robert Palmer & Co. I ball cont. XXXVI Devonshire doozens 
narrow.....................................................................IX panni.... £ III

In le Consent predicti
11 William Stone II fardies cont. XVIII panni curti per licentiam 

Regis et XVIII panni curti per licentiam Comitis Comberlandis. ...
....................................................................XLII panni.... £ XIIII 

og Hullbogen 1614 under Dato: The VHIth of Marche 
In the Marygould of Hull Roberte Rakes Master for Elbinge
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En sammenstilling af totalsummerne i de engelske told
regnskaber og Øresundsregnskaberne for exporten fra New
castle i 1616 giver følgende resultat1.

Newcastle-Elbing 1616.
R. O. Exchequer R. A. Øresundst ol d- 
K. R. Portbooks regnskaberne 1 61 6.
Bdle. 188 No. 6. Indtægt.

Differens.

3 kersies
2 Nort. dozens single
1 Nort. dozens double

Forklaringer.

= 1 short 
cloth

Seasoned gray conyskins the C cont.
VIXX valor 6 s. 8 d.2

White leather = sheepskins tawed 
(vide supra).

Morkins untawed the C cont. VIXX
valor 10 s.2

Forkortelser.
Northern = Nort. stykke = st.

11 946 Nort. kersies 4404 st. kirsej 7542 st. (63,2 %) 
8 Nort. dozens 

double
481 Nort. dozens 

single 234 st. enkelt dossin 247 st. (51,5 °/0)

Thomas Swann indigena GGL kersies..............................£ XXII IIII s. VI d.
Thomas Thackray indigena CL kersies ................... £ XIII VI s. VIII d.
WilliamHaddlesey indigena CCVI kersies XIIII dozens £ XX Ills. VII d.

Det ses, at i Hullbogen er også de stykker, hvoraf der ikke erlagdes 
told, medtagne; og det var ikke mindre end 2 af 10 både for Hull (York) 
•og Newcastle, der engang under Elisabeths regeringstid havde opnået denne 
nedsættelse, fordi det nordlige klæde var af grovere art end det øvrige 
engelske klæde; men det gjaldt kun forsåvidt det udførtes fra Hull og 
Newcastle. (State Pap. Dom. Jam. L, CXI. 69).

1 Desværre er det kun muligt at sammenligne for dette ene år. Der 
existerer også en bog fra 1619 (Exchequer K. R. Portbooks Bdle. 188 
No. 8), men da der intetsteds oplyses, hvor skibene sejler hen, har jeg 
ikke afskrevet den. Ved hjælp af Øresundstoldregnskaberne vilde det dog 
være muligt at udnytte den for Østersøhandelens vedkommende.

2 Book of Rates 1604. R. O. Exchequer K. R. Customs, 173/3.
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2m seasoned gray 
conyskins 1800 kaninskind 200 (10 %)

6“ white leather 1900 hvidt læder 4100 (68,3 %)
1M 9C morkins un

tawed 500 lammeskind 1400 (73,7

Denne sammens tilling omfatter i alt 24 skibe; deraf
gik de 15 gennem Sundet som ballastede, skønt de tilsam
men havde ladet 3899 st. kirsej, 137 st. enkelt dossin, 
19 G white leather og 6 c morkins untawed med Elbing 
som bestemmelsessted. Exempelvis skal nævnes:

(Engl.) (Øres.)
Forkortelser.

tons = ts. kom fra = k. fr.
master el. magister = mr.

Juni 26—Juli 1.
Hopewell of Newcastle 80 ts.
Mr. George Cooke
997 Nort. kersies

14 Nort. dozens single
27 chalder coal

7 chalder grindstones.

Juli 8 (569).
Jørgenn Kock af Newcastle k. 

fr. Ibidem med ballast2.

Selv om Newcastleskipperen i Helsingør opgav sit skib 
som ladet, angav han sjældent hele ladningen, f. ex.:

(Engl.)
Marts 19—26.

Prosperous of Newcastle 50—
60 ts. Mr. Thomas Peareth

1502 Nort. kersies
17 Nort. dozens single.
April 8—17.

James of Newcastle 50 ts. Mr. 
Oswald Kirsop

1268 Nort. kersies.

(Øres.)
April 1 (492).

Thommis Perrid af Newcastle 
k. fr. Ibidem etc.

350 st. kirsej
17 st. enkelt dossin.
Maj 1 (512).

Osswalld Kerstep af Newcastle 
k. fr. Ibidem etc.

1 I denne undersøgelse er der ganske set bort fra stenkul (deri indbe
fattet slibesten), da de endnu på dette tidspunkt ikke indgik i Øre
sundstolden.

2 Stavningen er både i de engelske og danske opgivelser normaliseret 
undtagen skippernes navne.

Historisk Tidsskrift. 9. R. IV. 9
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Deraf the Mr.:
8 Nort. kersies og
7 Nort. dozens single 
3C white leather

10 chalder coal
3 chalder grindstones.

8 st. kirsej
7 st. enkelt dossin

300 hvidt læder.

Det sidste exempel er ganske interessant, fordi man 
tydeligt kan se, at Mr. Oswald Kirsop blot har vist tol
derne i Helsingør fakturaen over de varer, han selv har 
ladet, og dette har disse altså ladet sig nøje med. For 
intet skib er der fuldstændig overensstemmelse mellem 
opgivelserne i Newcastlebogen og Øresundstoldregnskaberne; 
derimod er der for 2 skibe angivet mere i Øresundstold
regnskaberne end i de engelske; det drejer sig i alt om 
264 st. kirsej og 59 st. enkelt dossin. Måske er der da 
her blevet smuglet ud af Newcastle; men muligt er det 
også, at det er indtaget i en anden engelsk havn, eller at 
der foreligger en fejl i de engelske toldregnskaber. Disse 
tal er jo i hvert fald meget ringe i forhold til differensen 
i totalsummen.

Vilde nogen spørge, om det da ikke er muligt, at ski
bene havde losset en del af deres ladning, før de nåede 
frem til Helsingør, må hertil svares, at alt taler derimod, 
både den faste kompagniorganisation og den tid, der nød
vendigvis måtte hengå til rejsen. Det skib, der har den 
korteste tid, 5 dage, er the Clement of Newcastle. Den 
sidste indførsel for dette i Newcastlebogen er 10. Juni. 
Ialt har det i Newcastle ladet 433 kersies og 19c white 
leather; men den 15. Juni passerer det alligevel gennem 
Øresund som ballastet. Den længste tid noget skib har 
brugt er 19 dage, og gennemsnitstiden er 10,7 dage1. Sej
ladsens daværende fuldstændige afhængighed af vejr og 
vind forklarer ganske den store forskel i tid, som der vil

1 Det må bemærkes, at der ingen sikkerhed er for, at skibene er af
sejlede samme dag som den sidste indførsel i den engelske toldbog.
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blive lejlighed til at gå udførligere ind på ved opgivelserne 
for de andre byer.

Vender man sig til en betragtning af Newcastles fart 
på Østersøen, således som den fremtræder i fru Bangs 
skibsfarttabeller, viser det sig, at også de andre år karak
teriseres ved et meget stort antal ballastede skibe. Man 
kan derfor roligt gå ud fra, at den samme trafik er drevet 
år ud og år ind. Det er også interessant at iagttage den 
store stigning i antallet af ladede skibe, der finder sted i 
1618 og nærmest følgende år, fordi det falder sammen 
med en skærpet kontrol fra dansk side med visitations
skibe i Sundet.

1615 ballastede skibe 24 ladede skibe 9
1616 — — 28 — — 11
1617 — — 14 — — 16
1618 — — 3 — — 21
1619 — — 7 — — 19
1620 — — 6 — — 15

Overensstemmelse i den forstand at alle skibe, der står 
opført i Øresundstoldregnskaberne som kommende fra 
Newcastle, også genfindes i Newcastlebogen, findes ikke — 
alene af den grund at skibe, der er passeret ud af New
castle fuldstændig ballastede, ikke forefindes og ikke skal 
forefindes i de engelske toldregnskaber; men også fordi det 
er en meget hyppig fejl i Øresundstoldregnskaberne, at et skib 
står opført som afsejlet fra sit hjemsted, selv om det kom 
andetsteds fra, f. ex. Jørgen Carle af Newcastle kom fra 
Ibidem, selv om han kom fra London. Hvis endelig skibet 
er rigtigt opført som kommende fra London, er det i reg
len blevet til Jørgen Carle af London k. fr. Ibidem — 
hvilket dog er langt at foretrække1.

Mellem de engelske og danske opgivelser over exporten 
fra Hull (York), der her skal sammenlignes for årene 1609 
og 1614, er der ganske vist mindre forskel end for New-

1 Se nedenfor.
9*
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castle, men det bliver alligevel af større betydning, fordi 
Hulls (Yorks) handel på Østersøen var mere end dobbelt 
så stor som Newcastles. Som den alt dominerende vare 
finder man også her kirsejet.

Hull-Elbing 1609.
R. O. Exchequer K. R. Port bo ok s Bdle. 312 No. 6.

R. A. Øresundstol dregnskab erne 1 609. Indtægt.
Forklaringer.

Stage gray conyskins the C cont. VIXX valor 3 s. 4 d.1
Hvad der er sat i skarp parentes, er tilføjelser gjorte af mig på basis 

af værdiansættelsen sammenholdt med opgivelserne i Book of Rates.
Forkortelser. .

long = 1. short = sh.
løvrigt henvises til ovenfor trykte forklaringer.

Totalsummerne af ladningerne i 22 skibe2 er hen
holdsvis :

En gi. Øres. Differens.
28 286 [Nort.] kersies 15 810 st. kirsej 12 476 st. (44,1 °/0)

732 [Nort.] dozens 276 st. enkelt 456 st. (62,4 °/0) 
[single] dossin

29 018 16 086 st. 12 932 st. (44,6 %)

1 Book of Rates 1604. R. O. Exchequer K. R. Customs, i73/3.
2 Følgende skibe er ikke medtagne i sammenstillingen: the Concord 

of Newcastle, som 10/4 indtog 20 kirsej i Hull for kaptejnens Martin Erring
tons regning, men som 15/5 er opnoterct af tolderen i Helsingør med en 
betydelig ladning, 814 kirsej etc. (512). Sikkert er Martin Errington, da 
det ikke er lykkedes ham at få sit skib befragtet i Hull, hvortil han 8/3 
var løbet ind med en ladning fra Elbing, efter at være afsejlet fra Hull 
gået ind til sin hjemby Newcastle og der fået ladning.

Endvidere har jeg ikke medtaget 3 skibe, der ganske vist er indført 
i den engelske toldbog med Elbing som bestemmelsessted, da jeg ikke har 
genfundet dem i Øresundstoldregnskaberne: nemlig 15/3 Angell af Hull, 
mr: Thos. Duke,15/4 Hope of Grimsby, mr: James More og 22/4 White Lambe 
of Amsterdam, mr: Hugh Asbran. Da det i alle tre skibe drejer sig om 
meget ringe varemængder, og ingen af de fire købmænd, der lader i disse 
skibe, ellers optræder som Eastlandkøbmænd, er der mest sandsynlighed 
for, at der foreligger en fejlskrift i den engelske toldbog, og at alle 3 skibe 
er gået andetsteds hen.
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47 1. [Nort.] cloths
456 sh. [Nort. cloths] 120 st. engelsk

9 [Nort.] dozens 
double

IO7V2 st- dobbelt 
dossin

512 227 x/2 st. 284V2 st. (55,6 o/o)

24M8C seasoned gray 
conyskins

19 500 kaninskind 
(h. t. 25—30 dr.)

5 300 (21,4 «/0)

24m5c stage gray 
conyskins

15 500 kaninskind 
(h.t. 12x/2—15 dr.)

9 000 (36,7 %)

49m 3c conyskins 35 000 kaninskind 14 300 (29 %)
15m3c white leather 6 400 hvidt læder 8 900 (58 %)
3m1c morkins un

tawed
3 400 lammeskind -? 300

67m7c skins and 
leather

44 800 skind og læder 22 900 (33,9 %)

48 foxskins 50 ræveskind
2 black cottons 

4000 yards of lists 
(of cloth)

2 st. grov baj

57 pair of knitt. 
stockings.

Knæhoser for 30 dr.

Selv om man tager skind og læder under et, er der 
flere steder opgivelser i Øresundstoldregnskaberne, hvortil 
intet svarer i den engelske toldbog. Det drejer sig i alt 
om 5000 kaninskind og 2200 hvidt læder.

For 1614 giver sammenstillingen af toldbøgerne et for 
Øresundstoldregnskaberne endnu dårligere resultat.

Hull-Elbing 1614.
R. O. Exchequer K. R. Port- Øresundstoldregnskaberne 

books Bdle. 313 No. 8. 1614. Indtægt.
Forkortelser.

hvert = h. tusind = t. hundrede = h. 
løvrigt henvises til foranstående forklaringer.

Marts 4. Marts 23 (499).
Prosperous of Hull. Mr. Chri- Christoffer Frysby af Hull k. 

stopher Freesbie fr. Ibidem etc.
6 1. [Nort.] cloths
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8 sh. [Nort.] cloths
140 [Nort.] dozens [single]

1987 [Nort.] kersies
12M seasoned [gray] cony

skins
9m stage [gray] conyskins 

(Allowed Andrew Barker VG 
white leather for store.

Allowed the Master 9 dozens 
for portage).

530 st. kirsej h. st.
6000 sorte kaninskind 

h. t.
6000 grå kaninskind 

h. t.

8 dr.

25 dr.

12V2 dr.

Marts 8.
Marygould of Hull. Mr. Robert 

Rakes
11 sh. [Nort.] cloths
85 [Nort.] dozens [single]

2250 [Nort.] kersies
8m seasoned [gray] cony

skins
6m stage [gray] conyskins
6C [white] leather.

(Allowed the Master 10 kersies 
for portage).

Marts 23 (500).
Robberdt Rexs af Hull k. fr. 

Ibidem etc.

700 st. kirsej h. st. 8 dr.
4000 grå kaninskind 

h. t. 25 dr.
4000 grå kaninskind

h. t. 12V2 dr-

Marts 11.
Violet of Hull. Mr. William 

Dobson
6 sh. [Nort.] cloths

226 [Nort.] dozens [single]
2480 [Nort.] kersies

5M seasoned [gray] cony
skins

1M stage [gray] conyskins 
20 foxskins.

(Allowed the Master 10 kersies 
for portage).

Marts 23 (500).
Willum Dopsenn af Hull k. fr. 

Ibidem etc.

40 st. enkelt dossin h. st. 13 dr.
1845 st. kirsej h. st. 8 dr.
3000 grå kaninskind

h. t. 25 dr.
3000 grå kaninskind

h. t. 1272 dr.

Marts 7—26.
Susans of Hull. Mr. John 

Johnson
2 1. [Nort.] cloths

11 sh. [Nort.] cloths
224 [Nort.] dozens [single]

April 9 (504).
John Johnnsenn af Hull k. fr. 

Ibidem etc.

80 st. enkelt dossin h. st. 12 dr.
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1270 [Nort.] kersies
4m seasoned [gray] cony

skins
3M stage [gray] conyskins
1 M 4 c [white] leather.

855 st. kirsej h. st. 8 dr.
4000 kaninskind h. t. 12 V2 dr.

Marts 11—26.
Trewloue of Hull. Mr. Thomas 

Woodmansey
10 sh. [Nort.] cloths
39 [Nort.] dozens [single]

2510 [Nort.] kersies
1 M 3 c white leather.

(Allowed the Master M white 
leather for portage).

April 9 (504).
Thomas Wodtsenn af Hull k. fr. 

Ibidem etc.

1470 st. kirsej h. st. 8 dr.

Marts 22.
Hound of Hull. Mr. Stephen 

Barnard
28 [Nort.] dozens single
30 [Nort.] kersies
1M white leather.

April 9 (506).
Steffann Barner af Hull k. fr.

Ibidem med ballast.

Marts 23—26.
Grace of Hull. Mr. Thomas 

Pattison
39 sh. [Nort.] cloths

194 [Nort.] dozens [single]
3433 [Nort.] kersies

33m5g seasoned [gray] 
conyskins

20M stage [gray] conyskins
4 M 3 c white leather
1 M 3 c morkins untawed
8 foxskins

Maj 14 (533).
Thomas Pattsenn af Hull k. fr.

Ibidem etc.
3 st. engelsk h. st. 24 dr.

65 st.enkelt dossin h.st. 12 dr.
2 061 st. kirsej h. st. 8 dr.

10 000 kaninskind h. t. 22 dr.
7 000 — h. t. 25 dr.

3 000 hvidt læder h. h. 8 dr.
1 000 lammeskind for 25 dr.

April 7.
Elizabeth of Hull. Mr. Andrew

Rakes
11 sh. [Nort.] cloths
11 [Nort.] dozens [single]

1472 [Nort.] kersies

Maj 14 (534).
Annders Rex af Hull k. fr. 

Ibidem etc.

1040 st. kirsej h. st. 8 dr.
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27 M 2C seasoned [gray] cony
skins

14 500 kaninskind h. t. 25 dr.

19m4g stage [gray] cony
skins

7 M 7 G white leather
4 M 5 G morkins untawed 

(Allowed the Master VIIIG 
white leather for portage).

15 200 — h. t.

5 400 hvidt læder h. h.
300 lammeskind for

12 dr.

7 dr.
9 dr.

Maj 4.
Braue of Hull. Mr. Joell Gaskin

26 [Nort.] dozens [single]
555 [Nort.] kersies

6 M 8 c [white] leather
1 M 6 G morkins untawed.

Maj 13 (531).
Johnn Galschinn af Hull 

Ibidem etc.
310 st. kirsej h. st.

11 000 kaninskind h. t.
11 000 — h. t.

2 500 hvidt læder h. h.

k. fr.

8 dr.
25 dr.
22 dr.

8 dr.

Maj 5.
Anne of Hull. Mr. William

Grew. The Master:
3 G white leather

15 G morkins untawed.

Findes ikke i Øresundstold
regnskaberne, ikke medreg
net ved sammentællingen, 
idet det jo muligvis er gået 
andetsteds hen.

Maj 20.
Seaflower of Hull. Mr. Henry 

Ramsden
100 [Nort.] kersies

1M seasoned [gray] cony
skins

4 M 5 G morkins untawed
6 chalder coal.

Juni 3 (554).
Henndrich Rambsdye af Hull 

k. fr. Ibidem med ballast.

Maj 23.
Anne Gharitie of Hull. Mr. 

Thomas Williamson
27 sh. [Nort.] cloths

86 [Nort.] dozens [single]
1625 [Nort.] kersies

2m seasoned [gray] conyskins

4 M 3 G [white] leather
7 M 1G morkins untawed

Juni 8 (556).
Thomas Willumbsen af Hull k. 

fr. Ibidem etc.
18 st. dobbelt dos

sin h. st. 25 dr.
63 st. enk.dossinh.st. I2V2 dr.

1210 st. kirsej h. st. 8 dr.
4500 kaninskind h. t. 25 dr.
4000 — h. t. 12 dr.
4000 hvidt læder h. h. 7 dr.

(Allowed the Master IIII ker
sies a IIIIG white leather for 
portage).
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Juni 1.
Prosperous of Hull. Mr. Chri

stopher Freesbie
17 sh. [Nort.] cloths
30 [Nort.] dozens [single]

1337 [Nort.] kersies 
3m 4c white leather.

(Allowed the Master Vc of 
leather for portage).

Juni 13 (562).
Christoffer Friis af Hull k. fr. 

Ibidem etc.

10 st. enkelt dossin h. st. 12 dr.
30 st. kirsej h. st. 8 dr.

500 hvidt læder 40 dr.

Juni 9.
Violet of Hull. Mr. William' 

Dobson
11 sh. [Nort.] cloths

302 [Nort.] dozens [single]
1420 [Nort.] kersies

lc seasoned [gray] cony
skins

4m [white] leather
2C morkins untawed.

(Allowed the Master M leather 
for portage).

Juni 28 (584).
Willum Dopsenn af Hull k. f. 

Ibidem etc.
5 st. Engelsk h. st. 25 dr.

40 st. enkelt dossin h.st. 12 dr.
1210 st. kirsej h. st. 8 dr.

100 kaninskind for 3 dr.

200 lammeskind for 8 dr.

Juni 17—25.
Unitie of Hull. Mr. George 

Carleil
7 sh. [Nort.] cloths

64 [Nort.] dozens [single]
2295 [Nort.] kersies
(Allowed the Master VI kersies 

VIc mort lambskins for 
portage).

Juli 12 (593).
Khinns Thommes af Hull? k. 

fr. Ibidem etc.

20 st. enk. dossin h.st. ll1^ dr..
460 st. kirsej h. st. 8 dr.

Juli 18.
Marygold of Hull. Mr. Roberte 

Rakes
5 sh. [Nort.] cloths

72 [Nort.] dozens [single]
2247 [Nort.] kersies

2C seasoned [gray] cony-

August 2 (605).
Robberdt Rex af Hull k. fr.

Ibidem etc.

850 st. kirsej h. st. 8 dr.
1500 kaninskind h. t. 25 dr.

skins
5C morkins untawed
1M 2 c white leather.

(Allowed the Master 4 dozens 
for portage).
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August 29.
Susans of Hull. Mr. John

Johnson

September 28 (637).
Jahnn Jahnnsenn af Hull k. fr. 

Ibidem etc.
20 sh. [Nort.] cloths

105 [Nort.] dozens single
1760 [Nort.] kersies 

8C white leather.
(Allowed the Master 4 dozens

500 st. kirsej h. st. 8 dr.

for portage).

1 M 4c white leather.

September 5.
Elizabeth of Hull. Mr. Andrew 

Rakes
4 sh. [Nort.] cloths

45 [Nort.] dozens [single]
648 [Nort.) kersies
(Allowed the Master HI dozens 

CC leather for portage).

September 28 (637).
Andres Rex af Hull k. fr. 

Ibidem etc.

6 st. enkelt dossin h. st. 12 dr.
510 st. kirsej h. st. 8 dr.

September 5.
Trewloue of Hull. Mr. Thomas 

Woo dm ans ey

Oktober 7 (640).
Thommas Wottmersen af Hull 

k. fr. Ibidem etc.
13 sh. [Nort.] cloths

104 [Nort.] dozens [single]
1350 [Nort.] kersies.
(Allowed the Master 6 dozens 

for portage).

370 st. kirsej h. st. 8 dr.

September 10.
Prosperous of Hull. Mr. Chri

stopher Freesbie
10 sh. [Nort.] cloths
84 [Nort.] dozens single

939 [Nort.] kersies

Oktober 13 (642).
Christoffer Frisby af Hull k. fr. 

Ibidem etc.

160 st. kirsej h. st. 8 dr.

Gengivet in extenso.
September 13.

Anne Charitie of Hull. Mr. 
Richard Thurgil

Thomas Th ackray 
LXX kersies 
VI dozens

September 27 (635).
Ridtzer Thergell af Hull k. f. 

Ibidem etc.

Kirsey70stycker h.st.8dr. 560 dr.
Enckeld dosinn 6 støcker

h. st. 13 dr. 76 dr.
II cloths
Idem T. IIHC white leather.

Enngelst 2 støcker 48 dr.
Huidt ledder 400 for 32 dr.

718 dr.
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September 15.
Violet of Hull. Mr. William 

Dobson
11 sh. [Nort.] cloths
96 [Nort.] dozens [single] 

1040 [Nort.[ kersies
(Allowed the Master 8 kersies 

for portage).

Oktober 12 (641).
Willum Dobsen af Hull k. fr. 

Ibidem etc.
3 st. engelsk h. st. 24 dr.

560 st. kirsej h. st. 8 dr.

September 26.
Braue of Hull. Mr. Joell Gaskin

2 1. [Nort.] cloths
18 sh. [Nort.] cloths
95 [Nort.] dozens [single]

1662 [Nort.] kersies
1M seasoned [gray] cony

skins
4m stage [gray] conyskins
3 M morkins untawed
5C white leather

56 foxskins.
(Allowed the Master 10 kersies 

for portage).

Oktober 12 (642).
Joen Galschind af Hull k. fr. 

Ibidem etc.

15 st. enkelt dossin h.st. 12 dr.
1200 st. kirsej h. st. 8 dr.

Ved sammenregningen er det i rund parentes satte ikke
medtaget.

Engl.
32 480 [Nort.] kersies

2 062 [Nort.[ dozens 
single

Øres. Differens.
15 941 st. kirsej 16 539 st. (50,9 %)

345 st. enkelt dos- 1 717 - (83,3 %)
sin

34 542 16286 st. 18 256 st. (52,9%)
10 1. [Nort.] cloths

241 sh. [Nort.] cloths
13 st. engelsk
18 - dobbelt 

dossin
251 31 st. 220 st. (88%)

04 M seasoned [gray] 
conyskins

6 000 sorte kaninsk. 1 t
™^grå “ [22-25 dr.

59 600 — J
72 600 21400(22,9%)
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62 M 4 c [stage gray]

13 000 grå kaninsk.^h. t. 12-
23 200 — j I2V2 dr.

36 200 — 26 200 (42%)conyskins
156 m4c conyskins 108 800 kaninskind 47 600 (30,4%)
39m1c

22 M 7 c

white 
leather

morkins 
unt awed

15 800 hvidt læder 23 300 (59,6 %)

1 500 lammeskind 21200 (93,4%)

218m2c skins and 126100 skind og 
leather læder 92100 (42,3 %

84 foxskins

Resultaterne af disse sammenstillinger over exporten 
fra Hull bliver da, at i 1609 er der c. 44 °/0 mindre i Øre
sundstoldregnskaberne end i de engelske toldregnskaber 
og i 1614 endda c. 53 %. Man kan ikke undlade atter at 
rejse det spørgsmål, der allerede rejstes ved sammenstillin
gen af opgivelserne fra Newcastle: Er det da ikke muligt, 
at skibene fra Hull og Newcastle har losset nogle af deres 
varer, inden de kom til Øresund? Lad os først betragte 
den tid, skibene brugte til at sejle fra de engelske havne 
til Øresund. Det er allerede anført, at for Newcastle var 
den korteste tid 5 dage, den længste 19, og gennemsnits
tiden 10,7 dage. For Hull 1609 giver en sammentælling 
følgende resultat: Korteste tid 5 dage, længste tid 38 dage 
og gennemsnitstid 20 dage. I 1614 er den korteste tid 9 
dage, den længste tid 49 dage og gennemsnitstiden 20,7 
dage. Det er en såre lang tid, nogle Hullskibe har brugt 
for at komme til Øresund, hvis man da antager, at de 
har sejlet nogenlunde samtidigt med den sidste indførsel i 
Hullbogen. Og der kan jo intet være til hinder for, at de 
undervejs kan være gaaet ind andre steder, når man alene 
tager den medgåede tid i betragtning. Men ser man på 
forskellen i ladningerne i de forskellige skibe, bliver det 
klart, at der er lige stor forskel i opgivelserne, hvad enten 
et skib har været kort tid eller en måned eller mere 
undervejs.
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En undersøgelse af den tid, de tilbagevendende skibe 
brugte, er af interesse, fordi det her er så godt som ude
lukket, at de standsede undervejs. Derimod taler både det 
stærke engelske behov for Østersøprodukter, som også 
disses store volumen. Så stort var behovet for Østersøpro
dukter, at den engelske tonnage i disse år langt fra var 
tilstrækkelig, således at de engelske købmænd, indtil de 
gamle navigationslove indskærpedes ved proklamationerne 
af 1615 og 1622, i temmelig vid udstrækning gjorde brug 
af fremmed tonnage til at hjemføre Østersøprodukter; også 
hvad angår de fremmede skibe, der blev befragtede af 
Englænderne, er der naturligvis mest sandsynlighed for, 
at de gik i direkte fart fra Preussen til England. Derfor 
er den lid, både disse fremmede skibe og de engelske skibe 
brugte til farten fra Øresund til England, et udmærket 
vidnesbyrd om, hvor langt et tidsrum der under gunstige 
og ugunstige forhold medgik til en rejse fra Øresund til 
England eller omvendt.

Jeg er her i stand til at oplyse den tid, skibene, der 
kom fra Østersøen (Øresund) til Hull i 1614, brugte. De 
engelske skibe har en mindste tid på 10 dage, en længste 
tid på 32 dage, en gennemsnitstid på 17,6 dage. For de 
fremmede skibe, der udelukkende var nederlandske, og 
som overgik de engelske i sejldygtighed1, er den korteste 
tid 7 dage, den længste tid 33 dage og gennemsnitstiden 
14,8 dage. Der er desforuden et dansk skib, som står op
ført i Øresundstoldregnskaberne under 24. September som 
»Harttwich Slottfeldt afMalmøe«, kommende fra Danzig med 
engelsk gods og den 28. Oktober er indført i den engelske 
toldbog som »the Angell Gabrieli of Elbome Mr. Härtling 
Shetfeild from Danske«2.

1 Hagedorn: Entwicklung der Schiffstypen. Veröffentl. d. Vereins f. 
Hamb. Gesch. I (1914) 102 ff.

2 For kuriositetens skyld skal citeres en indforsel under 14. Sept, i 
den engelske toldbog, fordi den så vel illustrerer datidens forhold. »The 
Angel of Copemanhaven Arthur Clopen mr. from Danske. Allowed him a 
last great barrelled tarr to buy a mast« (d. v. s. toldfrit). Et københavnsk 
skib ladet for en anden havn må på grund af havari være gået ind til Hull.
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Som det ses, er forskellen i tid mellem skibe, der gik 
øst og vest på, ikke meget stor. Den forskel, der er, kan 
måske endda forklares derved, at medens man må gå ud 
fra, at skibenes afgangsdato fra Øresund som regel er 
faldet sammen med datoen for tolderlæggelsen, er datoen 
for den sidste indførsel i den engelske toldbog ikke altid 
faldet sammen med afsejlingsdatoen. Der er f. ex. en vis 
sandsynlighed for, at de tre første skibe, der sejlede fra 
Hull til Elbing i 1614, er sejlede i flåde, idet de alle tre 
er opført i Sundtoldbogen under 23. Marts, men dog er 
de indført under forskellige datoer i den engelske toldbog 
(4., 8. og 11. Marts)1. Det samme har vistnok også været 
tilfældet med andre Hullskibe i dette år. Et yderligere be
vis ligger deri, at skønt adskillige skibe kommende fra 
London og Ipswich har været meget lang tid undervejs, 
forefinder man dog ved sammenligning en smuk overens
stemmelse mellem indførslerne i de engelske toldregnskaber 
og Øresundstoldregnskaberne; dette gælder f. ex. • om to 
Ipswichskibe, der i 1624 var en måned undervejs2.

Men dernæst taler også den stærke kompagniorganisa
tion mod, at der er blevet losset undervejs. Den direkte 
fart til stapelbyerne var netop et af grundprinciperne for 
de store »regulated companies« the Merchant Adventurers, 
Levantkompagniet og Eastlandkompagniet. Nølende og 
uvilligt måtte man efterhånden læmpe kravet om den di
rekte fart indenfor Levantkompagniet, fordi flere italienske 
byer var fristende anløbssteder3. Skarpest er dette princip 
formuleret i the Merchant Adventurers’ ordrer4; men skønt 
Eastlandkompagniets ordrer på dette punkt ikke er helt 
så omhyggeligt redigerede som the Merchant Adventurers’, 
så lades der dog ingen tvivl tilbage om, at når varer først 
var indladede i et skib med Elbing som bestemmelsessted,

1 Se ovfr. 129 f.
2 Se ndfr. 146.
3 Arup: Studier i engelsk og tysk Handels Historie 106.
4 Lingelbach: The Merchant Adventurers of England 53—135.
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anmeldt til kompagniet og fortoldet i England, så kunde 
deraf følge meget store ubehageligheder i form af bøde
straf, hvis noget af godset blev udlosset undervejs1. Så 
megen vægt lagdes der på dette punkt bl. a. på grund af 
afgifterne til kompagniet, der skulde svares i Elbing, at 
kompagnimedlemmerne i »the outports«, selv om de stod i 
spændt forhold til Londonstyrelsen, vilde løbe altfor stor 
en risiko ved at synde på dette punkt.

Nej, vilde Hullkøbmændene handle udenfor stapelen, 
valgte de en ganske anden og klogere fremgangsmåde, 
nemlig ved fortoldningen af varerne at opgive som bestem
melsessted en by eller et land, hvorpå ingen kompagni- 
organisation havde lagt sin tunge hånd, f. ex. Spanien. Det 
har man et udmærket exempel på i Hullkøbmændenes 
handel på Nederlandene. The Merchant Adventurers’ sta
pelby i Nederlandene var på denne tid Middelburg på 
øen Walchern i provinsen Zeeland. Den var meget 
uegnet og ubekvem for Hullkøbmændenes handel. Endnu 
i 1609 opretholdt de en ret livlig forbindelse med sta- 
pelbyen, men dog var de samtidig begyndt at sende 
varer til provinsen Holland. Naturligvis kunde det ikke 
gå an at angive det rette bestemmelsessted, når disse varer 
fortoldedes; i stedet for angaves en by i Spanien, oftest 
St. Lucar, som bestemmelsessted for de skibe, som gik i 
denne fart. At de ikke havde været i Spanien, men i Hol
land, fremgår tydeligt deraf, at de i reglen allerede 
efter c. seks ugers forløb kom tilbage og da er indført i 
Hullbogen som kommende fra Holland, ligesom også lad
ningens art viser, at de ikke har været i Spanien.

I 1614 er denne trafik sat i system, og næsten hele ex
porten til Nederlandene foregik på denne måde, medens 
farten på Middelburg var minimal; men selv denne om
gåelse af stapelen gik naturligvis kun for en tid; den be- 
gunstigedes vel i nogle år ved tilbagekaldelsen af the Mer-

1 Maud Sellers: Acts and Ordinances of the Eastland Company 15, 
20—23.
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chant Adventurers’ privilegier; men efter at disse i 1617 
var bievne genindsatte i deres gamle rettigheder, fik de 
snart rede herpå, og der sattes en stopper for denne ulov
lige trafik i 1619 k

Tilslut kan anføres at Hulls (Yorks) export til Preussen 
var så særpræget, at alene af den grund er det usandsyn
ligt, at den gik andetsteds hen. Kirsejet var her den alt
dominerende vare. I exporten til Hamburg derimod indtog 
Northern dozens en fremtrædende plads; i exporten til 
Nederlandene var bly en vigtig vare; hvad endelig angik ex
porten til Norge, så var den af så ringe omfang, at East- 
landkompagniet ikke mente det ulejligheden værd at 
pålægge den nogen afgift; derimod afkrævedes en sådan 
af importen fra Norge, der formodentlig ikke har haft et 
helt ringe omfang2; indførslerne i de engelske toldbøger 
viser endvidere kun små tal for exporten til Norge og at 
klædeexporten var af en meget blandet karakter, hvori 
kirsejet ikke indtog nogen særlig fremtrædende plads.

Det vilde have sin interesse at foretage en sammen
stilling med Elbings toldregnskaber, som efter Schäfers 
opgivelse er i behold; dog kan man ikke ud fra mindre 
opgivelser i disse end i de engelske slutte noget, men må 
lade resultatet bero på en samlet vurdering; — den anden 
eventualitet, at der skulde findes mere end i de engelske, 
vil næppe få aktualitet. Denne undersøgelses resultat må 
da siges at være, at skipperne fra Hull og Newcastle i 
visse perioder i hvert fald har drevet et omfattende og 
systematisk smugleri i Øresund.

En sammenstilling af opgivelserne i de engelske told
regnskaber og Øresundstoldregnskaberne for exporten fra 
London og Ipswich er noget vanskeligere end for exporten 
fra Hull og Newcastle, fordi, som allerede omtalt, adskil
lige skibe indtog ladning både i London og Ipswich. Hvis 
nu toldbøgerne for London og Ipswich var bevarede for

1 R. O. Privy Council Register vol. XXX 84 IT.
2 Maud Sellers: Acts and Ordinances of the Eastland Company 21.
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de samme år i den her behandlede periode, vilde dette 
forhold ingen vanskeligheder afføde, men kun for året 1615 
er dette tilfældet, og endda er det kun Londonerbogen, hvor 
alle andre varer end klæde er indført, der er bevaret; 
klædebogen derimod forefindes ikke for dette år.

Hovedparten af udførslen både fra Ipswich og London 
var Suffolkklæde (regnet lig 1 short cloth)1; men da alt 
engelsk klæde i Øresundstoldregnskaberne går under fælles
betegnelsen engelsk, har jeg fundet det formålsløst i det 
følgende at skælne mellem de forskellige klædearter; lige
som jeg også har fundet det formålsløst i totalsummerne 
at holde de ringere klædearter dozens, kersies etc. ude fra 
hinanden, da Øresundstoldregnskabernes angivelser på 
dette punkt er meget vilkårlige.

London og Ipswich- Elbing 1615.
R. O. Exchequer K. R. Por t-

. i ji XT i o /r R.A.Øresundstoldregn-books Bdle. 600 No. 18 (lps- °
• ix nu c/r , \ *> skaberne 1615. Indtægt.wich)og Bdle. 19No.5(Lon don)-. b

Forklaringer.
4 Dev. dozens single = 1 sh. cloth
Conyskins black with silver heires

or without the C cont. VIXX valor Se for øvrigt ovenfor.
53 s. 4 d.3

Forkortelser.
Devonshire = Dev. 
dozen = doz.

Marts 14. April 4 (496).
Hellen of Ipswich 160 ts. Mr. Willum Louw af Ipswich k. fr. 

John Lowe fr. Ipswich Ibidem med ballast.
3 cloths.
Marts 18—27. April 6 (499).

Goodewill of Ipswich 120 ts. Willum Krafferd of Ipswich k. 
Mr. William Grofford fr. Ips- fr. Ibidem etc. 
wich

1 Se ovfr. 118.
2 The Comptroller’s book sammenholdt med the Surveyor’s book. 

Exchequer K. R. Portbooks Bdle. 19 No. 1.
3 Book of Rates 1604. R. O. Exchequer K. R. Customs, 173/3.

Historisk Tidsskrift. 9. R. IV. jq
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155 cloths
33 Dev. dozens single.

114 st. engelsk 30—50 dr.

Marts 21—30.
Parragon of Ipswich 120 ts. 

Mr. Richard Wadde fr. Ips
wich

325V2 cloths
20 Dev. dozens single 
6m seasoned gray conyskins 
8m stage — —

April 6 (498).
Rydtzer Wadj af Ipswich k. fr. 

Ibidem etc.

283 st. engelsk 30—50 dr.

6000 kaninskind h. t. 25 dr.
4000 — h. t. 18 dr*

Marts 29—April 5.
Barbery of Ipswich 120 ts.

Mr. Thomas Silluester fr. Ips
wich

561V2 cloths
2 doz. knitt. wooll. stockings

10 — kersie —

April 12 (504).
Thomas Saluester af Ipswich 

k. fr. Ibidem etc.

500^2 st. engelsk 30—50 dr.

Marts 16—April 5.
Sara of London. Mr. Edward 

Redshaw fr. London
7m seasoned gray conyskins

35M stage — —
14M 5C sheepskins tawed.

Marts 20.
James Gambell iremonger
VI barreils rumpes of nutmegs 

cont. XIIIC LX lbs.
Parcel of the goods brought 

in the Pearle of London cu- 
stomfree.

April 22 (509).
Edwardt Rydtzer af London k. 

fr. Ibidem etc.
7 000 kaninskind h. t. 24 dr.

35 000 — h. t. 10 dr.
14 500 hvidt læder

Muskatblommer for 280 dr.

Peber for 400 dr.
6 st. foerdug for 12 dr.

Da opgivelserne for de næste 5 Londonerskibe i de fleste 
tilfælde stemmer overens, er de oversprunget.

April 13—24.
Amitie of Ipswich. Mr. John 

Crane fr. Ipswich
816 cloths

3 Dev. dozens single
6m seasoned gray conyskins
4m stage — —
3m4c morkins untawed

Maj 5 (523).
Jan Kran af Ipswich k. fr. 

Ibidem etc.
394 st. engelsk 30—50 dr.

4000 kaninskind h. t. 25 dr.
3000 — h. t. 18 dr.
2400 lammeskind.
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6C gray conyskins tawed
6C black — —
4G — —
April 27—Maj 2. Maj 20 (537).

Hermytt of London. Mr. Tho- Thomas Bernhard af London
mas Barnard fr. London k. fr. Ibidem etc.

4M seasoned gray conyskins 4000 kaninskind h. t. 25 dr.
4m stage — — 4000 — h. t. 10 dr.

9C black conyskins 900 sorte kaninskind for 135 dr.
1 M 8 G — rabbitskins 1800 kaninskind for 72 dr.

2C morkins untawed 200 lammeskind
2m white leather1 2000 hvidt læder

Maj 6—13.
Hearmigthe of LondonlOO ts.Mr.

Thomas Barnard fr. Ipswich
1 M 8 G 40 black conyskins

3C seasoned gray conyskins
morkins untawed

300 catskins
238 cloths 305 st. engelsk 30—70 dr.
300 yards of lists. 18 st. kirsej.

Maj 9—17. Juni 12 (545).
Conseil of London. Mr. Thomas Thomas Grimell af London k.

Grimble fr. London fr. Ibidem
24M seasoned gray conyskins 20 000 kaninskind h. t. 24 dr.
60M stage — — 40 000 — h. t. 10 dr.

3 M 3 c black rabbitskins 3 300 lammeskind
1 M 6 G morkins untawed 1 600 fåreskind
8 M 5G white leather 8 500 hvidt læder
3 double bayes. 3 st. baj

33 st. sajen
Maj 22—26.

Consull of Ipswich. Mr. Thomas
Grimble fr. Ipswich

27672 cloths. 737 st. engelsk 25—65 dr.
131 st. kirsej.

Maj 22. Juni 7 (543).
Globe of Ipswich. Mr. William Willum Andreas af Ipswich k.

Anderewes fr. Ipswich fr. Ibidem med ballast.
3 cloths.

1 Følgende indførsel i Londonerbogen er ikke medregnet: Thomas Meek, 
Scotus, 240 pair sh. worsted stockings, 360 pair knitt. wooll. stockings o. 
37 doz. plain leather-gloves. 10*
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Maj 6. Juli 1 (558).
Goodwill of London. Mr. Wil- Willum Krafford af Ipswich k. 

liam Graford fr. London fr. Ibidem med ballast«
1 M black conyskins 
2m morkins untawed 
4M — tawed.

Juni 13—15.
Goodwill of Ipswich. Mr. Wil

liam Crofford fr. Ipswich 
45 cloths
14 Dev. dozens single.

Af pladshensyn skal resten af året behandles summa
risk. Endnu to skibe ladede både i London og Ipswich, 
men ikke store ladninger. »The Subject of Harwich, mr: 
Wm. King« ladede 2. Sept, i London og 20.—21. Sept, i 
Ipswich og var 24. Okt. i Øresund. »The Barbary of Ips
wich, mr: Thomas Silvester« ladede 20.—23. Sept, i Lon
don og 2.—3. Okt. i Ipswich og var 25. Okt. i Øresund, 
hvor det passerede som ballastet. Også må det nævnes, at 
31. Aug.—13. Sept, ladede »the Consul of London, mr: 
Thomas Grimble« i Ipswich ialt 85 sh. Suffolk cloths, 
men passerede 24. Okt. Øresund som »Thomas Grimeil af 
London k. fr. Ibidem med ballast«. Det er et af de hyp
pige exempler på, at et skib angives som kommende fra 
sit hjemsted

I det følgende sammenstilles totalsummerne i de en
gelske og Øresundstoldregnskaberne. For Ipswichs ved
kommende er the Hermitt (27/4—2/5), the Consult (9/5—17/5) 
og the Subject (20/9—21/9) ikke medregnede hvad angår 
klædet1, da disse skibe jo formentlig i London har ind
taget betydelige mængder af denne vare, og det måske 
snarest har været således, at det klæde, der var indtaget i

1 Endvidere er the Unicom of Håriing, mr: Salomon Hind, der 5.—10. 
Oktober indladede 33^2 sh. Suffolk cloths i Ipswich, ikke medregnet, da 
jeg ikke har genfundet det i Øresundstoldregnskaberne. Totalexporten af 
klæde fra Ipswich 1615 var efter Ipswichbogens opgivelser 357672 cloths, 
heri dozens indbefattet omregnet til klæde.
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Ipswich, slet ikke er angivet. Man ser, at de skibe, der 
kun har ladet i Ipswich, ikke er ganske pålidelige i op
givelserne.

Ipswich-Elbing 1615.
Engl.

2997% cloths
84 Dev. dozens 

single
12 M 3 c seasoned 

gray conyskins
12 M stage gray co

nyskins

Ores. Differens.
2 026 st. engelsk 971^2 st. (32,4%)

10 000 kaninskind (h. t. 25 dr.)

7 000 kaninskind (h.t. 18 dr.)

6 c gray conyskins 
tawed

2 M 8 c 40 black co
nyskins

27 M 7 c 40 conyskins 17 000 kaninskind 10 740 (38.7 °/0)

7 M 2% c morkins 
untawed

300 catskins
300 yards of lists

2 400 lammeskind 4 850 (66,6 %)

2 doz. knitt. wooll. 
stockings

10 doz. kersie stoc
kings.

For endnu to år er det muligt at sammenholde de en
gelske og Øresundstoldregnskaberne for Ipswichskibene. 
For året 29. Sept. 1603—28. Sept. 16041 finder man, at 
intet af alle 9 skibe stemmer. Det eneste, hvor der ikke er 
stor forskel i opgivelserne, er »the Mary Susan of Ipswich, 
mr: Richard Jeninges«, der 26. Marts indtog 72 cloths i 
Ipswich og 31. Marts (432) er opnoteret af tolderen i Hel
singør som »Ridzer Jens af Ipswich« kommende sammesteds 
fra med en ladning af 81 stykker engelsk.

1 R. O. Exchequer. K. R. Portbooks Belle. 598 No. 17 o. Bdle. 599 
No. 4, R. A. Oresundstoldregnskaberne 1603 o. 1604. Indtægt.
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For alle de andre skibe er der langt mere i Øresunds
toldregnskaberne end i Ipswichbogen. Endnu et skib skal 
nævnes, fordi det afgiver et af de hyppige exempler på, 
at tolderne i Helsingør opnoterer et skib som kommende 
fra sit hjemsted, selv om det kom andetsteds fra, nemlig 
»the barke Samewell of Newcastle, mr: Thomas Tucker«, 
der i Øresundstoldregnskaberne er opført som kommende 
fra Newcastle1.

Alle de andre skibe er både i de engelske og Øresunds
toldregnskaberne opførte som hjemmehørende i og kom
mende fra Ipswich. Det samlede resultat bliver for klædet 
2318 cloths i Ipswichbogen mod 3073 st. engelsk i Øre
sundstoldregnskaberne.

Endelig er det muligt at sammenligne for året 1624.
Kun 3 klædeskibe gik dette år fra Ipswich til Elbing2.

R. O. Exchequer K. R. Port
books Bdle. 602 No. 6.

Maj 24.
Valentin of Ipswich 100 ts. 

Mr. William Groford
13 50 cloths

3C stage gray conyskins
1 M morkins untawed.

Maj 24.
Samaritan of Ipswich 100 ts.

Mr. Robert Langle.
12331/2 cloths.

Juli 31.
Goodwill of Ipswich 100 ts. 

Mr. Barnabas Crowford
906 cloths

5 t s. lc wgt. Island woad.

Ipswich- Elbing 1 62 4.
Øresundstoldregnskaberne 

1 6 24. Indtægt.
Juni 25 (479).

Willem Kraftert af Ipswich k. 
fr. Ibidem etc.

I356V2 st- engelsk.

Juni 25 (480).
Robbert Langle af Ipswich k. 

fr. London etc.
1226 st. engelsk.

August 20 (491).
Barnabas Krafter af Ipswich 

k. fr. Ibidem etc.
880 st. engelsk
Røde for 250 dr.

1 Dette skib er fejlt dateret enten i den engelske toldbog eller i Øre
sundstoldregnskaberne, idet det efter de engelske opgivelser 3. Oktober 
indtog 3111/2 cloths i Ipswich, men ifølge Øresundstoldregnskaberne 27. 
September var i Helsingør med 446 st. engelsk.

2 En del skibe, der gik ud fra Ipswich med en ringe ladning og passe
rede Øresund som ballastede, er ikke medtagne i det følgende.
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Som man ser, er der den smukkeste overensstemmelse 
i opgivelserne, rent fraset den kedelige fejltagelse med 
London. Man må da formode, at intet af disse skibe først 
har indtaget ladning i London. Det har derimod sikkert 
været tilfældet med »the Desire of Ipswich 100 ts.«, hvis 
skipper Thomas Eldred den 31. Juli i Ipswich indtager 3 
sh. Suffolk cloths for egen regning og intet mere; men den 
31. Aug. optræder i Øresundstoldregnskaberne som Thomis 
Ildtredt af Ipswich k. fr. Ibidem med skind, peber etc. 
Sammenlignes opgivelserne for 1615 og 1624, finder man, 
at der i Øresundstoldregnskaberne er stigende pålidelighed 
i opgivelserne for Ipswichskibene.

En sammenstilling af opgivelserne for London 1615 
giver i samlet resultat:

London-Elbing 1615.
Engl. Øres. Differens.

291 m2c seasoned 235 200 kaninskind
gray conyskins (h.t.c.24 dr.)

440 M 8C stage gray 302 800 kaninskind
conyskins (h.t. c.lO dr.)

3 M 9 c black cony- 2 500 sorte kanin
skins skind

13M4C black rab 6 500 sorte kanin
bitskins skind

1m8g black rab 1 800 kaninskind
bitskins (for 72 dr.)

5m5c black rab 5 500 lammeskind
bitskins og fåreskind

756M6C conyskins 554 300 kaninskind 202 300 (26,1 %)
etc. etc.

133m3c sheepskins 133 200 hvidt læder 100
tawed and white
leather

27 M 7 c morkins 16 500 lammeskind 11 200 (40,4%)
tawed

I M 6 c morkins 1 600 fåreskind
tawed

53 M 7 c morkins 44 400 lammeskind 9 300 (17 %)
untawed

972m9c skins and 750 000 skind og 222 900 (23 %)
leather læder
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33M 60 sheep pelts1
230 foxskins 230 ræveskind

24 otterskins rawe 24 odderskind
6 timber of fitches »6 thømme illekon-

skin tawed2 schind«

10 bayes double 8 st. baj
139 half pieces Eng- 49 si. bomersi

lish fustians 33 st. sajen
6 st. foerdug

27 dozen plain lea-
ther gloves

6 dozen gloves
fringed with silk

132 dozen sh. kersie 28 dusin kirsej
stockings strømper + knæ-

hoser for 400 dr.
20 dozen knitt.

wooll. stockings
55 dozen sh. wor 36 dusin knæhoser

sted stockings
69 dozen 3 pair sh.

worsted stock
ings 1 kiste knæhoser22 dozen knitt. for 410 dr.wooll. stockings og 1 kiste hoser forf. men 196 dr.5 dozen knitt.
wooll. stockings
f. children

17 ts. beer
34 hogsheads beer- 14 oxehoveder øl-

eager edike
1 hogshead of 96

sm. barr. pickled
oysters

4000 pd. brasiltræ
208 sten ingefær

1 Per licentiam Regis. Sheepskins vocat pelts the C cont. Vxx valor 
XXVI s. VIII d. (Book of Rates).

2 1 timber = 40 st.
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1460 lbs. rumps of 
nutmegs

»26 dozen lucks or 
linkes £ 3 8 s.« 
(locks).

Muskatblommer for 
280 dr.

3300 pd. peber + 
peber for 400 dr.

»stagge lius 2 kister 
13 dr.«1

Det ses, at peberet, brasiltræet og ingefæren mangler i 
de engelske opgivelser. Det samme kan iagttages for 1619; 
det beror på en bestemmelse om, at reexporterede varer 
kunde passere toldfri ud igen indenfor visse grænser.

Aaret 1619, hvor jeg også er i stand til at sammen
ligne for alle andre varer end klæde, giver et for Øresunds
toldregnskaberne meget gunstigt resultat, når alene strøm
per fraregnes. Alle skibene er både i de engelske toldregn
skaber og Øresundstoldregnskaberne opførte som hjemme
hørende i og kommende fra London.

Lo n d on-El bin g 1619.
R. O. Exchequer K. R. Port- R. A. Øresundstol dregn-

books Bdle. 22 No. 9. skaberne 1619. Indtægt.
107Mlc seasoned gray cony- 114 700 [grå] kaninskind (h. t.

skins c. 30 dr.)

1 Her er ikke medtaget et par Skotter, der lader nogle partier strømper 
— disse findes ikke opgivne i Øresundstoldregnskaberne. Også andre ind
førsler i den engelske toldbog er forbigået, da Øresundstoldregnskaberne 
ikke har noget tilsvarende. Det drejer sig om varer, hvis ejere ikke sæd
vanligt optræder som Eastland merchants; men dog heller ikke som hand
lende på andre lande: det er altså muligt, at varerne alligevel er indladede 
i de pågældende skibe. Indførslerne lyder som følger:
19/7 the Frances
Samuel Potkin, Skinner 
696 pair sh. worst, stockings 
108 pair knitt. wooll. stockings 

29 doz. knitt. wooll. stockings for 
children.

Og ie/7
John Graft
120 yards bai

10 narrow perpetuanos
7 dozen sheepskins dressed

10 pair silkstockings
2 embroidered waistcoats
5 beaverhats and bands

10 pair of gloves
64 yards figured sattin
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98M stage gray conyskins

4^41/2 c black conyskins

87 M 1c white leather

5m black rabbitskins 
1m51/2c black rabbitskins 
3c black conyskins

30 foxskins
14m2g black rabbitskins
3M4C _ _
7m morkins raw

176 foxskins raw
400 catskins.

104 000 [grå] kaninskind (h. t. 
c. 12 dr.)1

4 450 sorte kaninskind (h. t. 
c. 100 dr.)

34 000 hvidt læder
46 100 fåreskind

5 000 —
Småskind 

og > 50 dr.
ræveskind
13 000 lammeskind

3 400 sorte kaninskind
7 000 lammeskind

150 ræveskind 
katteskind for 43 dr.

Det synes at fremgå af foranstående, at tolderne i Hel
singør ikke har været ganske klare over betydningen af 
ordet »rabbit«, der endnu i begyndelsen af 17. årh. beteg
nede en kaninkilling2. Kun 3M 4C black rabbitskins er 
rigtigt gengivet som 3400 sorte kaninskind. Der er også 
en anden ganske pudsig misforståelse i dette års Øresunds- 
toldregnskaber. »C dozen Sheffield knives« er blevet til 
»100 dosind kiedschindt« 3. Som allerede nævnt er hoved-

1 De skarpe parenteser betegner, at kun henholdsvis 34 200 og 27 000 
kaninskind er betegnede som grå i Øresundstoldregnskaberne. En indførsel
på 1800 er rettet til 18 000.
April 4—24.
Little Ann of London. Mr. Thomas

Maj 5.
Thomas Barnnhardt af London k. fr.

Barnard Ibidem etc.
18 M seasoned gray conyskins 18 00[0] kaninskind for 540 di'.
18m5c stage gray conyskins 18 500 — - 222 dr.

1 M 8c black conyskins 1 800 sorte kaninskind f. 150 dr.
11m2c black rabbitskins 10 000 lammeskind f. 400 dr.
3m sheepskins tawed 
8 foxskins.

3 000 hvidt læder f. 210 dr.

2 Hvorimod cony betegnede det fuldvoksne dyr.
3 Marts 22—April 1. April 5 (568).

Fellowship of London Mr. Henry Herre Klebornn of London k. fr.
Cleybourne Ibidem etc.

34 M seasoned gray conyskins 34 000 grå kaninskind
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parten af strømperne dette år smuglede gennem Øresund 
— de strikkede strømper var jo en ganske ny vare, og 
derfor har der måske været mere tilbøjelighed til at smugle 
dem igennem. Totalsummen i de engelske opgivelser er 
589 dusin, i Øresundstoldregnskaberne kun 93 dusin + 2 
poster med kram (for 150 og 120 dr.), hvortil i de engel
ske opgivelser svarer 131 dusin. Det vil sige at der i Øre
sundstoldregnskaberne mangler 365 dusin (62 °/0).

Sammenstillingen af de øvrige varer giver følgende resultat:
Engl. Øres.

11 broad serges 12 st. sajen
5 cloth rashes 2 st. rass
6 narrow perpetuanos

59 bayes double a. single 79 st. baj
25 ts. beereager 40 oxehoveder øledike1
11c wgt. of lead
20c wgt. birdingshot of lead
53 dozen plain leather gloves kramvarer for 50 dr.2.

27M stage gray conyskins 
10M4c sheepskins tawed

60 pair sh. wooll. stockings
420 — - worst. —
G doz. Sheffield knives
6 double bayes

10 single bayes.

27 000 grå kaninskind
10 400 lammeskind

360 par knæhoser

100 dusin kidskind
6 st. baj

10 st. baj.
Det må måske her være tilladt at bemærke, at de ovenfor førte sam

menstillinger af poster med skind, huder og læder gang på gang viser, at 
til engelsk G eller M henholdsvis 120 og 1200 svarer dansk 100 og 1000, 
og at stykker aldrig er tilføjet således som f. ex. ved opgivelserne for tøjer. 
Jeg mener derfor, at 100 og 1000 også i Øresundstoldregnskaberne betegner 
120 og 1200 for de samme arter huder, skind og læder, hvor de gør det 
i de engelske; det er kun for kostbare og sjældne varer, at G regnes = 100. 
Det samme er sikkert tilfældet for forskellige slags fisk og flere andre varer.

1 1 ton = 4 oxehoveder.
2 8 ts. beer i to iøvrigt ballastede skibe er ikke taget med. Endvidere 

har jeg fundet det rigtigst i ovenstående ikke at medregne
Marts 3—6. Marts 19 (542).

Endevor of London. Mr. Thomas Thommes Barle af London k. fr.
Badeley Ibidem

145 doz. sh. worsted stockings
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Jeg skal derefter gå over til den langt vigtigere sam
menstilling af opgivelserne over klædeexporten fra London 
og er her i stand til at sammenholde 6 år.

I 1606 er totalsummerne henholdsvis:

R. O. Exchequer.
K. Ré Portbooks 
Bdle 13 No. 5.

7659 cloths
1912 kersies a. dozens

London-Elbing 1606, 
R. A. Øresundstold
regnskaberne 1606. 

Indtægt.
7076 st. engelsk 

857 kirsej og dossin

Differens.

583 st. (7,5 %) 
1055 st. (55,2 %)

Går man i enkeltheder, viser der sig langt større for
skelligheder. Om årets første skib må det formodes, at det 
enten er begyndt at lade efteråret forud, men ikke er kom
met afsted, eller at det eventuelt har ladet færdigt i Ips
wich.

Engl. Øres
Marts 3—13.

Phenix of London. Mr. John
Badeley

195 sh. Suffolk cloths
3 Nort. kersies

136 Dev. dozens single.

April 1 (517).
Ziann Baddele af London k. fr. 

Ibidem etc.
1041 st. engelsk h. st. 20—80 dr.

50 st. kirsej.

For det næste skib derimod og for flere af de følgende 
skibe er der den smukkeste overensstemmelse.

20 doz. sh. kersie stockings
15 ts. beer 40 oxehovede øl
3 ts. beereager. 12 oxehovede øledike

18 piber spanskvin
100 tønder figen

2000 pund peber.
fordi det i de engelske toldregnskaber står opført med Danzig som bestem
melsessted, og jeg formoder, at det ikke er en fejlskrift, men at skibet 
virkelig er gået til Danzig. For varer af fremmed oprindelse var der jo 
ikke stapeltvang (som reexporterede varer skal de ikke findes i de engelske 
toldregnskaber), derimod var afskibningen af strømper til Danzig natur
ligvis ulovlig. Størstedelen deraf falder på kaptejnen og John o. Thomas 
Chapman, der var medlemmer af Eastlandkompagniet.
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F. ex. Marts 20—April 1.
Swanne of Orford. Mr. Thomas

Hunt
1130 cloths

86 Hampshire kersies
20 Dev. dozens single.

April 24 (531).
Thommes Hunt af London k. 

fr. Ibidem etc.
1128 st. engelsk

86 st. kirsej
20 st. enkelt dossin.

Endvidere må det bemærkes, at et skib hjemmehørende 
i Hulk og ladet af Estlandkompagniets Londonafdeling på 
den for kompagniskibe sædvanlige måde, — af hvilke 
grunde det er hævet over al tvivl, at det er gået til Elbing, 
— to gange er passeret gennem Øresund uden at blive op- 
noteret.

3.—14. Juni ladede »the Charitie of Hull, mr: William 
Taylor« i London 210 cloths etc.; men der findes ingen 
tilsvarende indførsel i Øresundstoldregnskaberne. 23. Aug. 
—9. Sept, indtog det samme skib igen ladning i London, 
og det er sikkert ikke ganske tilfældigt, at det er den 
største ladning, the Eastland merchants i dette år sendte i 
noget skib (1204 cloths etc.)1.

Til slut skal hidsættes et exempel på, hvorledes en 
ladning trods havari alligevel kom igennem til sit bestem
melsessted.

Engl. Øres.
September 11—23. Oktober 13 (616).

Emanuell of Newcastle. Mr. »Jacob Thønnisenn aff Konngell 
Martine Errington fr. London kom frann Ibidem medt eff- 

terschreffne enngelst godtz, 
som hand haffuer inndthagett 
aff schipper Marthenn Her- 
renthons schiff, som er kom
men til schade ther vnder 
landett. Och en partt aff 
godtzet er bleffuen waatt, och 
er kommen till schade«.

287 cloths 286 st. engelsk

1 I 1604 derimod er dette skib opnoteret i Øresund, nemlig 25. April 
Willum Teller k. fr. Hull og 28. Juni for tilbagegående.
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32 Hampshire kersies
130 Dev. dozens single
32 Nort. dozens single

5 Nort. plaines
11 Bridgwaters1.

ASTRID FRIIS

52 st. kirsej
11 st. enkelt dossin.

Oktober 30 (617).
»Marthen Herrenthonn aff Ny

castell, kom frann Ibidem, 
fick skade wdj Norge, och 
haffde indschibedt hans 
goudtz wdi Jacob Thommi- 
sens schib aff Kongell, gaff nu 
for ballasted schiff«.

Heller ikke vil jeg undlade at nævne
Marts 15—26.

Mary Susan of London. Mr. 
John Thornbury for Gopman- 
haven

Maj 1 (538).
Jahn Thornbergh af London k. 

fr. Ibidem etc.

2 1. Reading cloths
16 1. Western a. 68

Kentish cloths cloths
50 sh. Suffolk cloths

5 Nort. dozens single
55 Dev. dozens single.

67 st. engelsk

4 st. enkelt dossin
12 st. kirsej
og andre varer, som jo ikke findes 

i den londonske klædebog2.
En sammenstilling af totalsummerne for 1614 giver om

trent det samme resultat som 1606.

R. O. Exchequer 
K. R. Portbooks 
Bdle. 18 No. 4. 

7244^2 cloths 
1663 kersies etc.

London-El b ing 1614.
R. A. Øresundstold
regnskaberne 1 614. Differens.

Indtægt.
656872 st. engelsk 676 st. (9,5 %)
1577 st. kirsej etc. 86 st. (5,6 %)

1 Heri har jeg fundet det rigtigst at medregne Richard Howes. 
Denne indlader 23. September 20 Nort. dozens single 3 1. Read, cloths, 12 
Ham. kersies, 5 Nort. plaines, 120 Dev. dozens single og 11 Bridgwaters. 
Muligvis foreligger her en skrivefejl, da han ellers kun handler på Nord- 
f rankri g.

2 Dette skib er naturligvis ikke medregnet i totalsummen, da det ikke 
gik til stapelbyen.
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Der er ingen grund til at gå i enkeltheder, da forskel
len i opgivelser er nogenlunde jævnt fordelt på alle skibene. 
Det skal blot nævnes, at 12. August står i Øresundstold
regnskaberne »Edwerdt Wudkock af London k. fr. Ibidem 
schiff och gotz certifixt«. Det er en ganske enestående be
mærkning ved de engelske skibe. Også usædvanlig nøj
agtigt er følgende:

Engl.
Maj 31—Juni 11.

Gryffm of Newcastle. Mr. Wm.
Gooke from London.

Øres.
Juni 27 (573).

Willum Kock af Newcastle k. 
fr. London.

Medens man på sædvanlig vis finder
Juli 21. August 15 (615).

Subiect of Harwich. Mr. Wm. Willum Khinng af Herwitz k.
Kynge from London. fr. Ibidem1.

Medens en differens på 10 °/0 naturligvis ikke er så
stor, at det virker 
for højt op.

R. O. Exchequer.
K. R. Portbooks 
Bdle. 19 No. 7.

8143 cloths
2172 kersies etc.

betænkeligt, kommer

London-Elbing 1616. 
R. A. Øresundstold
regnskaberne 1616.

Indtægt.
6868V2 st. engelsk 
1789 kirsej etc.

man for 1616 lidt

Differens.

1274^2 st. (15,7%) 
383 st. (17,6 %)

Omtrent halvdelen af differensen opstår ved, at 3 skibe
er passerede som ballastede 
201 st. klæde (648 st.).

løvrigt skal blot noteres:
Engl.

April 10—17.
Marie Ann of Ipswich. Mr. 

Rich. Cornelius fr. London
420 cloths

20 Dev. dozens single.

med henholdsvis 436, 11 og

Øres.
April 30 (611).

Rydtzer Cornillis af London k. 
fr. Ibidem etc.

400 st. engelsk
20 st. enkelt dossin.

1 En ren skrivefejl i Øresundstoldregnskaberne er 7.—11. Juni »Jona
than af London, mr: John Robson fr. London«, men i Øres. 22. Juni (574) 
»Jahnn Robson af Hul kom fra Ibidem«. Skibet var hjemmehørende i Lon
don og er på tilbagerejsen også rigtigt opført i Øresundstoldregnskaberne.
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Juli 23—August 6.
Parragon of Ipswich. Mr. (Ric.) 

Wade fr. London
400 cloths
101 kersies a. dozens

Juli 29—August 3.
Unicom of Ipswich. Mr. John 

Goodwin fr. London
150 cloths

54 kersies.

August 27 (589).
Ridtzer Wade af Ipswich k. fr. 

Ibidem etc.
400 st. engelsk
101 st. kirsej.

August 27 (590).
Johannd Gudtwin af Ipswich 

k. fr. Ibidem eic.
140 st. engelsk

54 st. kirsej.

I 1618 spores
Londonerskibenes

den øgede 
opgivelser.

kontrol i Sundet1 stærkt i

R. O. Exchequer 
K. R. Portbooks 
Bdle. 2 2 No. 2.

7139 cloths
2725 kersies etc.

London-Elbing 1618. 
R. A. Øresundstold
regnskaberne 1618.

Indtægt.
7046% st. engelsk 
2661 st. kirsej etc.

Differens.

92% (1,3 %) 
64 (2,2%)

En smukkere overensstemmelse kan vanskeligt tæn
kes. Med een undtagelse er der kun anvendt Londonerskibe 
i dette år, og disse er alle rigtigt opførte i Øresundstold
regnskaberne; men det ene Ipswichskib, der to gange lader 
klæde i London, er naturligvis forkert opført.

Første gang:
Engl.

April 18—20.
Albright of Ipswich. Mr. Wil

liam Lowe fr. London
443 cloths

60 kersies.
Anden gang:

August 28—September 4.
Albryght of Ipswich. Mr. Wm. 

Lowe fr. London
304x/2 cloths

56 Dev. dozens single.

Øres.
Maj 20 (630).

Willum Louw af London k. fr.
Ibidem etc.

421 st. engelsk
60 st. kirsej.

September 30 (697).
Willum Louw af Ipswich k. fr. 

Ibidem etc.
287 x/2 st. engelsk

52 st. kirsej.

1 Se 162 f.
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I 1620, da krisen i Londonkompagniets handel var på 
sit højeste, findes henholdsvis

R. O. Exchequer 
K. R. Portbooks 

Bdle. 23 No. 3.
28351/2 cloths 
793 kersies etc.1

London-Elbing 1620. 
R. A. Øresundstold
regnskaberne 1620.

Indtægt.
26691/2 st. engelsk 
783 st. kirsej etc.

Differens.

166 st. (5,9 %)
10 st. (1,3 %)

For det eneste skib, der ikke var et Londonerskib, fin
des den sædvanlige fejl i Øresundstoldregnskaberne.

Engl.
August 28—31.

Ann Catherin of Ipswich. Mr.
'Jeremy Cornells fr. London 

92 cloths.

Øres.
September 30 (566).

Jeremias Carnillisen af Ipswich 
k. fr. Ibidem etc.

83 st. engelsk.

I 1622 findes der for kirsejets vedkommende fuldstæn
dig overensstemmelse (Engl. 1141 st., Øres. 1143 st.). Af 
klæde er der mindre i Londonerbogen end i Øresundstold
regnskaberne, henholdsvis 3820 st. og 3839 st.2, et for
hold, der sikkert beror på, at nogle af skibene er gået ind 
til Ipswich på vejen. Det har f. ex. sikkert været tilfældet
med:

Engl.
Juli 19—26.

Valantine of Ipswich. Mr. Wil
liam Crofford fr. London 

476 cloths
70 Dev. dozens single.

Øres.
August 26 (558).

Willum Craffort af Ipswich k. 
fr. Ibidem etc.

548 st. engelsk
70 st. kirsej.

At kirsejet stemmer overens beror på, at der næsten 
aldrig ladedes kirsej i Ipswich.

1 Heri medregnet 1 Nort. dozen double, 3 Nort. dozens single og 
11 Nort. kersies, skønt de er indført i den engelske toldbog med Helsingør 
som bestemmelsessted, fordi de er indladede i et af klædeskibene, der gik 
til stapelbyen, the Ursula, der ladede i London fra 2. Marts—20. April.

2 R. O. Exchequer K. R. Portbooks Bdle. 25 No. 1. R. A. Øresunds
toldregnskaberne 1622. Indtægt.

Historisk Tidsskrift. 9. R. IV. 11
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Kun for eet skib i alt det, der her er gennemgået, er 
der indført i Øresundstoldregnskaberne, at det har ladet 
både i London og Ipswich.

1622.
Engl. Øres.

April 17—20. Maj 14 (514).
Barbary of London. Mr. Petter Huitt af London k. fr.

Peter White fra London. Ibidem etc.
h. st.

8 1. Gloucester cloths plain Eng. 8 støcker 248 dr
listed (white a. undressed) — 128 — 32 dr. 4096 -

11 1. Gloucester cloths plain — 18 — 33 - 594 -
listed — 7 — 238 -

424 < 2 1. Western cloths plain- — 143 — 35 - 5005 -
listed — 31 — 36 - 1116 -

5 sh. Western cloths broad- — 24 — 38 - 912 -
listed — 5 — 200 -

<398 sh. Suffolk cloths — 29 — 45 -
— 6 —
— 5 —
— 2 —

Kirsej 1 —

1305 -
300 -
300 -
160 -

7 -
90 Dev. dozens single 91 < — 30 — 10 -

— 60 — 12 -
300 -
720 -

(Bai 8 — 160 -11 bayes single1 11 ।l— 3 -
Pebber 2 baller for

120 -
150 -

[Skal ikke findes her] < Winndløchter 
Ølledicke 4 fade for
En nd indtagit vdj 

Ibsidtz
Enngelst 44 støcker 

h. st. 35 dr.
— 34 støcker

h. st. 32 dr.
— [9]2 støcker

h. st. 30 dr.

15 -
48 -

1540 -

1088 -

270 -

1 Taget fra Exchequer K. R. Portbooks Bdle. 25 No. 9. The pre- 
termitted customs on bayes etc.

2 I originalen 30 st., men formentlig skrivefejl for 9.
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Hvilke slutninger kan man nu drage af disse sammen
stillinger? Den fejlkilde, som urigtige hjemsteds- og af
gangsopgivelser forårsager, er ikke ringe; dog må det be
mærkes, at den er begrænset af ethvert lands geografiske 
grænser1. Det fremgår klart af ovenfor førte sammenstil
linger, at kun når en bys skibsflåde nøjagtig dækkede 
dens behov, således at skibene kun anvendtes af byen selv, 
er der sandsynlighed for nøjagtige opgivelser, men såsnart 
et Hullskib f. ex. ladede i London, er der i de fleste til
fælde unøjagtige opgivelser. Med hensyn til England er 
man så nogenlunde i stand til at redressere det, når man 
ved, at næsten alt klædet kom fra Ipswich og London og 
kirsejet fra Newcastle og Hull, samt ved at sammenligne 
skippernes navne fra år til år. Blot er det ikke muligt 
at holde rede på, hvad der kom fra Ipswich og hvad 
fra London, men den nære forbindelse mellem de to 
byer gør også dette mindre vigtigt. Da Hullskibe næsten 
aldrig ladede i Newcastle eller omvendt, er man på 
dette område bedre stillet. At geografisk specialiseret 
varekundskab og indgående sammenstillinger også for an
dre lande kan medføre, at man får sikrere grund under 
fødderne, er der ingen tvivl om.

For at komme til en vurdering af, hvor meget Hull og 
Newcastleskippernes stort anlagte smugleri betød for den 
engelske handel i sin helhed, er den engelske klædeexport 
forsøgsvis omregnet i Ibs. Der er ansat gennemsnitskvantiteter 
både af det exporterede klæde og de begåede underslæb. 
For at simplificere det regnes kun med Suffolkklæde fra 
London og Ipswich og kirsej fra Hull og Newcastle (se 
tabellen øverst paa næste side).

Man må da regne med at c. Vs af klædet, den alt
dominerende engelske exportvare til de baltiske lande2, i

1 Beroende på den måde hvorpå Øresundstoldregnskaberne er førte.
2 I 1594 ansættes værdien af det til Elbing importerede klæde til af 

den samlede import ad søvejen. Simson: Die Handelsniederlassung der 
. eng. Kaufleute in Elbing. Hans. Geschichtsblätter XXII 124.

11*
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London 8000 sh. Suff, cloths = 512 000 lbs.1 Smuglet.
Ipswich 3 500 - — — = 224 000 -

736 000 lbs. 110 400 lbs. (15 %)
Hull 30 000 kersies = 660 000 -
Newcastle 12 000 — = 264 000 -

924 000 lbs. 462 000 lbs. (50 %)
I alt 1 660 000 lbs. 572 400 lbs. (34,5 %) 

hvert fald til visse tider mangler i Øresundstoldregnska
berne.

Derefter skal undersøges, om den anden række told
regnskaber, der i den sidste halve snes år er fremdraget 
og delvis bearbejdet, giver et for Øresundstoldregnskaberne 
gunstigere resultat. Denne kildes fremdragelse skyldes den 
rostockske historiker Alfred Huhnhäuser2.

Om udbyttet af en studierejse til Stockholm skriver 
han følgende: »Der findes i rigsarkivet i Stockholm et an
det materiale, som med hensyn til sit omfang næsten kan 
sidestilles med det københavnske. Det er de for en stor 
del bevarede regnskaber over den svenske told i de fleste 
af Mecklenburgs og Pommerns havne, som Gustav II Adolf 
indførte. Fra 1631 er de første regnskaber bevarede og for 
perioden 1682—1805 er alt bevaret3.« Disse har Huhnhäu
ser dog ikke haft tid og lejlighed til at gennemarbejde; 
derimod en række toldregnskaber opbevarede i arkivet i 
Schwerin, der er opståede på følgende måde. I 1632 blev 
der sluttet en traktat mellem Sverige og Mecklenburg,

1 For omregningsgrundlaget se: Stat, of the Realme IV Part II 
1137, 4 Jam. I c. 2. An Act for the true making of woollen cloths og 
State Pap. Dom. Jam. I, CXVIII. 100. Den gennemsnitlige værdi af 1 
sh. Suffolk cloth har sandsynligvis ligget højere end gennemsnitsværdien 
for 3 kersies; men da priserne på SuITolkklæde synes at have varieret 
meget, og det engelske kildemateriale jeg har til disposition både til be
lysning af priserne på Suffolkklæde og kersies er meget knapt, har jeg 
foretrukket at beregne underslæbet efter varernes vægt.

2 A. Huhnhäuser: Rostocks Seehandel von 1635—1648 nach den 
Warnemünder Lizentbücher. Die Schiffahrt. Rostock (1913) 149.

3 Ibidem 2.
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hvorved Warnemünde afstodes til Svenskerne; hertugen af 
Mecklenburg skulde dog have en vis quota af den told, Sven
skerne nu begyndte at hæve i Warnemünde, som kom til 
at påhvile alle skibe, der passerede forbi Warnemünde til 
og fra Rostock. Hertugerne førte selvstændige regnskaber, 
og disse er bevarede for perioden 1635—48. Foreløbig fore
ligger kun Huhnhäusers skibsfarttabeller på tryk; krigen 
har vel desværre lagt hindringer i vejen for varetabellernes 
fremkomst; men for et år har Huhnhäuser, der under et 
ophold i København også har arbejdet med Øresundstold
regnskaberne, allerede i det foreliggende bind sammen
stillet Øresunds- og Warnemündetöldregnskaberne.

Som man kunde vente, mangler en del skibe i Øre
sundstoldregnskaberne, exempelvis mangler 11 farter af 38 
i 1635 \ Den sammenlignende varetabel, som Huhnhäuser 
har opstillet skib for skib i 1635, viser den mest brogede 
uoverensstemmelse2. Der er ingen grund til her at gå ud
førligere ind derpå, da man kan henvise læseren til Huhn
häusers bog; kun så meget skal siges, at selv om del
tages alle mulige forbehold, er det evident, at Øresunds
toldregnskaberne er mindre pålidelige end Warnemünde- 
toldregnskaberne, hvilket resultat Huhnhäuser også kom
mer til.

Hvorledes har nu den danske toldadministrations for
hold været til disse kolossale smuglerier. Er den aldrig 
blevet opmærksom derpaa? Jo tilvisse. Det fremgår tyde
ligt af bestemmelserne om, på hvilken måde alle de na
tioner, der ikke var privilegerede, hvortil Englænderne 
hørte, skulde angive deres varer til tolderne i Helsingør 
»item pleige the schriffteligenn att angiffue och opteigne 
theris goidz, och thett for ett billigt kiøb och wer, att sette 
och taxere epther som thett thennum kand koste siden 
giffues theraff thend hundriste pennge till told. Dog ther
som the nogen win indehaffue, giffues theraff thennd thre-

1 Ibidem 22.
2 Ibidem 132—139.
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duffste penndings thold,« men fortsættes der da »thet 
haffuer weritt befundet, nogen thend nation forschreffuid 
staar att haffue fortafft en part theris goidz och icke thet 
saa rettferdeligen angiffuit, menn theraff besuiget kongelig 
Maiestæt sin thold och rettighed. Therfore er bleffuenn 
foraarsaget, slige for øffrighedenn her wdi byen for rette at 
tiltale och om siger, epther att the sligt öffentlich haffue 
bekiendt, er theris liff, skib och goidz kongelig Maiestæt 
thillkiendt och thildømpt. Aff slige och andre aarsager 
mehre skulle forschreffne nationer, herepther føre nøigactige 
certificatzer, saawel fran theris eigitt som fran the østersche 
eller steder, thermed beuisendis huad goidz the indehaffue, 
thersom the thett icke giøre skall theris goidz opskiffuis, och 
skibet besightis, epther kongelig Maiestæts breeffs indhald.« 
Denne bestemmelse daterer sig senest fra 1588 og er muligvis 
af endnu ældre dato1; i hvert fald var man allerede i 1572 be
gyndt at forlange certifikater af de privilegerede nationer2.

Af de ovenfor givne sammenstillinger ses med stor 
tydelighed, at disse bestemmelser, skønt de ved 17. 
århundredes begyndelse blev indskærpede år efter år, 
derved at de indførtes foran i hvert bind af Øresunds
toldregnskaberne, ikke var tilstrækkelige til at frem
tvinge rigtige opgivelser3, og af kancelliets brevbøger frem
går, at den danske regering endelig i 1618 er blevet 
klar over, at det var galt fat, ti af disse ser vi, at der i 
dette år er blevet forordnet og iværksat en visitation af skibe

1 Ovenfor anførte citat er taget fra et blødt pergamentsbind, hvor 
udenpå står 1588. Det findes i en pakke i R. A. registreret: Øresunds
tolden. Diverse Dokumenter (Traktater i Afskrift, Toldruller m. m.) indtil 
1660. Jvfr. Secher: Corp. Const. Ill No. 342.

2 Secher: Corp. Const. I No. 632.
3 Det er naturligvis kravet om certifikater, der har forårsaget, at 

Eastlandkompagniet har givet ordren om »toalbills«, på hvilket tidspunkt 
«er uvist; men skønt det må formodes, at kaptejnerne på Londonerskibene, 
naar de fortoldede i Helsingør, ofte har gjort brug af disse »toalbills«, har 
jeg kun for eet skib fundet det bemærket i Øresundstoldregnskaberne, at 
certifikat var fremvist. Se 155.
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i Sundet; at denne næppe har existeret før, i hvert fald 
ikke på samme systematiske måde, kan udledes deraf, at 
den aldrig før omtales i brevbøgerne. I 1618 derimod fin
der man fra Marts følgende »Bestalling for N. N., Kongens 
Skibskaptajn, der med Skibet Gribben skal begive sig til 
Øresund og blive liggende der i Sommer eller indtil nær
mere Ordre. Han skal saa vidt muligt lægge til alle de 
Skibe der sejle gennem Sundet, tage saa mange af sine 
bedste Skibsfolk til sig, at han kan være Skibene mægtig, 
og undersøge, om det Gods, som findes i disse, er tilbør
ligt angivet og fortoldet paa Toldboden i Helsingør. Hvis 
der paa Skibene findes noget uangivet og ufortoldet Gods, 
til hvis bedre Opklarelse Tolderne i Helsingør skulle sende 
ham de af ham ønskede Toldsedler, skal han besætte Ski
bene og lade dem løbe til København« \ Også i Store Bælt 
blev der denne sommer udlagt et skib2, og gentagne gange 
er der i de følgende år udstedt bestallinger, hvoraf man kan 
slutte, at visitationen vedvarede. Har nu denne visitation, 
der naturligvis var den eneste effektive kontrolmåde, sat 
sig spor i øgede opgivelser? Ja i allerhøjeste grad. Allerede 
bevidstheden om, at man kunde være udsat for en sådan 
visitation, må have bevirket langt rigtigere opgivelser. Den 
kuriøse ændring i forholdet mellem ballastede og ladede 
skibe for Newcastle er allerede omtalt. Opgivelserne for 
London er ligeledes nøjagtigere for perioden efter 1618 
end før3; og naar der som helhed taget ikke er en fuld så 
voldsom stigning i tallene for Englands vedkommende, 
som man turde formode, beror det utvivlsomt på, at netop 
disse år var meget dårlige for den engelske Østersøhandel,

1 Kane. Brevb. 1616—20 354 f.
2 Ibidem 355.
3 Foruden en toldbog for Newcastle 1619, som allerede er omtalt, 

existerer der også en toldbog for Hull 1619, som jeg ikke har afskrevet, 
da den ikke var i hel så god en tilstand som de to afskrevne, R. O. Exchequer 
K. R. Portbooks Bdle. 314 No. 14, the Customer’s book. Det vilde være 
muligt at fremskaffe photostataftryk af begge disse toldbøger.
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navnlig for den londonske. Vender man sig derimod til en 
betragtning af f. ex. Nederlandenes export til Østersøen før 
og efter 1618, viser det sig, at der er en forbløffende stig
ning i kvantitetsangivelserne for de allerfleste varer. (Paa 
næste side aftrykkes tallene efter fru Bangs tabeller).

For en årrække skal sammenlignes to så vigtige grup
per som stoffer og gruppen: peber, ris, sukker og indigo 
for Nederlandene.

I årene 1608—17 førtes gennemsnitlig 8779,8 st. stoffer 
årligt på nederlandske skibe til Østersøen. Den største ex
port fandt sted i 1612 med 13 399 st. I årene 1618—26 
exporteredes derimod 33 378,3 st. i gennemsnit årligt. I 
krigsårene i slutningen af 20erne, da handelen på Preussen 
var i høj grad vanskeliggjort, svingede det mellem 16000 
til 20 000 st., derefter var exporten lige op til 1650 aldrig 
under 20 000 stykker årligt1. Det er rigtigt, at Nederlande
nes export af stoffer til Østersøen netop i denne periode 
var i stærk stigning; men at Øresundstoldregnskaberne 
tegner en forkert kurve, er dog sikkert nok. Ligeledes er 
der næppe tvivl om, at netop i beg. af 17. årh. var ex
porten af krydderier og kolonialvarer i stærk stigning, 
efter at Holland havde begyndt den direkte fart på Indien 
— især hvad angår peber og indigo; men her igen giver 
Øresundstoldregnskaberne næppe det rigtige billede, idet 
en sammenligning giver følgende resultat:

1608—1617 i gennemsnit 265 574 pd. årligt2 
1618—1624 i — 1 298 563 - —

eller c. 5 gange så meget.
1 Pakker er ikke omregnet eller medtaget, da opgivelserne i pakker 

ses at holde sig omtrent på det samme. For omregning deraf se 174.
2 1 fad og 1 kiste sukker er omregnet til 400 pd. 1 balle peber og 

1 balle indigo er overalt regnet som dobbelt balle på 300 pd., om end ikke 
ganske sikkert. 1 balle ris til 100 pd. Kun enkelte poster har det ikke været 
muligt at omregne nemlig i 1609: 1 fad ris, 1612: 1,5 fad peber, 1615: 3 fade 
og 8 quart, peber samt 21 quart, sukker, 1616: 2 fade peber, 1617: 3 tdr. 
indigo, 1623: 4 fade ris. Se 176 IL Efter fru Bangs tabeller er det ikke 
muligt at omregne.



Export til Østersøen.

Ladede 
Skibe Salt Sild Anden Fisk

Rhinsk
vin

Anden
Vin Vævede Stoffer

Læst Læst Læst Skpd. Sikr. Ohm Piber Pkr. Stkr.

Nederlandene 1617 .. 780 28 860 7547,5 28 4 4349 3160,5 127 5 942

Nederlandene 1618 .. 761 30 732 5080 88 20 7915 4895 136 26 699

Totalexporten til
Østersøen 1617 .... 1209 31 685 8853 1002 2339 23 700 5358 3599 129,5 26 950

Totalexporten til 
Østersøen 1618".... 1250 32 680,5 6175 941 1323 25 400 8809 5500 141 66 730

Bomuld 
& Silke Peber, Ris, Sukker & Indigo Huder, Skind & Læder Bly

& Tin
Uspf.

Ladninger
Pund Ball. Fade Pund Deg. Stkr. Pund Skpd.

Nederlandene 1617 .. 1291 1130 338 9 457 57,5 13 350 12 750 100 8

Nederlandene 1618 .. 3387 3332 955 243 693 146,5 130 761 25 710 7

Totalexporten til 
Østersøen 1617 .... 1295 1142 342 26 462 829,5 819 372 14 700 102,5 126

Totalexporten til 
Østersøen 1618 .... 3555 3736,5 992 293 234 2123 1 318 787 32 456 1 145

Ø
R

ESU
N

D
STO

LD
R

EG
N

SK
A

BER
N

E
 

165



166 ASTRID FRIIS

Selv med alle mulige forbehold er der, som allerede 
fremhævet, ingen tvivl om, at den i årene omkring 1620 
foranstaltede visitation af skibene, der passerede Øresund, 
har været i høj grad effektiv og har bevirket langt nøj
agtigere opgivelser1. Resultatet af denne undersøgelse bliver 
da, at den største varsomhed med hensyn til benyttelsen 
af Øresundstoldregnskaberne er at anbefale, førend man 
har konstateret disses eventuelle pålidelighed indenfor visse 
områder og perioder.

Er Øresundstoldregnskaberncs kildeværdi således langt 
ringere, end man formodede og tænkte, bliver værdien af 
de på disse byggede tabeller naturligvis også i høj grad 
forringet, og det i højere grad end selve originalerne ved 
den af fru Nina Bang benyttede fremgangsmåde, fordi det 
i den form, tabellerne foreligger, er umuligt at foretage 
noget sammenligningsarbejde med andre toldregnskaber, 
og derefter af Øresundstabellerne udskille, hvad der har 
værdi. Men det må i denne sammenhæng fremhæves, at 
det var et vanskeligt arbejde, fru Nina Bang tog op, da 
hun i slutningen af 90erne påbegyndte en bearbejdelse af 
Øresundstoldregnskaberne. Den største vanskelighed lå 
deri, at fru Nina Bang stod ganske uden forbilleder, fordi 
næsten alle de forskere, der hidtil havde arbejdet med 
toldregnskaber, havde haft til formål blot at indvinde 
nogle tal til brug ved egne undersøgelser. Naturligvis ude
lukkede Øresundstoldregnskabernes store omfang at følge 
den af Stieda ved udgivelsen af Die Revaler Zollbücher 
anvendte fremgangsmåde nemlig at give et fuldstændigt 
aftryk. Formålet ved udgivelsen af toldregnskaber må være 
det samme som ved alle andre kildepublikationer nemlig

1 Forskere af anden nationalitet end den danske havde sikkert været 
udgiveren af Øresundstabellerne meget taknemmelige, om hun i forordet 
■eller andetsteds havde skrevet et par linjer om denne visitation. De sidste 
bind af kancelliets brevbøger er netop udkommet betids med et mønster- 
værdigt sagregister. Det er ikke rimeligt, at kancelliets brevbøger når så 
langt ud i verden som fru Bangs tabeller.
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blot at stille materialet således til disposition for forskerne, 
at de kan bearbejde det til belysning af de særlige pro
blemer, de søger løst; ligesom man ved andre kildepublika
tioner kan vælge mellem gengivelse in extenso og mere 
eller mindre udførlige regester, vil man ved udgivelsen af 
toldregnskaber kunne vælge mellem en detailleret udgivel
sesmåde og mere koncentrerede former alt efter den værdi, 
man tillægger materialet og efter dettes art.

Fru Nina Bang vilde, da hun begyndte sin bearbejdelse 
af Øresundstoldregnskaberne, næppe have vundet tilslut
ning til en plan for udgivelse af Øresundstoldregnskaberne 
i lighed med den, man foretager af andet historisk kilde
materiale, dertil manglede det sikkert for 25 år siden på 
tilstrækkelig forståelse af dette kildemateriales værdi fol
den historiske forskning. Ja vi er måske end ikke 1925 
nået så vidt, at det vilde være muligt at skaffe tilslut
ning og støtte til et sådant foretagende.

Den fremgangsmåde, som fru Nina Bang valgte, var 
da at underkaste Øresundstoldregnskaberne en bearbejdelse 
i stedet for at udgive dem. Til en sådan bearbejdelse kunde 
de moderne statistiker, der nu årligt udarbejdes i ethvert 
civiliseret land, tjene som forbillede; men jeg tror des
værre, at de bearbejdelser af Øresundstoldregnskaberne, 
der nu foreligger fra fru Nina Bangs hånd, viser, at det 
er en voldførelse af statistisk kildemateriale fra ældre tider, 
på det at ville overføre de principer, der følges ved udar
bejdelsen af moderne statistiker. Da skibsfarttabellerne 
udkom i 1906, var det ikke så iøjnefaldende, at den af 
fru Nina Bang valgte fremgangsmåde ikke var den rigtige. 
For perioden 1497—1562 var det kun muligt at bearbejde 
stoffet til skibsfarttabeller, ti først i 1562 pålagdes der en 
vareafgift, fyrpengene, der i 1567 påfulgtes af en anden 
og langt vigtigere vareafgift, lastepengene. Til at fortsætte 
med udarbejdelsen af særlige skibsfarttabeller også efter 
det tidspunkt, vareafgifterne tog deres begyndelse, forelå der 
præcedens både i moderne statistik og i Lauffers lille arbejde
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om Danzigs skibsfart. Dog havde allerede ved skibs
farttabellerne den valgte fremgangsmåde, bearbejdelse i 
stedet for udgivelse, bevirket, at man vel kunde se, hvor 
mange skibe der fra et enkelt land eller by passerede 
Øresund i det enkelte år, men derimod ikke, med hvor 
stor en skibsflåde de enkelte lande eller byer deltog i 
Østersøhandelen. Denne mangel ved skibsfarttabellerne er 
fru Nina Bang efter disses fremkomst selv blevet opmærk
som på og har derfor i de i 1922 udkomne varetabeller 
rådet bod herpå ved for hvert tiende år at indsætte en 
tabel over »Skippere passeret Øresund een eller flere 
Gange«. Her hører de naturligvis egentlig ikke hjemme.

Det er dog først ved et gennemsyn af varetabellerne, 
at det bliver ganske klart, at udgiveren ved sin bearbej
delse af Øresundstoldregnskaberne ikke har fundet en 
form, som kan danne forbilledet for fremtidigt arbejde 
indenfor dette forskningsområde. Fru Nina Bang har be
arbejdet stoffet til varetabellerne på to måder. For hvert 
tiende år har hun udarbejdet store detaillerede tabeller, 
og for de mellemliggende år har hun samlet stoffet i min
dre tabeller. Herimod kan intet indvendes. De mindre hel
dige sider ved denne fremgangsmåde kommer først frem 
ved en betragtning af tabellernes indhold. I de store tabel
ler for hvert tiende år findes der to hovedtabeller: varer 
ført henholdsvis østpå og vestpå fordelt efter skibenes 
hjemsted. Altså statistiker til belysning af fragtfarten til 
og fra Østersøen; men vel at mærke: deri oplyses kun, 
hvor store varemængder de enkelte landes skibe har 
ført, men ikke, hvor stor en del deraf der er ført for 
egen, og hvor stor en del for fremmed regning. Det har 
sikkert været medvirkende til, at disse tabeller er gjort til 
hovedtabeller, at på denne måde kunde opstillingen fra 
skibsfarttabellerne i den lodrette linje direkte overføres 
på varetabellerne; men medens den vandrette linje i 
skibsfarttabellerne oplyser, hvor skibene kom fra, har
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denne i varetabellerne måttet udfyldes med oplysninger 
om varearterne, og det har derfor været nødvendigt i to 
mindre tabeller at meddele, hvilke varer der førtes hen
holdsvis østpå og vestpå, fordelt efter skibenes afgangs
havn. I to andre tabeller oplyses der, hvilke varer 
der blev ført henholdsvis østpå og vestpå på skibe 
med hjemsted henholdsvis øst og vest for Sundet fordelt 
efter de havne, hvorfra skibene vendte tilbage. Disse sidste 
er dog af hypotetisk karakter. Da specifikationer naturlig
vis ikke kan knyttes til alle disse tabeller, forefindes de 
kun ved de førstnævnte tabeller, hovedtabellerne, ligesom 
disse ogsaa er mere geografisk specialiserede end de min
dre tabeller. For de år, for hvilke Sundtoldregnskaberne 
kun er underkastede en mere summarisk bearbejdelse, 
foreligger der fire tabeller, der svarer til de fire førstnævnte 
af de store tabeller. De adskiller sig fra de store tabeller 
derved, at kun de vigtigste varer er medtagne, samt ved en 
mindre indgående geografisk specialisering. Specifikationerne 
er ligesom vedde store tabeller knyttede til de to første tabeller.

Trods det store og møjsommelige arbejde, det har 
kostet at sammenregne og bearbejde stoffet på så mange 
måder, er resultatet dog blevet, således som fru Nina Bang 
selv skriver i sit forord, at af de nu foreliggende tabeller 
kan man ikke se, med hvor stor en andel de enkelte lande 
eller byer deltog i Østersøhandelen, idet ejerskabet af va
rerne intetsteds oplyses. I de nu foreliggende varetabeller 
kan der kun udvindes nogle nødtørftige oplysninger om 
dette fundamentale forhold af nogle småtabeller for hvert 
tiende år af følgende indhold: »Antal Skibe medførende 
varer for fremmed Regning« fordelt både efter skibenes 
og befragterens hjemsted i to tabeller henholdsvis østpå 
og vestpå; men derimod oplyses der intet om arten af 
varerne eller mængden deraf; kun er der ved totalsummen 
af de skibe, der var befragtede af Skotter, Englændere, 
Franskmænd, Spaniere og Italienere anmærkningsvis til-



170 ASTRID FRIIS

føjet, hvor meget værdien i dalere beløb sig til af det 
gods, de havde fragtet på fremmede skibe1. Naturligvis er 
fru Nina Bang selv klar over, at de oplysninger, der gives 
om ejerskabet af varerne, er utilstrækkelige; derfor skriver 
hun også i sit forord til varetabellerne, at det nu udkomne 
bind skal suppleres med endnu et bind, der giver disse 
oplysninger; men deraf følger også, at stoffet påny helt 
må gennemarbejdes og sammenregnes for at give disse 
oplysninger, og at de vigtige, men tidsrøvende specifikatio
ner vel atter skal udarbejdes til disse tabeller.

På grundlag heraf tror jeg at turde sige, at den bear
bejdelse af toldregnskaber, som man hidtil har anset for 
et lettere og hurtigere arbejde end udgivelsen deraf, i virke
ligheden er langt vanskeligere og kræver længere tid, og at 
den form, man her er veget tilbage for, i virkeligheden er 
langt den letteste fremgangsmåde. Når stoffet blot ordnes 
i simple grundtabeller med dertil knyttede noter og speci
fikationer, således at disse kan lade alle de forhold frem- 
træde, der kan udledes af en sådan grundtabel, kan det 
overlades de enkelte forskere af sådanne selv at udfinde 
og udregne de forhold, de ønsker oplyst, hvad enten det 
nu er Nederlandenes fragtfart eller varetilførslen til Danzig 
eller et af de mangfoldige andre spørgsmål, der kan be- 
belyses ud fra Øresundstoldregnskaberne.

Disse principielle bemærkninger, jeg her har fremsat 
om toldregnskabers udgivelse, er frugten af mit arbejde 
med engelske toldregnskaber. Efter nogle mislykkede for
søg har det for mig vist sig som både den mest praktiske 
og mest betryggende fremgangsmåde at samle mit afskrevne 
materiale af engelske toldregnskaber i simple og detail- 
lerede grundstatistiker, hvoraf jeg da bagefter kan udlede

1 Ligeledes er i de store tabeller for hvert tiende år over varer, ført 
henholdsvis østpå og vestpå fordelt efter skibenes hjemsted, totalværdien 
af eget gods på egne skibe angivet for Skotter og Englændere, samt for 
Franskmænd, Spaniere og Italienere under et.
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alle de forskellige forhold, jeg ønsker belyst ud fra det 
samme materiale.

Inden fru Nina Bangs varerubricering omtales, skal 
der gøres opmærksom på en fejlagtig bemærkning i for
ordet. Udgiveren skriver p. XI: »Tabel V udviser et stigende 
Tal for Skibe, der førte Gods for skotsk og engelsk Reg
ning ud fra Østersøen og giver saaledes Bidrag til Belys- 
lysning af Navigationsaktens Forudsætning.« Fru Bang 
glemmer, at det først var i 1707, at realunionen mellem 
Skotland og England kom i stand.

For Englands vedkommende aftrykkes de tal, hvorpå 
udgiveren bygger sin bemærkning, tagne fra tabel 5:

Ant. af fremmede
Fra Østersøen skibe befragtede Varernes Værdi af varerne

til England. af Englændere. værdi. på egne skibe.

1565 29 96 927,5 dr. 48 381 dr.
1575 89 c. 106 285,25 - 122 753,5 -
1585 42 c. 68 700 - 221 468 -
1595 147 246 166,5 - 235 868,5 -
1605 52 96 513,75 - 224 030,5 -
1615 107 157 468,5 - 180 197,5 -
1625 9 10 079 252 856,5 -
1635 24 47 369 - 478 656 -
1646 22 65 595 - 435 793 -
1655 3 Værdiangivelserne ophørte.

Under den forudsætning, at fru Bang med Navigations-
akten ikke kan mene andet end akten af 1651, må man
undre sig over de slutninger, hun drager. Nej, Øresunds
tabellerne viser intet og kan intet vise om forudsætnin
gerne for Navigationsakten af 1651. Et af hovedformålene 
med den var at hindre Hollændernes (som også Englæn
dernes) reexport fra Holland til England af Østersøvarer 
såvel som andre fremmede landes produkter. Man kan 
derimod af Øresundstabellerne udlæse virkningerne af pro
klamationerne af 1615 og 1622 (sidste fornyet 1630). Ved 
begge disse genindskærpedes nogle ældre navigationslove,
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hvorved det forbødes Englændere både ved udførsel fra 
og indførsel til England at anvende andre end engelske 
skibe \

For en betragtning og vurdering af fru Nina Bangs 
varerubricering er det rimeligt at tage sit udgangspunkt i 
slutbemærkningerne i forordet til varetabellerne: »Hermed er 
der formentlig sagt, hvad derer nødvendigt, til Forstaaelse af 
den rent tekniske Ordning af Varetabellerne. Hvad de derimod 
indeholder økonomisk, socialt og politisk kan der ikke her 
gøres Rede for — dertil er dette Stof for mægtigt. Om næsten 
hver eneste Kolonne kan man sige, at den har sit Kapitel i 
Europas Historie. Det Arbejde, der her er gjort, har kun 
kunnet være ud fra Øresundstoldregnskabernes Millioner 
af Vareposter, der gaar helt ned til saa ringe en Størrelse 
som eet Pund, at opstille disse Kolonner i en Form, der 
gør dem anvendelige for den internationale historiske Forsk
ning.« Det må desværre siges, at heller ikke med hensyn 
til varerubriceringen har udgiveren nået, hvad der var 
rimeligt og muligt; hverken med hensyn til varespecifi
cering eller med hensyn til nøjagtige kvantitetsangivelser 
er der ydet, hvad der var muligt ud fra de oplysninger 
om disse ting, som indeholdes i regnskaberne selv. Ud
giveren har ganske undladt at gøre brug af de toldruller, 
der fra 1603 står indført foran i hvert bind af Øresunds
toldregnskaberne, hvor varerne er rubricerede efter art2

1 5 Ric. II st. I c. 3 etc. Cal. Dom. 1611—18: 283. Proklamationen af 
1622 er aftrykt hos Maud Sellers: The Acts and Ordinances of the Eastland 
Company 151—53. Proklamationen af 1622 var en direkte forløber for 
navigationsakten af 1651 ved det bånd, der derved lagdes på importen 
af en lang række Østersøprodukter til gunst for Eastlandkompagniet. Det 
er vel virkningerne heraf, der spores i disses øgede import i 30erne og 40erne. 
Andetsteds vil dette blive udførligere behandlet.

2 Disse toldruller indeholder satserne for lastepenge og fyrpenge. De 
toldruller, der findes for den forudløbende tid, er rubricerede efter af
giftens størrelse og ikke efter varernes art; der findes en toldrulle for 
fyrpenge indført forrest i hvert bind, og en anden for lastepenge, der står 
umiddelbart foran det afsnit i bindet, hvor disse er indførte; men efter 
at lastepengene fra 1603 indføres sammen med de andre afgifter, findes 
der, som ovenfor skildret, kun een toldrulle.
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— for årene 1603, 1604 og 1605 uden overskrifter for de 
forskellige varer — fra 1606 og følgende år med overskrif
ter. År efter år i perioden 1603—31 findes en sådan told
rulle indført foran i bindet over Øresundstoldens indtægter1. 
En tilsvarende toldrulle er aftrykt i Sechers forordninger2.

Disse toldruller er inddelt på følgende måde:
1. [Levnedsmidler]. 2. Korn. 3. Atskillige vare. 4. Hør 

och hamp. 5. Kaabber, tin, blye, och jern. 6. Krigsmuni- 
tion. 7. Trævare. 8. Vildvare. 9. Huder och skind. 10. Fløiel, 
silketøig och klede. 11. Lerrit. 12. Gevurtz, spetzerie och 
andit. 13. Vin, miød och øel.

Allerede af overskrifterne kan det ses, at det med ud
gangspunkt i toldrullerne havde været udgiveren muligt at 
holde f. ex. lærredsstofler i en gruppe for sig3. Ydermere 
havde det været muligt at nå til langt nøjagtigere kvanti
tetsangivelser, f. ex. kunde kvantitetsangivelserne for grup-

1 Også findes der i en pakke i rigsarkivet adskillige oplysninger om 
mål og vægt og forskellige toldruller. R. A. Pakke: Øresundstolden. Diverse 
Dokum. (Traktater i Afskrift, Toldruller m. m.) indtil 1660. Navnlig det 
stive pergamentsbind indeholder oplysninger af interesse. 1. Forklaring 
på mål og vægt adskillige steder. 2. Alfabetisk ordnet toldrulle. 3. Ro- 
stockertold. 4. Mål på korn. 5. Mål på salt. 6. Om Danske, Norske, Ro
stocker etc. 7. Den gamle toldrulle, hvorefter den gamle lastepenge oppe
bæres. 8. Zollrull im Orisundt für der unirten Niederländischen Provincen 
Unterthanen. Dennd 17 september Anno 1645. 9. Afskrift af traktater 
med Nederlandene 1645 og 1646. Næsten hele indholdet af dette bind 
daterer, sig formentlig fra c. 1646. At det har været en meget benyttet 
håndbog for tolderne, er dets slidte ydre et tydeligt vidnesbyrd om.

2 Jeg skylder direktør dr. M. Mackeprang tak for denne oplysning. 
Det er en forordning af 10. april 1611 om forhøjelse af laste- og fyrpenge, 
som af de fleste andre Sundtoldafgifter i anledning af krigen med Sverige. 
De gamle satser blev genindført 1. August 1613. Secher: Corp. Const. 
III. No. 342 og 398.

3 At det er langt vanskeligere altid at holde uldne og silkestoffer ude 
fra hinanden, er grupperingen i toldrullen et vidnesbyrd om. Årsagen var, 
at uld og silke ofte vævedes sammen, samt at den samme betegnelse ofte 
dækkede over både blandede stoffer, rene uldstoffer og rene silkestoffer; 
hvis toldregnskaber er vel førte, vil der i reglen være tilføjet silke ved silke
stoffer, og når der intet er tilføjet, vil det i reglen betegne et uldent stof.

Historisk Tidsskrift. 9. R. IV. 1 9
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perne: stoffer og kolonialvarer have været omregnet på 
følgende måde i 1615.

For omregningsgrundlaget henvises til den hos Secher 
trykte toldrulle1,

Tabel 1 b. Varer ført østpå, fordelt efter Skibenes Hjemsted.

Vævede Stoffer
a b

Nederlandene; Pkr. Stkr.
100,25 5226,5

I specifikationen hertil (303) f. ex. kunde have været tilføjet 
det i det følgende kursiverede
Hl—4a. 3,5 Pkr. Bomersi = 84 Stkr.

3 — Bomersi og Borat = 72 —
3 — Bomersi og Grovgrøn = 72 —
5,5 — Grovgrøn = 132 —
3 — Grovgrøn og Thirumtej 72 —
3 — Kammerdug

11,75 — Kirsej = 282 —
2 — Kirsej og Thirumtej — 48 —
4 — engelsk Klæde = 32 —
4,25 — østersk Klæde =
6 — Lærred =

47,75 — Thirumtej 1146 —
3,5 — Trip = 8 —2

De 3 pakker kammerdug og 6 pakker lærred burde 
have været udskilte i en gruppe for sig. I dette tilfælde 
er det let at udskille bare på grundkg af navnene; men i 
adskillige andre tilfælde vilde toldrullen være en stor hjælp, 
ikke mindst ved exporten fra Østersøen, der jo næsten 
udelukkende bestod af lærredsstoffer.

1 Secher: Corp. Const. Ill No. 342.
2 Det skal også i denne sammenhæng bemærkes, at skønt man af 

hovedtabellen kan aflæse, hvor mange stykker og pakker der f. ex. er 
førte på skibe fra Amsterdam, er opgivelserne i specifikationerne sum
mariske og gælder Nederlandene tilsammen; herved forringes værdien af 
specialiseringen i hovedtabellen naturligvis i høj grad.
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Ligeledes kunde der i specifikationen til gruppen N 
have været tilføjet det i det følgende kursiverede.

Kolonialvarer, Sydfrugter, Farve- og Garvestoffer, Droguen
Tabel 1 b. N.

o. lign.
a

Læst
b 

Tdr.
c

Ball.
d 

Fade
e 

Pib.
f 

Oxh.
Nederlandene: 58 1391 124,25 88,5 24

1—4 g h i j k
Quart.

. 45
Kurve 

160
Krukker

30
Skpd.

3
Pd.

44 893

Den dertil hørende specifikation findes side 176—177.

Som det vil ses af omstående tabel, er det muligt at 
omregne de allerfleste opgivelser blot på basis af toldrullen 
af 1611. Af de tilbageværende kan næsten alle kvantitets
angivelser for rosiner, figner og sirup omregnes på grund
lag af oplysninger, jeg andetsteds har fundet, og formentlig 
vil det også være muligt at finde et omregningsgrundlag 
for de vigtigste af de her ikke omregnede kvantitetsopgi
velser, når toldrullerne blev systematisk gennemgået.

Det må tilføjes, at det gang på gang viser sig, at de 
mål, der opgives for de enkelte varer i toldrullen, atter 
genfindes i regnskaberne og næsten ingen andre; og man 
kan deraf slutte, at de i hvert fald har været tekniske 
regningsenheder, som man brugte ved udregningen af det 
toldbeløb, der skulde erlægges, og at f. ex. balle dækkede 
over vidt forskellige kvantiteter ved de forskellige varer; 
hvorvidt der dertil altid svarede, at de var emballeret på 
samme måde, må foreløbigt stå hen — de engelske told
bøger giver ikke meget i så henseende, da der ved udreg
ning af det toldbeløb, der skulde erlægges, altid regnedes 
med lbs. og c weight.

Skippund er i det foranstående omregnet til 300 pund 
efter en enkelt opgivelse i toldrullen af 1611 og efter op
givelser i »forklaring paa maal og vægt adskillige steder« 

12*
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Nr. 1—4 a—k. Læst Ball. Fade Pib. Oxh. Quart.

Annis................................ — 101 — — — —
Annis og Kommen.......... — 10 — — — —
Brasilholt.......................... — — — — — —
Cochenille........................ — — — — — —
Figen................................ 91 — — — — 1
Figen og Rosiner............ 20,51 — 1 — 1 —
Galles................................ — — — — — —
Indigo............................... — —- — — — —
Ingefær............................. — 392 — — — 12
Ingefær og Peber............ — 1,52 — — — —
Kanel................................. — — — — — —
Kapers............................. — — — 0,5 — —
Kommen........................... — 102 — — — —
Korender .......................... — 332,53 — 1,5 — —
Krap .. :............................ — 199,5 _ — — —
Lakris............................... — — — — — —
Laurbær........................... — 2 — — — —
Lemoner........................... — — — 34,5 — —
Mandler........................... — 67 — — — —
Muskatblomme............... — — — — — —
Nelliker........................... — — — — — —
Oliven............................... — — — 1 21 —
Peber ............................... — 83,52 3 — — 8
Pockholt........................... — — — — — —
Postel................................ — 36 — — — —
Ris.................................... — 230 — — — —
Rosiner............................. 28,51 — 31 — — 2
Safran............................... — — — — — —
Sassaperilla...................... — — — — — —
Sirup................................ — — — 27,54 — —
Sukker............................... — — 88,25 — — 21
Sumack ................ •.......... — 187 — — — —
Svedsker........................... — — 1 23,5 — 1
Terpentin.......................... — — — — 2 —

1 Omregnet efter opgivelser i »Zollrull im Orisundt« (se 173 anm. 1), 
hvorefter 1 læst rosiner og figen = 36 kurve = 1600 pd.

2 Noget usikkert er balle regnet for dobbelt balle på 300 pd. med 
udgangspunkt i følgende opgivelser. 300 pd. peber eller 1 balle og 300 pd. 
pfeifer oder 1 balge (»den gamle toldrullea og »Zollrull imOrisundt« sel73anm.l). 
Det samme for indigo, der dog i ovenfor trykte slet ikke er angivet i baller.

3 I den hos Secher aftrykte toldrulle er 8 baller korender regnet lig 
800 pund, hvilket går igen i toldrullen, der er indført foran i bindet for
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Kurve Krukker Skpd. Pd.

— — — — = 10100Pd.
— — — — = 1000 -
— — — 2350 = 2 350 -
— — — 40 = 40 -
— — — — = 14 400 - +1 Quart
— — — — = 32 800 - +1 Fad + 1 Oxh.
— — 3 4600 = 5 500 -
— — — 2737 = 2 737 -
— — — 1450 = 13150 - +12 Quart.
— — — — = 450 -
— — — 2546 = 2 546 -
— 30 — — 0,5 Pibe + 30 Krukker
— — — 400 = 10 600 -
— — — — = 66 500 -1,5 Pibe
— — — — ! = 199,5 Ball.
— — — 1680 = 1 680 -
— — — 500 I = 700 -
— — — — i = 34,5 Pibe
— — — 300 i = 8 675 -
— — — 290 i = 290 -
— — — 2680 = 2 680 -
— — — — i = 1 Pibe + 21 Oxh.
— — — 600 i = 25 650 - + 3 Fade + 8 Quart.
— — — 3855 = 3 855 -
— — — — — 36 Ball.
— — — — = 23 000 -

1601 — — — 1 = 52 720 - + 31 Fade + 2 Quart.
— — — 15 = 15 -
— — — 1750 = 1750 -
— — — — = 13 200 -
— — — 1100 = 36 400 - +21 Quart.
— — — — = 37 400 -
— — — 18000 = 32100 - +1 Fad + 1 Quarts
— — — — = 2 Oxh.

1613, da krigssatserne endnu var gældende. Det er dog sikkert en skrive
fejl, idet toldrullerne af 1609, 1610, 1611 og 1618 alle har 4 baller korender 
lig 800 pund.

4 Omregnet efter opgivelse i »mål og vægt« (se 173 anm. 1) hvorefter 
2 quartal sirup regnes for 1 pibe = 480 pd.

5 Udgiveren opgiver selv 18 000 pd. = 30 piber, hvorefter 1 pibe 
svedsker bliver = 600 pd. Naturligvis kan man ikke være sikker på, at 
det altid har været tilfældet.
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(se 173 anm. 1). Dette er en meget værdifuld oplysning, da 
et dansk skippund ellers regnes for 320 pund1; og det så 
meget mere som skippund findes anvendt som kvantitets
betegnelse for næsten alle varegrupper. Udgiveren har i 
tabeller og specifikationer som også i• vareregistret intetsteds 
angivet, hvad hun mener et skippund burde angives til.

Er tabeller og specifikationer således mangelfulde med 
hensyn til kvantitetsangivelser og også i nogen grad med 
hensyn til varerubricering, så hæfter ganske de samme 
mangler også ved vareregistret. Dette skulde i potenseret 
form udtrykke summen af den store viden, der må være 
indhøstet under så mange års arbejde med det samme 
stof; og desforuden skulde det for alle, der ikke er det 
danske sprog mægtige, være nøglen til hele værket; ti her 
alene, foruden i forordet, er fremmede sprog anvendte. 
Ganske vist er her foruden Dansk anvendt alle tre ho
vedsprog, men oversættelsen er ikke ført nær så langt 
igennem, som det var muligt og også nødvendigt for at 
gøre værket tilgængeligt for fremmede. Exempelvis tages 
gruppe 3 »Anden Fisk (autres poissons, andere Fische, 
other fishes) i Læst, Skippund, Stykker.« Derefter følger 
en alfabetisk ordnet fortegnelse over de forskellige slags 
fisk, hvor kun det danske sprog er benyttet. Udgiveren 
har i registret glemt at angive, at fisk undertiden også 
opgives i tønder og voger f. ex. i 1605, hvor de hver har 
sin rubrik i den store tabel. Den samme fremgangsmåde 
er anvendt ved alle andre varegrupper. Ved enkelte grup
per gives dog gode oplysninger til nøjere bestemmelse af 
kvantitetsangivelserne. Dette gælder f. ex. for grupperne 
franske og hede vine og for forskellige træsorter.

Efter at have fremsat disse indvendinger mod fru Bangs 
arbejde, må jeg blandt dets fortjenester fremhæve, at sam
mentællingerne efter de hidtil tagne stikprøver i det store

1 Hages Håndbog i Handelsvidenskab (1918) 1301: Danmark (Skip
pund) = 320 Pund; Holland (Schippond) = 300 Ponden; Sverige (Skeppund) 
= 400 Skålpund; Russiske Østersøprovinser = 400 Pund.
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og hele må betegnes som korrekte og rigtige. Der skal 
ikke dvæles længe ved, at der kan være småfejl hist og 
her; det er tilgiveligt ved et arbejde af så enorme dimen
sioner.

Tager man f. ex. opgivelserne for England 1615, finder 
man under kolonialvarer etc. under pund 7400, deraf 
8400 fra London, og slår man op på specifikationen dertil, 
finder man 3300 pd. peber, 100 pd. lakris og 4000 pd. 
brasiltræ; altså slutter man, at de 4000 pd. brasiltræ ikke 
kom fra London; — går man tilbage til regnskaberne selv, 
viser det sig alligevel, at 3. Aug. har Thomas Badle at 
London kommende sammesteds fra fortoldet 4000 pund 
brasiltræ; således som også regnskaberne udviser, at alt 
peberet og lakrisen kom fra London. I specifikationen til 
huder og skind står 6 tønder ilderskind (12 dr.) i st. f. 
6 timmer (å 40 st.) ilderskind. I Sundtoldregnskaberne 
står tydeligt: »thømme«. — Det, fremgår også af udgiverens 
vareregister, at hun kender regningsenheden zimmer eller 
timmer1.

Vigtigere er det, at specifikationerne ved exporten fra 
Østersøen flere steder er udfaldet. Hamp er for England 
angivet til 365,5 læst, deraf Hull 2, men intet for London 
og Newcastle; går man tilbage til regnskaberne, finder man, 
at 205 læst førtes på Londonerskibe og 74Va læst på New- 
castleskibe. I totalsummen er der angivet 8 læst for meget2. 
Går man over til gruppen vævede stoffer, finder man i 
tabellen 20 pakker og 1903 stykker, deraf London 3 pakker 
og 912 stykker og Newcastle 90 stykker. Sammenligner man 
med andre år, finder man, at exporten til England af 
vævede stoffer dette år var usædvanlig stor; går man til
bage til regnskaberne, finder man, at der for et af Lon
donerskibene er en skrivefejl, der modificerer tallet betyde-

1 Øresundstoldregnskaberne 1615. Indtægt. Juli 12 (565). Rydtzer 
Badle af London k. fr. Ibidem, bl. a. 6 thømme illekonschind 12 dr.

2 74 læst på Ipswichskibe og 2 læst i et skib hjemmehørende i Har
wich + det ovenfor anførte giver 357,5 læst.
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ligt; men som udgiveren lader gå igen i sine tabeller, idet 
der et sted er skrevet 700 st. i stedet for 70 st. Den værdi, 
det er anslået til, viser tydeligt, at det er en fejlskrift, som 
vanskeligt kan undgå at falde i øjnene1. Atter ved årer 
har udgiveren kun angivet totalsummen for England 33,5 
skok og 600 stykker; medens rubrikerne for Hull, Lon
don og Newcastle skulde have været udfyldt med hen
holdsvis 1 skok, 2IV2 skok og 400 stykker, samt 11 skok. 
Ligeledes er der for potaske for hele England angivet 117 
skippund og 15 fade; men at 87 skippund deraf gik til 
London, er faldet ud.

Når der ses bort fra de indvendinger, der af princi
pielle grunde foran er gjorte, må det erkendes, at de for 
hvert tiende år givne tabeller over antallet af passager af 
alle skibe, der gik gennem Øresund i det pågældende år, 
supplerer skibsfarttabellerne på en fortrinlig måde, idet 
disse jo kun angiver antallet af passager af skibe gennem 
Øresund, men ikke hvor stor en skibsflåde, der svarer 
dertil. Og herved stilles også et værdifuldt kontrolmiddel 
til disposition med hensyn til, hvorvidt størstedelen af tra
fiken virkelig gik gennem Sundet eller mange skibe har 
lagt vejen gennem Store Bælt, eller at de er sluppet ube
mærkede gennem Øresund. Hvis der for enkelte landes eller 
byers skibe findes et stort antal ulige passager, kan man 
roligt slutte, at de ofte er knebet ud og gået gennem Store 
Bælt — ja at det vel ofte er hændet, at skibe fra de på
gældende byer har lagt begge vejene gennem Store Bælt.

På fuldt betryggende måde har udgiveren eftersøgt skibe 
med ulige passager i det foregående og efterfølgende år; 
og det må fremhæves, at efter løseligt skøn er det egentlig

1 Øresundstoldregnskaberne 1615. Indtægt.
Juli 26 (557). Thomas Bernhard af London k. fr. Königsberg. 
Hamp 17 læster 765 dr.

__ Totalsummen og toldbeløb viser, at dette 
■n .. X om 1 I sidste tal er det rigtige.Boldavit 700 st. 210 dr. ° 0
Intetsteds, så vidt jeg har truffet på det, vurderes boldavit lavere end 
2—3 dr. p. st., og det er endda oftest angivet som enkelt boldavit.
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kun Lübeck, det har været rigtig galt med, samt i nogen 
grad Rostock.

Også er det naturligvis meget interessant at se, hvor 
stor en skibsflåde hvert enkelt land eller hver enkelt by 
sendte gennem Øresund. Det skal exempelvis nævnes, i 
hvor høj grad disse tabeller modificerer billedet af Lübecks 
og Rostocks skibsflåde og skibsfart. Da skibsfarttabellerne 
var udkomne, blev det fra forskellig side fremhævet, hvor 
forbavsende stor Rostocks handel (egentlig skibsflåde og 
skibsfart) var i slutningen af 16. årh.; nu kan man 
både ud fra varetabellerne og tabellerne over passager og 
antal af skibe danne sig et helt andet rigtigere billede af 
Lübecks og Rostocks skibsfart og skibsflåde (rent bortset 
fra de skibe, der ikke findes i Sundtoldregnskaberne, se 
161).

I 1585 f. ex. har Lübeck 90 skibe med 145 passager, 
Rostock ganske vist 111 skibe med 465 passager, men heri 
er indbefattede 10 ølskibe til og fra Helsingør med føl
gende passager: 1 å 10, 2 å 12, 1 å 16, 3 å 20, 2 å 22, 
1 å 24 = 178 passager. Tilbage bliver 101 skibe med 287 
passager. I 1595 har Lübeck 106 skibe med 190 passager, 
Rostock 69 skibe med 277 passager. Fem af disse var 
ølskibe til og fra Helsingør med følgende passager: 3 med 
16 og 2 med 18 = 84 passager. Tilbage bliver 64 skibe 
med 193 passager.

Ar efter år kan man følge disse ølskibe i specifikatio
nerne til skibsfarttabellerne; men i aftagende antal, indtil 
de c. 1620 helt forsvinder. At disse ølskuder ikke betød 
meget for Rostocks handel, bliver klart, når det oplyses, 
at de hver gang kun medførte 9—10 læst øl. Mærkeligt 
nok kan man intetsteds i de store tabeller for hvert tiende 
år med dertil hørende specifikationer se, hvor meget øl 
Rostock har sendt til Helsingør; hvorimod sådanne oplys
ninger er givne i specifikationerne til tabellerne for de 
mellemliggende år.

Det kunde være fristende tilsidst at drage nogle slut-
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ninger ud fra de her foreliggende tabeller; men jeg skal 
afholde mig derfra bl. a. fordi den største forsigtighed må 
udvises med at drage vidtgående slutninger ud fra Øre
sundstoldregnskaberne alene, førend flere sammenstillinger 
med andre toldregnskaber er foretagne. Jeg skal blot pege 
på den sammenhæng, der kan spores mellem de forskellige 
års svingende kornexport fra Østersølandene og det antal 
skibe, Hollænderne havde i fart på Østersøen i de pågæl
dende år, medens en sådan sammenhæng ikke kan spores 
for noget andet land, når da lige Østfrisland undtages1, 
og måske for England et ganske enkelt år.

Man dvæler et øjeblik med interesse ved afdelingerne 
i de store tiårige tabeller, der angår dansk udenrigshandel 
og dansk skibsfart. Men man står rådløs, ikke fordi man, 
navnlig i den første periode, finder mange uspecificerede 
ladninger — det måtte man være forberedt på — men 
man står rådløs, fordi det med hensyn til det resterende 
er umuligt at skelne mellem, hvor store varemængder der 
har tilhørt danske købmænd, og hvor meget der er ført 
for fremmed regning. Man kan blot af tabellerne 5 se, at 
i slutningen af 16. og begyndelsen af 17. årh. har et be
tydeligt antal danske skibe gået i fremmed fragtfart, og 
at denne fragtfart hen i århundredet er aftagende, hvor
imod et stigende antal fremmede skibe går i dansk fragt- 
fart. Det højst mangelfulde billede, man herudfra kan danne 
sig om Danmarks handel, i det pågældende tidsrum, hæn
ger sammen med udgiverens selv indenfor de engang givne 
rammer utilfredsstillende opstillingsmåde.

1 Utvivlsomt har Østfriserne drevet skibsfart på ganske den samme 
måde som Nederlandene.



Smaastykker og Oversigter.
i.

Moltke-Hvitfeldt og den planlagte Landgangs-Ekspedition 
til Østersøen i 1870.

Af Erik Møller.
Med sin smukke og grundlæggende Monografi: Danmark ved 

Krigsudbrudet Juli—August 1870 spredte Prof. Aage Friis for 
snart to Aar siden den Sagntaage, der i et halvt Aarhundrede 
har hvilet over den danske Regerings Holdning overfor nogle af de 
mest følgesvangre storpolitiske Begivenheder i nyere Tid1, dens 
Valg mellem Neutralitet eller Deltagelse i den fransk-tyske Krig 
1870—71. Og navnlig nu, da Prof. Friis’ Bog yderligere sup
pleres gennem det Kildestof, som foreligger med Bind V af 
»Kriegers Dagbøger« og Bind II af »Det nordslesvigske Spørgs- 
maal 1864—79 — Aktstykker og Breve« (i det følgende citeret 
som »Aktstykker«), træder hele denne Episode frem i Historiens 
fulde Dagslys. Paa et enkelt, men forøvrigt ikke noget centralt 
Punkt har Forfatteren dog for tillidsfuldt støttet sig til det samme 
Materiale angaaende den franske Udvikling, der ligger til Grund 
for saa ansete Værker som Pierre de la Gorce: »Histoire du second 
empire« og Lehautcourt (General Palat): »Histoire de la guerre 
de 1870—71«. Disse Fremstillinger og deres Kilde staar imidlertid 
i denne Sammenhæng ikke for en nøjere kritisk Undersøgelse, 
og i det følgende skal dette blive nærmere paavist, navnlig fordi 
vi herved kommer til at se den danske Gesandt ved Napoleons 
Hof, Grev Moltke-Hvitfeldt, i et noget andet Lys end efter Prof. 
Friis’ Skildring, der bygger paa de franske Misforstaaelser.

Nævnte Historikere følger ved deres Behandling af Forholdet 
til Danmark navnlig af Drøftelsen vedrørende Planen om at 
sende et Landgangskorps til Østersøen helt den Beretning, som 
General Trochu har givet om sin personlige Deltagelse i disse

1 Smlgn. min Anmeldelse i »Grænsevagten« Novbr. 1924.
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Begivenheder i Indledning til sit Værk »Le siége de Paris«1, idet 
deres Fremstilling delvis suppleres med Træk fra den Forklaring, 
som den daværende Marineminister Rigault de Genouilly senere 
afgav om disse Forhold til den parlamentariske Undersøgelses
kommission, der blev nedsat efter Freden (»Enquéte parlamentaire 
sur les actes du gouvernement de la defence nationale — Deposi
tions« I 125 ff.); men General Trochu’s Værk er en Kilde, der 
maa benyttes med stor Forsigtighed.

Angaaende de Begivenheder, som det her drejer sig om, for
tæller han, at Prins Napoleon den 18. Juli kaldte ham til sig; 
Kejseren havde talt med ham (Prinsen) om en Ekspedition til 
Østersøen, Landgang i Slesvig og en Aktion sydefter herfra, som 
Prins Napoleon skulde lede; Trochu skulde føre Tropperne, og 
Prinsen bad ham nu om at udtale sin Mening angaaende Planen, 
hvad han ogsaa vilde faa Lejlighed til ved et Raadsmøde, som 
under Kejserens Forsæde skulde afholdes den næste Dag. Og 
saaledes som man — vistnok med Rette — har forstaaet Trochu, 
fandt dette virkelig Sted den 19., uden at der dog blev taget 
endelige Beslutninger, fordi Marineministeren protesterede mod 
Kommandoens Overdragelse til Prins Napoleon; efter dette Møde 
talte Trochu dels i et Forværelse med Hertugen af Gadore, der 
skulde rejse til Danmark for at slutte en Alliance, dels, senere 
paa Dagen, i sit Hjem med den danske Gesandt, der opsøgte 
ham for at spørge om, hvad han vidste og tænkte angaaende de 
Planer, som var under Forberedelse.

Alt dette skulde være foregaaet den 19. Juli. Der er her 
umulige Ting, som de franske Forfattere burde have været op
mærksomme paa, og som jeg straks skal komme tilbage til, men 
fra et dansk Synspunkt melder der sig en Vanskelighed, som 
allerede sprang mig i Øjnene, da jeg læste Professor Friis’ Bog, 
og som træder endnu stærkere frem, nu da vi har selve de danske 
Akter i Hænde. Sagen er nemlig, at Moltke-Hvitfeldt først den 
23. Juli indberetter om Hertugen af Gadores Sendelse og den 
planlagte Landgangsekspedition, ja først om Aftenen erfarer han, 
at Prins Napoleon skal være udset til at tage Kommandoen over 
det paagældende Armékorps med General Trochu som Stabs
chef2, medens han efter Fremstillingen i »Siége de Paris« allerede 
skulde have vidst dette den 19. Juli. Prof. Friis, der iøvrigt gen
giver Trochus Beretning med kendeligt Forbehold, vil forklare 
denne Tavshed med, at Trochus Bemærkninger om Planen »var

1 Oeuvres posthumes I 85 IT. Sml. de la Goree VI 342; Lehautcourt I 
382—85; og Friis: Danmark ved Krigsudbrudet S. 63 ff.

2 Aktstykker II 532—33.
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fremsat i dybeste Fortrolighed, og at Moltke-Hvitfeldt har følt 
sig bundet derved«; han nævner ogsaa den Mulighed, at Gesandten, 
der den 19. Juli var »revet med af den almindelige Ophidselse« i 
Paris og »ønskede, at hans Regering skulde engagere sig i den 
Alliance, om hvilken Trochu sagde, at den vilde ødelægge Dan
mark uden at gavne Frankrig«, »har ment, at Generalen saa for 
mørkt paa Stillingen og derfor ikke har citeret hans Udtalelser«1.

Forklaringen er imidlertid en ganske anden. — At Moltke- 
Hvitfeldt i de nævnte Dage var temmelig langt ude, er rigtigt 
nok; allerede under sin Samtale med Udenrigsminister Gramont 
den 17. Juli havde han udtalt sig for, at der blev sendt en fransk 
Flaade til de danske Farvande2. Men at han fra den 19. til den 
23. Juli skulde have tilbageholdt selve Efterretningen om den 
planlagte Ekspedition til Østersøen, som han ikke havde fra 
Trochu — han skal jo netop have opsøgt ham for at høre hans 
Mening herom — kan vistnok paa Forhaand betragtes som ude
lukket, og Sammenhængen med Mysteriet er, at Trochu — hvad 
Værdi hans Oplysninger iøvrigt kan have — har nedskrevet dem 
uden Tanke om nøjagtige Tidsangivelser. Dette vil tilstrækkeligt 
fremgaa af den Kendsgerning, at han hverken den 18. Juli kan 
have talt med Prins Napoleon eller den 19. med Hertugen af 
Gadore, idet ingen af dem paa de respektive Dage var i Paris. 
Prinsen var bleven kaldt tilbage fra en Ekspedition til Spits
bergen med et Telegram, som han modtog i Tromsø; hans Yacht 
naaede, i Følge »Times«, Peterhead (Skotland) den 20. om Mor
genen, den 21. passerede han Dover og tidligst samme Dags Aften 
kan han være ankommen til Paris3. Hertugen af Cadore var 
først den 21. om Morgenen efter Krigstilstandens Indtræden 
brudt op fra München (»Augsburger Allgemeine Zeitung« 22. Juli 
1870), hvor han, som Frankrigs Gesandt, havde fulgt den bevæ
gede parlamentariske Udvikling, der den 19. Juli endte med 
Landdagens Forkastelse af den Neutralitetspolitik, som endnu 
under Udvalgsforhandlingerne havde samlet et Flertal.

Vi skal herefter følge, hvorledes disse Data passer med Be
retningerne i Moltke-Hvitfeldts Depecher — den samtidige Kilde.

Da han den 17. Juli om Aftenen i Udenrigsministeriet mødtes 
med Gramont, var der kun Tale om en Flaadeekspedition4, og

1 Friis 1. c. 64—65.
2 Aktstykker II 495.
3 Smign. Aktstykker II 544 (Moltke-Hvitfeldts Depeche af 24. Juli: 

»Le prince Napoléon de retour å Paris depuis deux jours«) og Napoléon III 
et le prince Napoléon. Correspondance inédite publiée par Ernest d’Haute- 
rive (1925) 303.

4 Aktstykker II 493 il. Friis 1. c. 75.
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det samme gjaldt Konferencen den følgende Dag mellem den 
franske Udenrigsminister, den danske Gesandt og General Raas- 
løff; Moltke-Hvitfeldt mente imidlertid, at Gramont havde ud
trykt sig paa en saadan Maade, at der ikke kunde være Tvivl 
om, at der vilde blive sendt et Landgangskorps1, men noget 
saadant var altsaa foreløbig ikke direkte nævnt.

At et Flaadetogt paatænktes havde allerede i nogle Dage været 
klart; den 16. offentliggjorde »Journal Officiel« Admiral Bouet 
de Willaumez’ Udnævnelse til Chef for Eskadren2; og selv om 
Rigault de Genouillys ovennævnte Redegørelse viser, at man i 
nogen Tid havde arbejdet med Planen om Udrustningen af en 
Landgangsstyrke og truffet Forberedelser til dens Afsendelse, har 
Moltke-Hvitfeldt sikkert ganske Ret, naar han skriver den 18., 
at der endnu ikke er taget nogen definitiv Beslutning om Antallet 
af de Tropper, der skal sendes til Østersøen3. De nærmere Enkelt
heder drøftedes aabenbart først — som sædvanlig i Huj og Hast 
— da man den 23. i Paris havde faaet Telegram om, at den preus
siske Notificering af Krigstilstanden vilde tvinge Danmark til at 
tage Stilling4.

Her foregaar de afgørende Begivenheder; som vi har set, 
umiddelbart efter at et Par af de deltagende Personer — Prins 
Napoleon og Hertugen af Cadore — er vendt tilbage til Paris; 
det er samme Dag (23. Juli), at Hertugen af Gramont, som tid
ligere nævnt, giver den danske Gesandt Meddelelse om Sagen, 
og ganske i Traad hermed henlægger Moltke-Hvitfeldt i sin 
Depeche af 24. Juli da ogsaa Drøftelsen af Kommando-Spørgs- 
maalet til et Ministermøde, der er bleven afholdt samme Efter
middag. Ved dette har Prins Napoleon ikke været til Stede, idet 
Kejseren næste Dag giver ham Meddelelse om dets Beslutninger5 
og Rigault de Genouilly forklarer da ogsaa i sin Redegørelse6, at 
hans Protest mod Prins Napoleons Kommando over Flaaden fandt 
Sted paa en Konference om herhenhørende Spørgsmaal, hvor 
foruden Kejseren og Prinsen han selv og Generalerne Trochu og 
Dejean (Krigsminister ad interim) var med. Denne er vistnok

1 Aktstykker II 498.
2 Det maa bero paa en Misforstaaelse, naar baade Pont-Jest: La Cam

pagne de la mer du Nord et de la Baltique (S. 22) og F. Julien: L’amiral 
Bouét de Willaumez (S. 87) sætter Udnævnelsen til den 22. Juli.

3 Aktstykker II 498.
4 Smign. Friis 1. c. 78.
5 Ovenciterede Correspondance inédite S. 306, der samtidig viser, at 

Rigault de Genouilly har sat sin Fordring igennem om, at Prinsen kun 
skulde have Kommando over Tropperne.

6 1. c. S. 128 Spl. 2.
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gaaet forud for Ministerraadet, idet ogsaa Moltke-Hvitfeldt synes 
at henføre Marineministerens Indsigelse til et tidligere Tidspunkt1. 
De i hans Depeche anførte Enkeltheder er næppe paalidelige, 
men mellem Rigault de Genouillys og Trochus Fremstilling af 
selve Begivenheden er der saa ringe Forskel, at man, bortset fra 
de fejlagtige Tidsangivelser, vistnok maa tage Trochus Oplys
ninger til Troende, altsaa ogsaa hans Beretning om Samtalen 
med Moltke-Hvitfeldt, endskønt en Undladelse af at indberette 
om den vil passe daarligt med dennes Udtalelse i Slutningen af 
den tidtnævnte Depeche: »Hvis jeg bliver i Stand til at indhente 
andre Oplysninger i Morgen, skal jeg gøre dem til Genstand for 
en ny Rapport«2.

Hvordan dette end forholder sig, maa en Undladelse af at 
have refereret en saadan Samtale, der var foregaaet den 23. eller 
24. Juli, imidlertid bedømmes ganske anderledes, end hvis For
holdet virkelig var, at Moltke-Hvitfeldt 18. eller 19. Juli havde 
erfaret, at Østersø-Ekspeditionen var planlagt, havde faaet denne 
Efterretning bekræftet af selve Trochu den 19. og alligevel ventet 
med at berette herom til den 23., da han fik den officielle Med
delelse fra Gramont. En saadan Optræden lod sig slet ikke for
svare. Men naar Tidspunktet skydes frem, ændres Dommen, som 
jeg straks bemærkede, ganske uvilkaarligt. Om han den 24. efter 
at have indberettet alt det andet, undlod at nævne Samtalen 
med Trochu, blev virkelig et Diskretionsspørgsmaal. Og samtidig 
kastes der fra anden Side tilfældigvis et skarpt Strejflys over 
Moltke-Hvitfeldts Holdning netop i disse bevægede Dage. Hans 
engelske Kollega, Lord Lyons, fortæller nemlig3, at den danske 
Gesandt kom til ham »i stor Fortvivlelse, sagde, at han ikke 
vidste noget om, hvad der var hans Regerings Hensigt, og bad 
om Oplysninger, da det syntes ganske rimeligt, at den danske 
Hovedstad vilde blive besat af den af de kæmpende Hære, der 
først kunde naa dertil«. Lord Lyons tilføjer, »at alle vidste, at 
der udrustedes et Ekspeditionskorps i Cherbourg, som skulde gaa

1 I en Optegnelse fra General Trochus Haand dateret 30. Juli 1870, 
der er aftrykt i Juliens tidligere citerede Bog (S. 153 il.), men som jeg 
først er bleven opmærksom paa, efter at ovenstaaende var skrevet, an
giver Trochu Lørdag d. 23. Juli som det Tidspunkt, da Marskal-Krigs
ministeren (Leboeuf) gav ham Meddelelse om, at han var udset til at 
føre Tropperne, medens »Konferencen« i Tuilerierne og Mødet med Her
tugen af Cadore sættes til den 24. Her har vi de rigtige Datoer, men 
ellers intet nyt. — Prins Napoléons Pjece: La Vérité et mes calomniateurs, 
hvori Episoden ogsaa omtales, synes ikke at findes paa danske Biblio- 
theker.

2 Aktstykker II 545.
3 Newton: Lord Lyons. A Record of British Diplomacy I 303.
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til København«. Her møder vi en dansk Diplomat, der, hvad 
han end tidligere kan være bleven »revet med til«, nu — i Dagene 
efter den 23. Juli — klart saa de Farer, som truede hans Land. Og 
samtidig har han i dette Klagemaal rørt ved et meget ømt Punkt, 
den Kendsgerning, der ogsaa fremgaar af »Det nordslesvigske 
Spørgsmaals« Bind II, at man op til 29. Juli lod den danske 
Gesandt i den franske Hovedstad ganske uden Instruktioner.

Saa meget om Moltke-Hvitfeldts Deltagelse i Begivenhederne; 
men samtidig viser de paapegede Misforstaaelser, hvad Nøjagtig
hed man kan vente ved Behandlingen af Enkeltheder i de frem
mede Historieværker ogsaa naar det angaar Forfatterens eget 
Lands Forhold. Jeg gjorde i sin Tid opmærksom paa noget lig
nende for Holland Rose’s Vedkommende i Forbindelse med Til
dragelserne 18071. Det er ikke gaaet de la Gorce og Lehautcourt 
meget bedre med Begivenhederne 1870.

2.
Estrup - Litteratur.

Af Povl Engelstoft.

Det var ikke urimeligt at vente, at Hundredaarsdagen for 
J. B. S. Estrups Fødsel 16. April 1925 vilde give Anledning til 
en i høj Grad tiltrængt Uddybning af denne Mands Historie. 
Nogen dokumentarisk Fremstilling af hans Hovedgerning som 
Politiker eksisterede ikke, og Erik Henrichsens Essai var 
den eneste udførligere Portrætskildring. Man kunde af den i 
Øjeblikket ingenlunde hensygnende Konservatisme i Landet 
vente Bidrag i Hyldest og Tilslutning, man kunde maaske ogsaa 
haabe, at det efter Sigende righoldige Arkiv paa Skaføgaard 
vilde aabne sig en Smule. I hvert Fald burde dog Aviserne nu 
kunne bringe en Del nyt Stof i Erindringer og Analyser. Høsten 
blev imidlertid ikke stor. For Avisernes Vedkommende vil det 
være vanskeligt at nævne andet end Dr. A. Fraenkels tre Ar
tikler i »Nationaltidende« 27. April, 13. og 14. Maj i Tilslutning 
til Brøndsteds nedennævnte Bog og Harald Nielsens fire lidt 
forsinkede Opsatser i »Jyllandsposten« 19., 21., 22. og 23. Juli. 
Hvor nødtørftigt selv de store københavnske Blade lader sig be
tjene i historisk Henseende, fik man atter her et Bevis paa. 
Hvad Tidsskrifterne angaar, turde der ikke være mere at pege 
paa end de Uddrag af Breve fra Estrups yngre Aar, som cand. mag. 
Povl Engelstoft offentliggjorde i »Dansk Udsyn« for April.

1 H. T. 8. R. III. Bd. 343, 353—54.
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Men ganske vist — der kom et bindstærkt Festskrift. »Højres 
Fond« i København overdrog Forfatteren K. G. Brøndsted at 
skrive et Mindeskrift om Estrup, og det kom præcist paa Dagen: 
J. B. S. Estrup. Mindeskrift i Anledning af Hundredaarsdagen 
for hans Fødsel 16. April 1925. Bogen fremtraadte efter sin Til
blivelse som et Hyldestskrift; K. G. Brøndsteds antecedentia som 
Skribent gav — utvivlsomme gode Sider til Trods— ingen Løfter 
om historiske Evner, og han tog ved sine Bemærkninger S. 13 om 
Objektivitet paa Forhaand Livet af ethvert Haab om viden
skabelig Nøgternhed. Forfatteren har kendt Estrup i hans senere 
Aar, han har fulgt Forfatningskampen fra et oprindeligt national
liberalt, siden konservativt Stade, men han er ikke egentlig 
Historiker, han har skrevet et Lejlighedsskrift, der ikke bygger 
paa længere Indleven i Emnet, og han har, efter Litteraturlisten 
at dømme, ingenlunde gaaet til Bunds i Materialet. Alligevel 
er hans Bog nu den eneste større Behandling af Estrups Historie 
og har som saadan Krav paa en vis Interesse. Der kan være Grund 
til endnu at nævne et Arbejde, der kom kort før Brøndsteds, 
Ingvald Kieler: Af dansk Konservatismes Historie. Førende 
konservative og nationale Skikkelser i Perioden 1864—1894 I. 
(Tønder 1924). Udfra et absolut konservativt Synspunkt giver 
Forfatteren her en Række Portrætter af konservative Politikere, 
deriblandt ogsaa og ret udførlig Estrup. Men hermed er ogsaa 
alt udtømt.

Det var naturligvis ikke just Anekdoter og psykologiske Træk 
til Belysning af Politikeren personlig, man ventede. I denne Ret
ning giver Brøndsteds Bog en hel Del, skrevet som den er ud fra 
en usminket Beundring for Manden Estrup. Dennes Personlighed 
synes saa lidet sammensat, at der nu næppe mangler overvættes 
meget i et Karakterbillede. Derimod er den politiske Linie i 
hans Historie stadig dunkel, ikke just dens Forudsætninger, 
men dens Udvikling. Der er nu paa Forhaand ikke meget at vente 
i denne Retning af en Forfatter, der som Brøndsted lader haant 
om Ordet Udvikling overhovedet og kun har Skuldertræk til
overs for Krav om Forstaaelse. Brøndsteds Estrupbillede er 
Heltemotivet, den stærke Mand, der vil, hvad han vil, der kæmper 
for det til det sidste, men forraades af sine egne og falder i et 
Baghold. Der er og bliver imidlertid i Estrups Historie et Pro
blem, som ingen af hans hidtidige Biografer har løst, det nemlig, 
hvorfor han ikke tog Konsekvensen af 66-Forfatningen og Al
liancen mellem de smaa og store Bønder og gav Bonden Plads 
i Regeringen. En Mand som Dr. Fraenkel har Blikket aabent 
for, at dette var paakrævet; at det ikke skete 1865, siger han,

Historisk Tidskrift. 0. IL IV. jtj
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var en stor Dumhed, som sikkert ikke skyldtes Estrup. Men der 
foreligger intet Bevis for, at Estrup har søgt at hindre den. Og 
siden var der mange Gange Lejlighed til at gøre den god igen, 
uden at det skete. Indtil Estrups og Kongens Stilling til dette 
Spørgsmaal er klaret, mangler vi en Hovednøgle til Bedømmelsen 
af Estrup som Statsmand. Dr. Fraenkel bebrejder ham, at han 
ikke i 1866 forudsaa det økonomiske Omslag, der skulde gøre 
Grundbesiddelsen uegnet som konservativ Garanti. Det faar 
staa hen, om ikke denne Reprimande er alt for nationaløkonomisk; 
politisk set var det i alle Fald en Fejl af Estrup først at ville 
knægte en Stand og saa derefter drage den ind i Regeringen — 
hvad han dog vel har villet. Og hvor bliver de Statsmandsevner 
af, der skal give Estrup Plads i en Række Peder Oxe, Griffenfeld, 
Bernstorff? At man vanskeligt bliver en stor Statsmand uden en 
stærk Karakter, er vel givet, men man bliver dog heller ikke Stats
mand paa Karakteren alene. Hvis Estrup ikke har haft andet 
Maal end at hemme, var hans Arbejde paa Forhaand dømt; 
end ikke at bevare synes Statsmandsgerning, naar der ikke sættes 
nye Fremtidsmaal. For Brøndsted er Hadet til Parlamentarismen, 
til »Udviklingen«, til alt Arbejde paa Nyskabelser blevet til en 
saare ufrodig og forkalket Lovprisning af Regimentet fra oven, 
Opdragelsen med Krabasken. Men atter her er det en Mand, 
ikke en Politik, han forherliger. At Enevælden var forbi, vidste 
Estrup meget vel, og noget Forsøg paa at genindføre den har han 
aldrig gjort. I saa Fald havde han unægtelig haft en Statsmandsidé 
af Vægt.

Paa dette som paa andre Punkter mangler Brøndsteds Bog 
Problemstilling og Perspektiver. Der kan nævnes Eksempler nok. 
De indre Forhold i Højre, Partiets langsomme Konsolidering 
omkring Provisoriet, derefter Opløsningen indefra i Halvfemserne 
— det er i sig selv Stof til en Monografi. For Brøndsted bliver det 
hele personlig Fejghed og Frafald; han forsøger ikke at forstaa, 
hvorfor Partiet, ikke mindst ved Estrups egne Fejlgreb, maatte 
smuldre hen for Interessernes Brydning, for de homogene Ele
menters Tiltrækning fra begge Sider, for den agrariske Linie i 
dansk Politik, der aldrig helt var slettet — for sligt har han over
hovedet ingen Interesse. Smørkrigen 1887—88 affærdiger han 
haanlig, fordi den ingen haandgribelige Resultater fik.

Sagen er, at Forfatteren, som han selv siger, kun medtager 
af Tidens almindelige Historie, hvad der kan tjene hans Formaal. 
Derfor er Bogen, trods en ikke ringe Flid og et ikke helt ubetyde
ligt Arbejde med Rigsdagstidender og Aviser, kun blevet et Ind
læg, ikke en virkelig Monografi. Det er ret forbavsende, at For-
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fatteren ikke nævner Kriegers Dagbøger mellem de benyttede 
Kilder, og det maa ogsaa overraske, at han ikke fra Skaføgaard 
har faaet værdifuldere skriftligt Stof. Det eneste, der omtales 
af sligt, er nogle Optegnelser af Estrup fra Tiden efter hans Af
gang, og de indeholder næppe noget egentligt Nyt. Men ligger der 
i Arkivet Breve f. Eks. fra Nellemann, kan de rumme afgørende 
Oplysninger.

Et enkelt Sted hos Brøndsted kan saaledes korrigeres ud fra 
et saadant Brev, — Begivenhederne 31. Marts 1877. Brøndsted 
ofrer en Del Plads for at vise, at Estrup ikke kan have villet 
foreslaa den midlertidige Finanslov forlænget. Det er imidlertid 
givet, at denne Fremgangsmaade var vedtaget i Statsraadet 
og under Indflydelse af Medlemmer af Højre opgaves efter Epi
soden i Folketinget. Paa flere andre Punkter vil Brøndsteds 
Fremstilling kunne korrigeres, hvad i og for sig ikke skal lægges 
ham til Last — blöt man noget stærkere mærkede Historikerens 
Trang til kun at give Sandheden.

Brøndsteds Bog giver en Del Materiale til en Estrup-Biografi, 
men langt fra nok. Man vil være tilbøjelig til stadig at regne 
Henrichsens Essai for det mest fyldestgørende Portræt af 
Estrup trods dets iøjnefaldende Skævheder. Han betoner ikke 
skarpt nok Estrups Arbejdsvillie, der var utvivlsom og sjælden. 
Derimod vil man give ham Ret i, at Estrup manglede Fantasi — 
hvis Fantasi rummer den Gave at se Begivenhederne kaste deres 
Skygge foran sig og drage Lære deraf i Tide. I endnu højere Grad 
manglede han Samfølelse med stærke Strømninger i dansk Aands
liv, og det lader sig ikke gøre at affærdige denne Mangel med 
et akademisk Skuldertræk. Harald Nielsen understreger i sine 
ovenomtalte Artikler med Rette Grundtvigianismens fundamentale 
Betydning for Venstres Udvikling, fordi den bidrog til at sløre 
den Konservatisme, der socialt laa Bonden nærmest. Ja, men denne 
Bevægelse bort fra de »store Bønder« fremmedes yderligere fra 
den anden Side, fordi Estrup kulturelt stod Bonden saa fjernt. 
Hvis man vil fantasere over, hvad der kunde være kommet ud 
af 66-Forfatningen, kan man hæfte sig ved Høgsbros Tanker 
fra 60erne om en national-grundtvigsk Godsejerstand under Mænd 
som Carlsen. Først igennem en Konstellation af den Art havde 
66-Grundloven faaet fair play. Mens det nu er vanskeligt at se 
andet, end at den Mand, der var dens egentlige Fader, gennem 
sin af Fortrin og Mangler skabte Politik gav den Dødsstødet. 
Endda den Tanke, den gav Udtryk for, ingenlunde var saa for
dærvelig, som Samtids og Eftertids liberale har hævdet. Der vil 
formentlig komme en Tid, da Forsvaret for konservativ Politik

13*
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lægges om, ikke saa meget sigter paa at forherlige Estrups Be
nyttelse af den reviderede Grundlov som paa at forsvare selve 
denne. Men rigtig nok samtidig beklage, at den ikke fandt mere 
lempelige og vidtskuende Skjolddragere.

Mod Ingvald Kielers Bog kan man rette en Del af de 
samme Anker som mod Brøndsteds. Hans Brød er imidlertid 
mindre; han fralægger sig alt førstehaands Studium, og han 
erklærer det som sit Maal at skabe et tiltrængt Korrektiv til de 
liberale Penneføreres ensidige Biografier. Han har med alt dette 
adskillig mere social og almenhistorisk Sans end Brøndsted, og 
der findes rigtige Iagttagelser i Bogen. Den skal fortsættes med et 
Bind om Tiden før 1864 og et om de sidste tredive Aar.



Anmeldelser.
Peder Hansen Resens At-
las Danicus. Bornholm.
Oversættelse ved Johs.
Knudsen. Kbh. (Gad) 1925.

Samtidig med at Michaelisgillet i
Sverige har udsendt fjerde Bind af
Olaus Magnus: Historia om de nor
diska folken og dermed afsluttet Over
sættelsen af den berømte Bog, har

Johannes Knudsen taget fat paa Oversættelsen af Resehs Atlas, 
idet han har gjort Begyndelsen med Afsnittet Bornholm. Det er 
dog næppe det svenske Foretagende, der har tilskyndet Johs. 
Knudsen til at gøre sit Forsøg, men han har ment, at det var 
et nyttigt Arbejde, — at han ved en Oversættelse af det gamle 
antikvarisk-topografiske Værk og ved at publicere det originale 
Billedstof kunde række Haand til de mange, som rundt i Landet 
sysler med deres Egns Historie og gerne vilde se efter i »Resen«. 
Det er jo saaledes, at intet Haandskrift i det kgl. Bibliotek bruges 
tilnærmelsesvis saa meget som Ms. Uldall 186 fol., der gælder for 
den fuldstændigste Copi af Resens Atlas Danicus.

Førend Oversættelsen af Afsnittet om Bornholm kunde be
gyndes, var det nødvendigt at skaffe Rede paa Haandskrift- 
materialet til denne Part af Værket og faa Overblik over de for
skellige Redaktioner, der foreligger. Johannes Knudsen har i 
Hovedsagen truffet det rette. GI. kgl. S. 734 fol., som er Resens 
Materialsamling og Udkast, og E don. var. 23 fol., der giver os 
Johan Brunsmands Redaktion, drager han frem i første Række, 
og disse Haandskrifter lægger han til Grund for sin Oversættelse. 
Men han er ikke klar over, at der efter Brunsmands Redaktion 
er fulgt endnu en Redaktion. Brunsmand havde i Aarene 1684— 
1687 sat det store Materiale til Atlas Danicus i Form, men efter 
Resens Død i 1688 gjorde hans Enke Contract med Magister 
Christen Aarslev om en Omarbejdelse, som ogsaa kom i Stand 
i Løbet af nogle Aar1. Den korteste Bornholms-Beskrivelse,

1 I Juni 1692 afleverer Aarslev 3 Bind »som hand af afgangne Petri 
Resenii Atlante Danico hafver extraherit og sat udi Stil, udi hvilche findes 
I. Selandiæ descriptio cum insignibus regum Daniæ antiquis et recentibus, 
II. Fioniæ et insularum eo spectantium, dioeceseos Aalburgensis, Viburgensis, 
Aarhusiensis et Ripensis, III. Bornholmiæ, Feroarum, Grønlandiæ«. (Danske 
Magazin 4. R. VI 357).
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»descriptio prima« i Ms. Uldall 186 fol. Ill 123—150 er Del af 
Aarslevs Redaktion.

Det kan have sin Værdi at kaste et Blik ud over det store 
Atlas-Materiale og se Arbejdet i de tre Stadier fra Resens, Bruns- 
mands og Aarslevs Haand. Af Resens egne Samlinger og Udkast 
foreligger kun faa Rester in original!, nemlig AM. 359 fol., AM. 
361 fol., AM. 362 fol. og GI. kgl. S. 734 fol., der giver Brudstykker 
af Sjælands Beskrivelse samt Beskrivelsen af Møen og af Born
holm. Det jydske og fyenske Stof og Samlingerne til Laalands og 
Falsters Beskrivelse kendes kun stykkevis og kun gennem Gopi1.

Fra Brunsmands Haand har vi fire Concepter til hans Redak
tion af Atlas Danicus, nemlig E don. var. 20 fol., E don. var. 21 fol., 
E don. var. 23 fol. og Ny kgl. S. 1087 fol. Af disse giver E don. 
var. 20 fol. den almindelige Indledning til Sjælands Beskrivelse 
samt »Notabilia per agros«, E don. var. 21 fol. omfatter Vording
borg, Præstø, Store Heddinge etc., E don var. 23 fol. Møen, Born
holm, Gotland og Samsø, Ny kgl. S. 1087 fol. Færøerne, Island 
og Grønland. De to sidstnævnte Dele existerer ogsaa i Renskrifter 
ved en eller anden Skrivers Haand og med Titel skreven af Resen 
selv, hvorved de er godkendte og betegnede henholdsvis som 
fjerde [rettet til: tredje] og syvende eller sidste Tome af Dan
marks Beskrivelse2.

Aarslevs Arbejde er repræsenteret ved tre sirligt skrevne 
Manuscripter, der stammer fra een og samme Haand og er rigt 
forsynede med indklæbet Billedmateriale3. E don. var. 19 fol. 
rummer Sjæland, AM. 360 fol. omfatter Fyen, Laaland og Falster 
og de jydske Stifter, GI. kgl. S. 735 fol. Bornholm, Færøerne og 
Grønland. Disse tre Bind giver ikke blot Hovedparten af Aars
levs Redaktion4, men er efter al Sandsynlighed hans originale 
Manuscripter.

I de talrige Afskrifter af Atlas Danicus eller dets Dele er 
Brunsmands og Aarslevs Redaktioner stærkt fremtrædende; snart 
møder vi den ene, snart den anden. Der er ikke Grund til at 
gaa nærmere ind paa den Sag; men een Afskrift er der eller Sam
ling af Afskrifter, som indtager en Særstilling og kræver Omtale, 
det er Ms. Uldall 186 fol., de syv store Bind, hvori en Mængde

1 Et Blad af Resens Beskrivelse af Mariager er blevet bevaret, idet 
han havde lagt det ind i sin danske Retshistorie (Addit. 100 fol.) ved det 
Sted, hvor han omtaler Thord Degn.

2 E don. var. 24 fol. og Ny kgl. S. 1088 fol.
3 42 Stykker i E don. var. 19 fol., og 75 Stykker i AM. 360 fol.
4 Jfr. Stoffets Fordeling i de af ham afleverede 3 Manuscripter. I Acta 

consistorii 25/6 1692 nævnes, at endnu et Bind, nemlig Topographia Hafniæ, 
afleveredes.
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Stof er sanket sammen, og hvor Redaktionerne staar, nu to, nu 
tre, Side om Side.

Hvad er egentlig det Uldallske Manuscript? Hvornaar og efter 
hvis Initiativ er det blevet til?

For at besvare disse Spørgsmaal maa vi først, saa vidt det 
er muligt, gøre Rede for Atlas-Materialets Skæbne efter Resens 
Død. Hans efterladte Papirer blev i Slutningen af Aaret 1688 
overleveret til Chr. Aarslev, og i 1690 blev de givet tilbage til 
Universitetet og deponerede i Universitetsbiblioteket1. Men i de 
følgende Aar blev der fra Tid til anden gjort Udlaan af Mate
rialet — Kobberplader saavelsom Manuscripter2 —, og synderlig 
omhyggeligt blev der ikke holdt sammen paa det, — dertil er 
for meget blevet spredt omkring. Maaske er dog Adspredelsen 
begyndt allerede i Resens Tid, da han for at gøre Værket saa 
fuldkomment som muligt sendte Goncepterne ud til Gennemsyn 
hos kyndige Folk. Bornholmbeskrivelsen synes, som Johs. Knudsen 
formoder, at have været hos Amtmand Thomas Fincke til Revi
sion, Beskrivelsen over Ribe Stift hos Biskop Chr. Lodberg, 
Kortene over Island og Grønland blev sendt til Bispen i Skalholt3. 
Paa den Vis kan et og andet være glemt og blevet ude. Sam
lingerne til Beskrivelsen af Ringsted, Slagelse, Sorø og Næstved 
har maaske været til Gennemsyn hos Peder Syv, der hørte 
til Resens Hjælpere. Vist er det, at de blev i hans Eje4. Tid
lig eller sent er Mss. Ny kgl. S. 1087 fol., GI. kgl. S. 734 fol. og 
GI. kgl. S. 735 fol. og E don. var. 19 fol. og 24 fol. blevet skilt 
fra det øvrige Materiale og var i det 18. Aarhundrede dels hos 
Gottlob Lehmann i Rendsborg, dels hos Hans Gram, dels hos 
Langebek og Th. Bircherod. Gennem saadanne Stykker, der var 
kommet ud blandt Folk, og gennem de Afskrifter, som inter
esserede Personer inden Branden i 1728 tog paa Universitets
biblioteket af Dele af Materialet, holdtes Kendskab til Atlas 
Danicus vedlige. Den mest interesserede af alle var Vincents 
Lerche, som gennem nogle Aar lod en Student skrive Atlas- 
Materialet af og ogsaa fik Lov til at tage Aftryk af Kobber
pladerne. Efter Branden var hans Afskrifter efter Atlas Danicus

1 Danske Magazin 4. R. VI 359.
2 Exempelvis: Acta consistorii 21 1702: Blev bevilget, at Collega Chr. 

Reitzer maatte faa Resenii Manuscripta ned af Bibliotheket, naar han 
derfor giver sin Revers.

3 Samlinger til jydsk Historie og Topografi VII 161. — Resens Notater 
i Ny kgl. S. 1088 fol. — Danske Magazin 4. R. VI 354.

4 Siden kom de til Fr. Rostgaard og udgør nu Nr. 361 fol. i den Arne- 
magnæanske Samling; se Rostgaards Notater i Ny kgl. S. 275 8vo. I AM. 
361 fol. findes et Kort over Næstved tegnet af Johannes Meier.



196 ANMELDELSER

en stor Skat, som han skinsygt rugede over. Sønnen Ghr. Lerche 
undte heller ikke andre at se det herlige Exemplar, men da det 
ved hans Død i 1752 overgik til Kongens Eje, fik L. Lauridsen 
de Thurah, der havde samlet meget Stof sammen ved Hjælp af 
det Materiale og de Gopler, der var i de lærdes Hænder, Tilladelse 
til at laane de 5 store Bind for gennem dem at supplere, hvad 
han maatte mangle. Saaledes fik Thurah sit Exemplar i Stand; 
det var 7 Bind i Stor-Folio. Det kgl. Exemplar gik under i Slots
branden 1794, men Thurahs Afskrift maa efter alt at dømme være 
identisk med Ms. Uldall 186 fol., der gennem A. G. Moltkes, 
H. Treschows og Uldalls Hænder er kommet til det kgl. Bibliotek. 
I Fortalen til 3dje Bind af Den danske Vitruvius (GI. kgl. S. 
728 fol.) har Thurah fortalt dette Stykke Overleveringshistorie, 
og ud derfra har allerede Werlauff dannet sig den Mening, at 
vor «Besen« stammer fra L. L. de Thurah1. Naar man ser, hvor
ledes Ms. Uldall 186 fol. er blevet til, forstaar man bedre det 
chaotiske Indhold og Textens Mangler.

Det er ikke let at sætte Atlas-Stoffet i Form, som det ligger 
for os i Stumper og Stykker. Johannes Knudsen gør Brunsmands 
Redaktion til Hovedtexten og giver i Noter og Tilføjelser hvad 
der yderligere kan hentes af Resens eget Udkast. Umiddelbart 
synes man, at det naturligste var at give Arbejdet, som det kom 
fra Resens Haand, og kun, hvor det oprindelige Stof svigtede, at 
gribe til Bearbejdelserne; men maaske er den Resenske Redaktion 
for fragmentarisk, maaske har den Brunsmandske faa eller ingen 
Lacuner og kan danne Basis gennem hele Værket.

Til Texterne har Johs. Knudsen knyttet Oplysninger om 
Resens Kilder og har Fortjenesten af at have paavist, at Rasmus 
Pedersen Raufns Chronica Boringiaca i stor Udstrækning ligger 
til Grund for Fremstillingen. Ogsaa om andre Hjemmelsmænd og 
Hjælpere giver han Besked, ligesom han orienterer i den trykte 
Litteratur, hvoraf Resen øste Lærdom, naar det gjaldt fjern Old- 
historie og Etymologi, og som han til det Brug excerperede ligesaa 
ukritisk, som han nøgternt og fast byggede andre Dele af sit 
Værk op paa Indberetninger og arkivalsk Materiale. Det hører 
med til Udgiverens Planer at skaffe Klarhed over Resens Arbejds- 
maade, og med Rette fremhæver han, at først, naar hver enkelt 
Del af Atlas Danicus har været underkastet Analyse, kan Hel
heden vurderes. En saadan Undersøgelse kunde vel lønne sig;

1 Ved Siden af de Thurahs Fortale er Kofod-Ancher: Den danske Lov
historie II 384 en Kilde til Oplysning om Overleveringsforholdene. — Lange- 
bek har skrevet af for L. L. de Thurah; hans Haand genkendes i Begyn
delsen af Bind IV.
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vi har alle været med til at plyndre Resens Atlas stykkevis, men 
den gamle Patriot fortjener, at vi engang betragter hans Værk i 
sin Helhed saaledes, som det, stort i Anlæg, fremgik af det 17. 
Aarhundredes glødende Interesse for »Antiquitates«.

Ellen Jørgensen.

Edv. Egeberg: Silkeborg 
Slot. Mil. Kbh. (Steen 

Hasselbach). 1923-24.

Af lokalhistoriens snart ikke så få dyr
kere hører Edv. Egeberg sikkert til de 
betydeligste. Gennem adskillige af
handlinger i »Samlinger til jydsk hi

storie og topografi« og »Århus stifts årbøger« har han ydet bidrag 
til sit fødesogns, Linå sogns, historie, og i det omf ängstige værk : 
Silkeborg Slot forsøger han at skildre dette i Linå sogn belig
gende slots historie fra de ældste efterretninger om det og ned 
til dets endelige bortsalg fra kronen i det 18. århundredes anden 
halvdel.

Egebergs arbejde om Silkeborg slot har mange gode sider. 
Det er smukt udstyret med talrige billeder, hvad der tjener 
Silkeborg byråd, der har bekostet udgivelsen, og forlaget til ære. 
Og det er, hvad man naturligvis også har grund til at vente af 
en pennens mand, meget velskrevet. Dog forekommer stofindde
lingen noget kaotisk. I. del indeholder de 3 afsnit: »Slottets 
beliggenhed, udseende og indretning«, »Slottet under adel og 
bisper« samt »Livet på og om Silkeborg slot navnlig i lenstiden«. 
II. del fortæller om de enkelte lensmænd (1536—1661) og giver 
yderligere bidrag til slottets historie under disse. III. del beretter 
om slot og gods under Fischerne (1660’erne til 1720) og giver 
som afslutning en skildring af godset som ryttergods (1720—1767); 
som et slags tillæg får man her desuden en skildring af Silkeborg 
mølle og Silkeborg kro.

Men foruden at være meget velskrevet er Egebergs værk tillige 
båret af en sjælden evne til at leve sig ind i og sammen med de 
svundne tider, og det må herved i høj grad siges at være egnet 
til at vække den historiske sans, en opgave, der naturligt må 
ligge lokalhistorikeren på sinde. Og det er en frugt af mange års 
samvittighedsfulde granskninger i lensregnskaber, tingbøger, 
kirkebøger m. m. og et smukt vidnesbyrd om, hvor meget der 
navnlig i kulturhistorisk henseende kan fås ud af disse kilder, 
når man giver sig stunder til at lade dem tale. Eksempelvis skal 
jeg nævne de bidrag, som i II. del findes om de ved krigene i 
det 17. årh. i Jylland fremkaldte store ødelæggelser, eller den
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sammesteds givne skildring af forsendelserne fra Silkeborg slot 
og len på Kalmarkrigens tid til de forskellige krigsskuepladser. 
Man får herigennem et lille indblik i, hvordan livet dengang 
levedes »bag fronten«.

At der på den anden side vil kunne rettes adskillige og ikke 
uvæsentlige indvendinger imod bogen om Silkeborg slot, er ganske 
vist givet. Et par af disse indvendinger vil jeg her gerne dvæle 
lidt nærmere ved, da de efter min opfattelse rammer en stor 
del af den lokalhistoriske opblomstrende litteratur og derfor har 

, mere almindelig interesse.
En fristelse, som lokalhistorikere tit bukker under for, og 

dette er også tilfældet med Egeberg, er de talløse ordrette citater 
fra kilderne. Der synes hos dem at være en uimodståelig trang til 
at tage rub og stub med. Men selvfølgelig må dette i høj grad 
gøre læsningen vanskelig netop i de kredse, hvor den lokalhisto
riske litteratur naturligst burde vinde indgang: den pågældende 
egns åndeligt interesserede befolkning. Og selve nytten af de 
talløse ord- og bogstavrette kildecitater forekommer mig meget 
ringe, bortset f. eks. fra den lettere adgang for de kyndigere til 
at kontrollere fejllæsninger. At man gerne i sin skildring vil 
bibeholde karakteristiske vendinger og udtryk, som man er stødt 
på i de brugte kilder, giver sig selv — det gør man jo for at lægge 
tidsfarve i skildringen — men er der grund til, at dette skal 
udarte til et utåleligt pedanteri? Og er det andet, når man f. eks. 
i citationstegn skriver kildens »Ahns« og bagefter i parentes stedets 
nuværende skrivemåde uden h? Det forekommer mig såvist ikke 
at være nogen forbrydelse, om man desuden ved kildecitater 
lempede datidens retskrivning efter den moderne retskrivning, 
brugte nutidens tegnsætning og opgav kildernes eventuelle vil
kårlige brug af store og små bogstaver.

Hvad der efter min mening yderligere taler til gunst for en 
indskrænkning eller en opgivelse af de ord- og bogstavrette kilde- 
citater, er de store vanskeligheder, som disse citater sikkert må 
berede de pågældende lokalhistorikere selv både med hensyn til 
læsning og nøjagtig afskrivning af kilderne, og når det gælder 
om at redde citaterne gennem korrekturens skærsild. Hvor ofte 
stemmer mon i virkeligheden disse tilsyneladende ord- og bog
stavrette citater med kilderne? For at blive ved Silkeborg slot 
så viser f. eks. en sammenligning mellem den III 130 i citations
tegn anførte gravpladeindskrift adskillige både større og mindre 
uoverensstemmelser med det på den følgende side gengivne foto
grafi af gravpladen. Og II 95 anføres et stykke af Silkeborg 
lensregnskab for 1612—13, der ligeledes har mange uoverensstem-
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meiser med originalen — bl. a. er tallet på det »utjenlige« malt 
sat til 49 tdr. i stedet for 39 — og desuden får forf. ud af det 
netop det modsatte af, hvad der er stykkets mening.

En anden fristelse, som lokalhistorikere tit bukker under for, 
er en noget for tilfældig kildebenyttelse. De giver for at tale med 
Egeberg, hvad de har »overkommet«, eller hvad de er »kommet 
over«. Og dette er unægteligt ikke i alle tilfælde tilstrækkeligt, 
om jeg end gerne skal indrømme, at en helt fyldestgørende arki- 
valsk undersøgelse stundom kan være såre træls og måske kræve 
et uoverkommeligt opbud af tid og råd. Egeberg har nu, som før 
sagt, til sin skildring af Silkeborg slot »overkommet« meget. Så 
vidt ses, bygger skildringen på en systematisk gennemgang af 
Silkeborg lens regnskaber, på en gennemgang af de pågældende 
tingbøger, af Linå sogns kirkebøger m. m., ligesom han har be
nyttet megen trykt litteratur. Men i hvert fald ved skildringen 
af Silkeborg som ryttergods, efter mit skøn afgjort værkets 
svageste afsnit, er kildebenyttelsen både tilfældig og ganske util
strækkelig. I stort set er der her hverken brugt rentekammerets, 
krigskancelliets eller generalkommissariatets arkivalier, og jeg 
skal derfor fremsætte et par kritiske bemærkninger til dette afsnit.

Silkeborg slot og gods var i IßßO’erne bortsolgt fra kronen 
med reluitionsret for denne, og af denne indløsningsret gjorde 
Frederik IV brug ved den store omordning af rytterdistrik
terne, der fandt sted i tidsrummet 1715—20. Silkeborg slot og 
gods relueredes i året 1718, hvad man f. eks. kan se af krigs
kancelliets kgl. udfærdigede sager 26/7 og 10/12 1718 (nr. 1121 og 
1830). Egeberg sætter derimod tidspunktet for Silkeborgs hen
læggelse til det Skanderborgske rytterdistrikt til året 1720, hvad 
formentlig skyldes, at skødet fra Silkeborgs daværende ejer, Ghr. 
Fischer, til kongen først er af 8. august dette år.

Hvad spørgsmålet om Silkeborg slots og godses anvendelse 
efter reluitionen angår, da har Egeberg her givet sig ind på en 
undersøgelse af og gætninger om, hvordan indkvarteringsforhol
dene formede sig i det Skanderborgske distrikt, og hvad der er 
kommet ud af dette, må i det store og hele betegnes som ganske 
misvisende. I henhold til de om indkvarteringsforholdene hos 
O. Vaupell: Den danske Hærs Historie II. 1. 19 givne meddelelser 
lader Egeberg et kompagni rytteri være indkvarteret på Silke
borg slot. Også i de meddelelser, der af hærens arkiv er givet 
i Haandbog for Hæren 1925: »Historiske Oplysninger. Hovedtræk 
af Hærens Indkvarteringsforhold, navnlig i ældre Tid« omtales 
Silkeborg ladegård som kvartersted for ryttere.

Retfærdigvis må det nu indrømmes, at indkvarteringsforhol-
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dene i hvert fald straks efter rytterdistrikternes indrettelse var 
i så høj grad skiftende, at det må være let at løbe sur i dem, men 
helt ugørligt er det dog næppe at gøre nogenledes rede for dem. 
Ved hjælp af generalkommissariatets ryttergodskontors kopibøger, 
krigskancelliets kgl. udfærdigede sager, overkrigssekretærens 
breve m. m. vil man sikkert i det store og hele kunne følge dem. 
For det Skanderborgske rytterdistrikts vedkommende har jeg 
forsøgt at gøre dette og med det resultat, at der formentlig kun 
i de to somre 1719 og 1720 har ligget et rytterkompagni på Silke
borg. I 1721 nedbrødes iøvrigt Silkeborg ladegårdsbygninger1, og 
nogle få år senere fulgte nedbrydningen af selve den gamle borg
gård efter2. At disse nedbrydninger i hvert fald med et par ord 
burde have været nævnt i et værk, der for lenstidens vedkom
mende omtaler omtrent hver ny rude, der blev sat i slottet, siger 
sig selv. Endelig blev i 1732 det Skanderborgske rytterdistrikt 
helt rømmet for ryttere, og Silkeborg, der nu siges at være ganske 
uden bygning, blev bortforpagtet3. Heller ikke herom findes der 
noget hos Egeberg. Egebergs formodning om, at der ved Silke
borg opførtes rytterbarakker, er urigtig.

Der kunde endnu gøres adskillige andre kritiske bemærk
ninger mod værket. Således er f. eks. de tanker, Egeberg gør 
sig i anledning af, ar Chr. Fischer 1721 fik kgl. bevilling til at 
lade sig vie i huset, urigtige (III 119). En sådan bevilling er 
intet tegn på »stilfærdigt stuebryllup«, men snarere på et dun
drende gilde, idet det var overklassemode at lade sig vie hjemme. 
Endvidere kan man næppe undgå at irriteres af de talrige an
mærkninger, hvis forbindelse med teksten ofte er yderst fjern, 
eller af kildecitaterne, der tit er lidet præcise, som når f. eks. 
Danske magasin påberåbes som bevis for, at Frederik II i 1573 
har været på Silkeborg (II 27). — Men til trods for hvad der 
således med rette vil kunne indvendes imod bogen om Silkeborg 
slot, udgør denne dog efter mit skøn et værdifuldt bidrag til 
vor lokalhistoriske litteratur — værdifuldt ved de grundige kul
turhistoriske studier, kærligheden til de svundne tider og evnen 
til at gøre disse levende for læserne. Holger Hjelholt.

1 Rentekammerets kgl. resol. 1721 23/7, sml. resol. 1721 10/11.
2 Rentekammerets kgl. resol. 1726 23/2.
3 Rentekammerets kgl. resol. 1732 10/10.



Nyt fra historisk Videnskab.
Videnskabernes Selskabs Kommission til Undersøgelse af de i 

dansk Privateje bevarede Kilder til dansk Historie (jfr. Bd. VII, S. 
554 ff-.) har udsendt Beretning om sin Virksomhed i 1924. Den viser, 
at Arbejdet nu er kommet i Gang, og at Kommissionen hos saa godt 
som alle de Arkivbesiddere, Godsejere og andre, til hvem den har 
henvendt sig, har fundet fuld Forstaaelse for Betydningen af dens 
Opgave og Villighed til at imødekomme dens Ønsker. Særlig har 
Kommissionen rettet en Tak til Kammerherre Baron J. Wedell- 
Neergaard, som paa forskellig Maade har støttet dens Virk
somhed.

I Aarets Løb er følgende Arkiver bievne undersøgt: Aalholm, 
Dragsholm, Irup, Katholm, Knuthenborg, Schackenborg, Svenstrup, 
Søbysøgaard og Vilhelmsborg. Arkiverne fra Aalholm, Irup, Kat
holm og Knuthenborg er undersøgte paa Stedet, Arkiverne 
paa Dragsholm og Vilhelmsborg er derimod bievne indsendt til 
Ordning og Registrering i København, medens Kommissionen har 
haft Lejlighed til at tage Afskrifter af tidligere udarbejdede 
Registraturer over Arkiverne paa Schackenborg, Svenstrup og 
Søbysøgaard.

Paa Aalholm, Dragsholm, Knuthenborg, Schackenborg, Sven
strup og Søbysøgaard findes større Godsarkiver, væsentlig fra det 
18. og 19. Aarhundrede. Paa Knuthenborg og Schackenborg dog 
ogsaa fra en adskillig ældre Tid. Særlig er der Grund til at frem
hæve Schackenborg Godsarkiv, som er meget omfattende, stammer 
fra det 16.—19. Aarhundrede og indeholder talrige værdifulde 
Bidrag til Oplysning om vestslesvigske Landboforhold. Over 
Svenstrups Godsarkiv foreligger der som bekendt en trykt Regi
stratur ved Fritz Heide (1917).

Privatarkivet paa Aalholm bestaar af forskellige mindre Grup
per, efterladt af Familien Raben. Paa Dragsholm fandtes et stort 
Privatarkiv fra det 18. og 19. Aarhundrede, efterladt af Med
lemmer af Familierne Steuben, Löwenstern, Zytphen og Adeler. 
Hovedmassen stammede fra Baron G. F. O. von Zytphen-Adeler
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(1810—1878) ialt 13 Pkr. Som bekendt spillede han en stor Rolle 
som Godsejer, landøkonomisk Foregangsmand og Politiker. Hans 
Papirer, bl. a. værdifulde selvbiografiske Optegnelser, Sager ved
rørende Oktoberforeningen og Breve fra en Mængde samtidige 
Personligheder er derfor af Betydning for Studiet af hans Tids 
Historie. Til Lettelse for Forskningen har Dragsholms nuværende 
Ejer, Lensbaron Zytphen-Adeler deponeret hele sit Arkiv i Rigs
arkivet og Landsarkivet for Sjælland. Paa Katholm fandtes 
nogle Sager stammende fra Gaardens tidligere Ejer Kammer
herre A. W. Dinesen (1807—1876), paa Knuthenborg en Række Pa
pirer efterladt af Politikeren Lensgreve F. M. Knuth (1813—1856). 
Om hans samlede Arkiv drejer det sig dog ikke, kun om Brudstyk
ker, mest Papirer vedrørende Sorø Akademi samt F. M. Knuths 
Virksomhed som Udenrigsminister. Paa Schackenborg findes en 
Del Dokumenter vedrørende Feltherre Hans Schack (1609—1676) 
og Grevskabets følgende Besiddere, paa Svenstrup Papirer efter
ladt af de forskellige Medlemmer af Familien Neergaard og endelig 
paa Vilhelmsborg et omfattende Arkiv i alt væsentlig stammende 
fra Stiftamtmand F. J. C. Gyldencrone (1765—1824), der havde 
megen Berøring med Kongehuset og i mange Forhold spillede en 
betydelig Rolle, bl. a. 1807—1814 ved Opretholdelsen af Forbin
delsen med Norge.

Kommissionen raader saaledes allerede nu over en Samling 
Registraturer og har derfor ogsaa faaet fastsat Reglerne for deres 
Benyttelse af historiske Forskere. I alle Tilfælde, hvor den paa
gældende Arkivbesidder giver en almindelig Tilladelse dertil, er 
Fortegnelserne ved Henvendelse til Kommissionen tilgængelige 
for Historikere. Hvor en saadan Tilladelse ikke foreligger, samt 
naar det drejer sig om Benyttelsen af større eller mindre Dele 
af et Arkiv, er det efter Arkivbesiddernes Ønske bleven fastsat, 
at Henvendelse derom maa fremsættes overfor Kommissionen, 
som da vil lade Anmodningen gaa videre til de paagældende 
Besiddere. Ax. L.

Oberst Godchot, som i 1886 under sin Garnisonstjeneste 
Algier samlede Materiale til et regiments-historisk Arbejde, 
stødte ved denne Lejlighed i det lokale Bibliotek paa en Række 
Aktstykker vedrørende de fransk-spanske Troppers Ophold paa 
Langeland i 1808. En Undersøgelse viste, at de stammede fra 
Oberst Gilbert Gaultier (1768—1821); hvorledes de var havnet 
i Algier, er derimod forblevet et ubesvaret Spørgsmaal. Oberst 
Godchots Interesse blev imidlertid vakt og foranledigede en Række 
omfattende Arkivstudier i Krigs- og Udenrigsministeriet i Paris.
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Med overordentlig Energi skaffede han sig yderligere Adgang til den 
danske historiske Literatur, som kunde være af Betydning for 
hans Emne — endogsaa Skoleprogrammer og Afhandlinger i 
danske Amtstidsskrifter har han kunnet benytte — og lod det 
danske Materiale oversætte. Resultatet af de mange Aars Ar
bejde foreligger nu i et Værk paa over 500 Sider: En Danemark. 
Les espagnols du Marquis de la Romana 1807—1808. (Paris 1924).

I store Afsnit gør Forfatteren Rede for den hele militære og 
udenrigspolitiske Situation — allerede i 1891 har han udgivet et 
historisk Arbejde: Les neutres — og skildrer tillige Begivenhederne 
paa den pyrenæiske Halvø, som danner Baggrunden for Ekspedi
tionskorpsets Optræden. Bogens Hovedpart omhandler dog de 
fransk-spanske Troppers Afsendelse til Danmark og oplyser i alle 
Enkeltheder om de Forhandlinger, der knyttede sig til dets 
Organisation og Bestemmelse, saavel som om selve de drama
tiske Begivenheder i Danmark. Selvfølgelig har Forfatteren haft 
megen Fordel, navnlig af Karl Smidts Arbejde om Spaniolerne i 
Danmark og Meddelelser fra Krigsarkiverne. For en ikke ringe 
Del er Bogen dog opbygget paa Studier af Arkivalier i de franske 
Arkiver.

En detaljeret Kritik vilde sprænge Rammerne for denne 
kortfattede Notits. Selvfølgelig kan der rettes Indvendinger 
mod Opfattelsen og ogsaa fremhæves, at Forfatteren ikke paa 
alle Punkter er å jour med Forskningens nyeste Resultater. 
Først og fremmest er der dog Grund til at fremhæve hans Flid 
og store Interesse for Emnet. Ikke mindst fordi Bogen gengiver saa 
godt som alle Aktstykker, fuldstændig eller i Udtog, i Original
sproget eller i Oversættelse, vil den altid være et Kildeskrift til 
Kendskabet om den mærkelige Episode. Ax. L.

Paa Foranledning af Direktionen for den Hielmstierne-Rosen- 
croneske Stiftelse har Dr. phil. Eiler Nystrøm udarbejdet og i 
1925 udsendt et pragtfuldt Værk, indeholdende en udførlig 
Skildring af Fondets Stiftere og deres Slægt, en Gengivelse af 
Stiftelsens Fundatser og testamentariske Bestemmelser samt en 
Redegørelse for dens Virksomhed.

Særlig Interesse frembyder Skildringen af de to Slægter, hvis 
Dygtighed og Nærsomhed tilvejebragte de store Midler. Baade 
den islandske Købmand Niels Hendriksen og Præsten Edvard 
Londemann var Mænd, som vilde frem paa den sociale Rangstige 
og ejede Betingelserne for at naa deres Maal. Den næste Genera
tion, Henrik Hielmstierne og M. G. Rosencrone, naaede et langt 
Skridt videre, satte over Kløften, som skilte Borger- og Adel-
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stand, og avancerede frem til høje Embedsstillinger. Hi elmstierne 
blev Kancelliassessor og Højesterets Justitiarius, Rosencrone 
endogsaa A. P. Bernstorffs Efterfølger som Udenrigsminister i 
1780. Ingen af dem satte dog særlige Spor i deres Embedsvirksom
hed. Deres Betydning beroede først og fremmest paa deres om
fattende kulturelle Interesser og Iver for at støtte Tidens aande- 
lige Bestræbelser. Ud fra sit omfattende Kendskab til det 18. Aar- 
hundredes Danmark er det lykkedes Forfatteren at give et udmær
ket Billede af en Kreds, som har haft en ikke ringe Betydning og i 
mange Henseender indtager en Særstilling indenfor Datidens Over
klasse. Ogsaa af Hielmstiernes og Rosencrones Embedsvirksomhed 
giver Forfatteren udførlige Skildringer og kan fremhæve adskillige 
nye Træk. Mærkeligt er det dog, at han slet ikke omtaler Hielm
stiernes og Luxdorphs Protest mod Struensees administrative 
Reformer. Der havde maaske ogsaa været Anledning til at 
nævne den spydige Dom over Hielmstiernes Virksomhed i Kan
celliet, som vistnok skyldes Memorialekspeditionssekretæren i 
Kabinettet Georg Zoéga, selv om den maaske ikke er fuldt ret
færdig. Derefter skulde Hi elmstierne kun sjeldent have været at 
finde i sit Embedskontor, dels paa Grund af sine mange Beskæf
tigelser, dels fordi han »als ein schwer reicher Mann nicht gerne 
chainirt seyn will«. »Nach so bewandtcn Umständen scheint dies 
Gontoir mehr für Hielmstierne und Debes [hans Stedfortræder] 
als die beyden Herrn fürs Gontoir gemacht zu seyn«. (Den danske 
Centraladministration, udgivet i Anledning af den danske Kancelli
bygnings 200-Aarsdag. S. 348). I hvert Fald kan det dog ikke 
siges, at Hielmstierne fra alle Sider karakteriseres som Mønstret 
paa en Embedsmand.

Redegørelsen for Fondets Virksomhed viser, at neppe noget 
historisk Arbejde i de sidste to Menneskealdre har set Lyset her
hjemme uden Bidrag af den store Formue, som den sidste Repræ
sentant for de to Slægter skænkede til almennyttige Formaal.

Ax. L.

Dansk Provinspresse, et stort, smukt Værk, som Pro vins journal
istforeningen har udgivet i Anledning af sin 25-aarige Bestaaen, 
maa siges at omhandle en vigtig Side af den nyeste Tids danske 
Samfundshistorie.

Hovedafsnittet er en Fremstilling af Provinspressens Historie. 
Dens Forfatter er Landstingsmand, Redaktør J. V. Christensen, 
Ringsted. Han har overfor sit Emne staaet med en særlig praktisk 
Sagkundskab, og han har forstaaet at behandle det med god 
historisk Sans for de afgørende Udviklingslinjer, saaledes at der
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er fremkommet en virkelig Oversigt. Mange Enkeltheder har der 
ikke været Plads til, men de, der anføres, er alle af Betydning. 
Selvfølgelig er det ikke altid saa let at fastslaa ganske nøjagtig, 
hvornaar det eller det Fænomen første Gang er at paavise. S. 50 
siges det, at man første Gang ser en Bonde optræde med Navns 
Underskrift til Forsvar for Bondestanden i Goldschmidts »Sjæl
landspost« fra Slutningen af 1830erne. Imidlertid offentliggjorde 
allerede Gaardfæster Rs. Hansen, Rifbjerg paa Langeland, i 
»Den økonomiske Korrespondent« for 1821 (Nr. 12) en Artikel 
med Titlen: »Bondestanden maa ikke undertrykkes«. Dog kan det 
naturligvis siges, at Artilden fra omkring 1840 mere end den 
fra 1821 er en Svale, der bebuder Sommer.

Det første Provinsblad blev oprettet i Odense 1735. I de 
følgende 100 Aar opstod et lille Blad snart hist og snart her. 
Heller ikke Stændertiden bragte nogen stærk Fart i Udviklingen. 
Den har ikke paa dette Punkt haft nær den samme Betydning 
for Provinsen som for Hovedstaden. Det Blad fra før 1848, der 
stærkest peger frem mod en ny Retning indenfor Provinspressen, 
er, som Forfatteren meget rigtig fremhæver, J. A. Hansens 
fra København udsendte »Almueven«, Forløberen for den senere 
Venstrepresse.

Tiden nærmest efter 1848 bragte Sejr for Principet »hver By 
sin Avis«, men disse »Byens Aviser« vedblev stadig at være meget 
smaa og fattige paa Indhold. Saa kom snart efter 1864 den gen
nemgribende Forandring, at Politikerne fortrængte Bogtrykkerne 
fra Førerskabet indenfor Provinspressen. Venstrepressen blev 
grundlagt, og Løsenet blev »hvert Parti sin Avis i hver By«. Det 
vilde en Tid lang sige to Aviser, som imidlertid ved Socialdemo
kratiets Fremtrængen blev til tre og endelig efter det radikale 
Partis Stiftelse 1905 til fire.

Det Tidsrum, hvori Provinsaviserne har været politiske 
Kamporganer, har ogsaa set den journalistiske og forretnings
mæssige Udvikling fra det ganske lille Blad til den store moderne 
Provinsavis. Med Hensyn til Bladenes Stof fremhæver Red. 
Christensen særlig Betydningen af, at det blev fast Skik at 
optage udførlige Referater af de forskellige offentlige Forhand
linger og Sammenkomster, en Skik, der iøvrig har bidraget til 
at præge Provinspressen forskellig fra Hovedstadspressen og i 
visse Maader gøre den til en bedre historisk Kilde end denne. 
Af stor Interesse er, hvad der berettes om Provinsbladenes For
hold til den under Verdenskrigen midlertidig genindførte Censur.

I Tilslutning til J. V. Christensens udførlige Afhandling 
skriver P. Eliassen, Kolding, om den sønderjyske Presse, der

Historisk Tidsskrift. 9. R. IV. i 4
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under Fremmedherredømmet havde helt andre Vilkaar end den 
øvrige danske Provinspresse i journalistisk saavelsom i politisk 
Henseende; det enkelte Blad maatte, hvad Indhold angaar, 
langt mere staa paa egne Ben uden i væsentlig Grad at kunne 
benytte Fællesstof. Endvidere skriver Lærer Oluf Skaalum, tid
ligere Redaktør af Dimmalætting, om Pressens Udvikling paa 
Færøerne, hvor ogsaa nu Bladene i høj Grad er blevet Parti
organer.

I Værket findes ogsaa historiske Skildringer af Pressens 
Foreningsliv, en systematisk »Pressestatistik« og en »Journalist
stat«, omfattende Journalister, der for Tiden er ansat i den danske 
Provinspresses Tjeneste. Hans Jensen.

Dr. Otto Brandt, Professor ved Universitetet i Kiel, som 
for nylig udsendte et større Arbejde: Geistesleben und Politik in 
Schleswig-Holstein um die Wende des 18. Jahrhunderts, har i 
1925 udgivet et Oversigtsarbejde: Geschichte Schleswig-Holsteins.

Bogen har mange Fortrin. Paa 184 Sider giver den en koncis 
og velskrevet Redegørelse for Hertugdømmernes Skæbne gennem 
Tiderne. Trods Knapheden indeholder den et omfattende Stof. 
Litteraturhenvisningerne er meget udførlige og meddeler baade 
danske og tyske historiske Arbejder. Selv om der lader sig paa
vise Mangler — f. Eks. er Vilh. la Cour: Geschichte des schleswig- 
schen Volkes Bd. I ikke anført — vidner den om Forfatterens 
Belæsthed og hans samvittighedsfulde Iver for ogsaa at tage Hen
syn til danske Arbejder. Tekstens Nuancering viser, at hans Viden 
ikke er begrænset til Titlerne.

Mod Stofvalget lader der sig fremsætte Indvendinger ; navnlig 
er det iøjnefaldende, at det væsentlig er Ridderskabets og Hertug- 
linjernes Historie, som behandles; langt mindre Opmærksomhed 
vises den sociale Udvikling, som netop i Hertugdømmerne frem- 
byder særlig Interesse. Selvfølgelig er Bogen skrevet ud fra tyske 
Synspunkter. Dertil er intet at sige. Uheldigt er det derimod, 
at den intetsteds giver udtømmende Oplysninger om Slesvigs 
nationale Forhold, og navnlig, at den paa enkelte Punkter inde
holder Udtalelser, hvis Optagelse ikke lader sig forsvare i et Værk, 
der bestræber sig paa »strenge Sachlichkeit und abgewogenes 
Urteil, beides auf wissenschaftlicher Grundlage«. Jeg henviser 
til S. 140: ». . . war doch das Schriftdänische ebenso wenig die 
Muttersprache der nordschleswigschen Bauern wie das Hoch
deutsche«, og til S. 154, hvor det paastaas, at den preussiske 
Regerings Misgreb overfor Danskerne efter 1864 »bei weitem nicht 
mit dem System der schroffen und unklugen Danisierungsmass-
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nahmen [efter 1851] verglichen werden können«. Disse Udtalelser 
er saa meget urimeligere, som Forfatteren paa talrige andre Punk
ter viser en prisværdig Iver for at svare til sit Program. Ax. L.

Den norske lokalhistoriske Forskning kan glæde sig ved at 
nyde en usædvanlig varm og forstaaende Paaskønnelse fra Uni
versitetets Side. Mænd som Oscar Alb. Johnsen, Knut Liestøl, 
Oluf Kolsrud, Alex. Bugge, Halvdan Koht har ikke blot ved 
flere Lejligheder udtalt deres Forstaaelse af og varme Interesse 
for »Bygdehistorien«, men har selv givet vægtige og værdifulde 
Bidrag til de norske Bygders og den norske Bondestands Historie. 
Da Landslaget for Bygde- og Byhistorie i 1920 opstod af Lands
komiteen for lokalhistorisk Forskning, blev det Prof. O. A. John
sen som overtog Redaktionen af dets Tidsskrift »Heimen« (siden 
1922), og da Norsk Folkemuseum satte norsk Bygdehistorie et 
saa storsiaaet Minde som det paabegyndte Pragtværk Norske 
Bygder, saa blev Bidragyderne til det smukke Bind »Setesdalen« 
alle Mænd, hvis Navne har den bedste Klang indenfor ikke blot 
den norske, men den fællesnordiske kulturhistoriske Forskning.

Som et nyt Vidnesbyrd om denne Universitetets Interesse for 
Lokalhistorien foreligger nu i Trykken det Foredrag, som Prof. 
Edv. Bull holdt paa de bygdehistoriske Kursus i Bergen 1918, 
Hamar og Kristianssand 1919: Innledning til bygdehistorisk 
studium (Oslo 1924). Allerede i Indledningsordene til det første 
Afsnit, om Bygdehistoriens Opgaver, trækkes det kraftigt og 
klart op, at det bygdehistoriske Arbejde har to store Opgaver, 
af omtrent samme Vægt: En som vender indad mod Bygden selv, 
og en som vender udad mod hele Rigets Historie. Bygdehistorien 
har ikke blot sin Betydning for Befolkningen i Bygden selv, »også 
rikshistorien har kostbar og uundværlig lærdom å høste av bygde
historien, og enhver historiker — om han så arbeider innenfor 
et aldrig så snevert område — må huske på at Norge er ikke bare 
en samling av enkelte bygder, men et folk og et rike«. Forf. vil 
derfor, at man skal betragte hans Skrift netop som et Forsøg paa 
at vise, hvor meget den almindelige historiske Videnskab har at 
lære af Bygdehistorien, hvor nødvendig en videnskabelig under
bygget bygdehistorisk Forskning er for Studiet af hele Folkets 
og Landets Historie.

Tyngdepunktet i den egentlige Bygdehistorie, fastslaar 
Forf., maa overalt og til alle Tider blive den økonomiske Historie, 
og her bliver Ejendomshistorien et overmaade vigtigt og væsent
ligt Afsmt. Mindst ligesaa væsentligt er imidlertid Studiet af hvad 
Forf. kalder »den økonomiske Virksomheds« Historie. Det gælder 

14*
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her at skrive Bebyggelsens Historie, hvor Arkæologien og Sted
navneforskningen bliver de vigtigste Hjælpevidenskaber. End
videre savnes endnu en Skildring af Jordbrugets Udviklings
historie. Forf. gaar herefter over til en Gennemgang af de vigtigste 
Kilder til norsk Landbrugshistorie, hvoraf det fremgaar, at 
Norge er ikke gunstigere stillet end Danmark, snarere noget 
ringere. Man har en Kvægskat 1657, en Matrikel fra 166O’erne, og 
Forarbejder til en ufuldendt Matrikel 1723, som ikke omfatter 
hele Landet, og ellers først Kilder fra det 19. Aarhundrede.

Forf. opstiller flere Problemer, til hvis Løsning Lokalhistorien 
kan give vigtige og uundværlige Bidrag. Spørgsmaalet om den 
gamle, primitive Klassificering af Gaardene i Hel- og Halvgaarde, 
om Fæstevæsenets Oprindelse og Landgildens Fastsættelse, om 
Husmandsklassens Oprindelse og Udvikling, om Selvejerstandens 
Dannelse fra Slutn. af 17. Aarh. Alle disse Spørgsmaal er ogsaa 
stadig uløste i dansk Landbrugshistorie, men det synes, som om 
Kilderne her i Landet flyder rigeligere.

I Slutningen af Afsnittet om Bygdehistoriens Opgaver kommer 
Forf. ind paa et Par Spørgsmaal, som er af stor Vigtighed ogsaa i 
Danmark. Det ene er Skattevæsenets Udvikling fra det 13. Aarh., 
og paa dette Punkt har Forf. selv givet et saa fortræffeligt Ar
bejde som »Leding«, det andet er Forholdet mellem de forskellige 
gamle verdslige og gejstlige Inddelinger af Landet: Er den ene 
eller den anden ældst? Bygger de paa naturlige Forhold i ældre 
eller nyere Tid, eller maaske paa rent ydre Hensyn, Ønsket om 
Lighed i Folkemængde eller Fladeindhold? I hvad Forhold staar 
de til den oprindelige Bebyggelse? Forf. slutter med at pege paa, 
at just ved Løsningen af disse Spørgsmaal er Bygdehistorikerens 
indgaaende Lokalkendskab ubønhørlig nødvendigt, og dette har 
sikkert ogsaa Gyldighed i Danmark.

Efter dette første Afsnit, som vel nok er det, der har mest 
Bud til den danske Forskning, følger en Oversigt over den særligt 
norske Lokalhistories Hjælpemidler, trykte Haandbøger, Jorde- 
bøger, Diplomsamlinger og andre Kildepublikationer, og til Slut 
en kort Oversigt over de vigtigste Arkivalier og Principperne for 
deres Ordning.

Bogen slutter med et Afsnit om historisk Kritik, der inde
holder en populær Redegørelse for Kildekritikens Metode, saaledes 
som den er fremsat og anvendt af Kr. Erslev og Joh. Steenstrup.

Svend Aakjær.

Ose. Alb. Johnsen: Noregveldets Undergang kalder sig 
»et Udsyn og et Opgjör« og bærer med Rette denne noget for-
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dringsfulde Undertitel, idet den er et Forsøg paa at vurdere 
de forskellige Tanker, der er fremsat om dette Spørgsmaal. 
Søm alle, der beskæftiger sig med denne Sag, gaar Forf. helt 
tilbage til Sars’ Udsigt over den norske Historie, og idet han 
bestemt tager Afstand fra dens Ensidighed, søger han især at 
vise det indviklede Sammenspil mellem almindelige Tidsforhold 
af social og økonomisk Art og de politiske Begivenheder. Han 
bygger dels paa et almindeligt Kendskab til Tiden, hvorom hans 
»Norges Bønder. Udsyn over den norske Bondestands Historie«bærer 
Vidne og paa egne Enkeltstudier som »Vincents Lunges Drap i 
Trondhjem«, dels paa en Række mindre og større Afhandlinger, 
de senere Aar har bragt. Hans Arbejde er en Paavisning af, 
hvordan Forstaaelsen af »Noregveldets Undergang« under alt dette 
er blevet uddybet siden Sars' Dage, men ogsaa af at Spørgsmaalet 
er langt mere sammensat og uopklaret, end man i Almindelighed 
regner med.

Bogen falder i tre Hovedafsnit: En Skildring af de Forhold, 
der allerede under de sidste norske Konger gjorde Riget modent 
til Undergangen; dernæst af Tiden fra Margrete indtil 1536 med 
Hovedvægten paa de enkelte Fyrsters Politik og deres Person
lighed, og tilsidst en i Enkeltheder gaaende Skildring af »Episko- 
patets kamp og fall«. I første Afsnit tager Forf. kort og bestemt 
Afstand fra Klimateorien som en Hovedforklaring af Nedgangen 
og fra Aschehougs og Sars’ Paastand om, at den norske Adels 
Svaghed har været skæbnesvanger for Rigets Selvstændighed. 
Adelens militære og statsbyggende Evne var overhovedet ikke 
stor i dette Tidsrum, og baade den verdslige og gejstlige Del af 
Adelen var i Norge — som i Sverige — tilmed udpræget unions
venlig, som det bl. a. udtrykkes S. 65: »Hemmeligheden ved 
unionen er nok ikke først og fremst rikets svakhet, men at de 
mektige i landet ønsket den«. Meget afgørende har derimod det 
norske Kongedømmes altfortærende Magtsyge været, især dets 
Tilbagetrængen af Folkets, af Bøndernes og Bondehøvdingernes, 
Indflydelse paa det offentlige Liv. Samtidig manglede Konge
dømmet enhver Betingelse for at kunne omforme de forældede 
Institutioner — især Ledingsflaaden — til hvad Tiden krævede. 
Herved er Herredømmet over Havene gaaet tabt og Forbindel
serne med Nordhavsøerne svækket, herved er den store norske 
Udførsel dels kommet paa fremmede Hænder, dels gaaet stærkt 
tilbage, og Norge er hovedsageligt blevet et Landbrugsland, 
medens Agerdyrkningen før kun var en enkelt Side af Folkets Næ
ringsliv. Meget interessant er det korte Overblik over Norges Han
delshistorie, som her gives; ikke mindst Afsnittet om Haakon V.,
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der i sin Ængstelse for de engelske Byers politiske Friheds- 
aand skal have afbrudt Norges Englandsforbindelser og derfor 
givet Hanseaterne en saa begunstiget Stilling. Efter en Omtale 
af det voksende Storgods kommer Forf. ind paa Spørgsmaalet 
om »Manndaudens« Eftervirkninger, hvorover der gennem Prof. 
Hasunds Forskning i Godsregnskaber og Gaardpriser er kastet 
meget Lys, og han hævder, at Storpesten er gaaet som et vældigt 
Jordskred hen over Landet ög har lagt uhyre Værdier øde: »især 
for de store godsejere, kongedømmet, kirken og adelen, bærerne 
af landets statslige og kirkelige organisation«. For Menigmand, 
for Leilændingene, betød denne Statsmagternes økonomiske Svæk
kelse derimod en Fremgang.

I det følgende Afsnit, hvor Unionskongernes Norgespolitik 
fremstilles, vil man være taknemlig for det Overblik, man faar 
over denne Side af vor Historie. Billedet er mørkt især af Mar
gretes og Eriks maalbevidste Arbejde paa at svække Norges 
Centralstyre og af Kristoffers og Kristiern I.s holdningsløse 
Svaghed overfor Hansestæderne. Et for de fleste overraskende 
Lyspunkt bliver dog Kong Hans. Allerede i Faderens sidste Tid 
sporer Forf. hans velgørende Indflydelse, og om hans første 
Kongetid anvender O. A. J. de stærke Ord: »I kong Hans fikk 
Norge og Danmark en regent med større evner enn noen av 
unionskongerne siden dronning Margrete, en mann med koldt 
hode, uredd og sterk vilje, med klart blikk for kongedømmets 
store opgaver og hjertelag for de arbejdende klasser — en real
politiker av rang«, og: »Han er vistnok den betydeligste av alle 
oldenborgerkongerne, men ikke vurderet efter fortjeneste«. Det 
er Kongens Fasthed overfor den danske Adel og det danske 
Rigsraad, men mest hans Holdning overfor Hansestæderne, 
hans Fremdragen af Englændere og Hollændere og Kongens 
Flaadebygning, der giver ham denne Plads i Fremstillingen. 
Dog varede den lyse Tid kun til Knut Alvssons Oprør og med 
Kristiern II kom atter mørke Tider; om han end handelspolitisk 
holdt fast ved de rette Linjer, bliver hans Synspunkt for Norges 
Styrelse det samme som Dronning Margretes. Denne Kongernes 
bevidste Nedbryden af Norges Centraladministration er for Forf. 
en Hovedaarsag i dette Tidsafsnit.

Dernæst følger Skildringen af Ærkebisp Olavs Kamp, den 
sidste Storkamp, før Natten faldt paa. Dens Betydning fremhæves 
ved en Paavisning af, at det var første Gang, at Episkopatet i 
Norge hverken kæmpede for en dansk eller for en svensk Union, 
men for Norge selv, et Forhold, der var fremtvunget af Reforma
tionens Sejr i begge Nabolande. Olav karakteriseres som en Nord-
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mand med udpræget norsk-patriotiske Følelser og Synsmaader, 
udsprunget som han er af en god Bondeæt fra Trondenes. Han 
er fremfor alt en troende Katolik og hengiven Ven og Forsvarer af 
den katolske Kirke. Olaf er tillige stor i sit Maadehold og lægger en 
betydelig Evne for Dagen til at lempe sig efter de vanskelige 
Forhold. Hvad Katastrofen i Trondhjem 3. Jan. 1536 angaar, den 
Begivenhed, hvorved hans Modstander Vincents Lunge blev 
myrdet og dennes Fæller, de søndenfjeldske Raader, blev fængslede, 
gør Forfatteren kort Rede for de Resultater, han selv er naaet til og 
har fremsat i en Afhandling i Videnskabsselskabets Forhandlinger, 
1915: at det er Ærkebispen og ikke Almuen, der har Hoved
ansvaret for Drabet. Ved saaledes at kaste nyt Lys over Ærke
bispens Karakter og hans maalbevidste Optræden i de sidste 
store Begivenheder lykkes det Forf. at skrive et Afslutnings
kapitel af større Kraft og Sluttethed, end tidligere Fremstillinger 
af samme Æmne har haft. Thi Ærkebispen var »tross alle beskyld
ninger mod ham for falskhet i samtid og eftertid, utvivlsomt en 
redelig og lojal natur«, og det i Forvejen planlagde Mord er moti
veret ved de skyldiges »forræderi både mod kirkens og Norges 
sak«. Den sidste selvstændige norske Politik var en »god politik« 
og »Begivenheden i Trondhjem 3. Jan. 1536 var i virkeligheten 
et statskup, rettet mod riksrådets flertall og den valgte konge, 
et dristigt og djervt udført statskup, vilde man ha sagt, om erke
bispen hadde hatt magtmidler til å forfølge den vunne sei er«.

Efter at have gjort Rede for det endelige Nederlag vender 
Forf. sig atter til Folkelivets almindelige Vilkaar i Nedgangstiden. 
Han minder om, at saadanne Tider ingenlunde behøver at betyde 
tunge og forkuede Tider for Menigmand. Der var endnu Jord 
nok efter Manndauden, Fiskeriet var i Vækst, Skattetrykket 
lettere end i Ledingsflaadens Tid; sammenlignet med Tilstanden 
i det 17. Aarh. er Billedet endnu lyst. Prydkunstens Blomstring, 
Folkevisens Liv, Folkets stigende Religiøsitet anføres som talende 
Vidnesbyrd, og ikke mindst oplysende herom virker Gengivelsen 
af den skibbrudne Quirini og hans Rejsefællers Skildring af Lofot- 
livet og af deres Færd ned gennem Norge i 1432.

Oscar A. Johnsens Bog er saaledes baade et Udsyn og et 
Opgør, og det vil ved sin omfattende Hensyntagen til mange 
forskellige Sider af Folkehistorien og ved sin Afvej en af de for
skellige Momenters Betydning for det endelige Resultat, tjene til 
Vejledning og Klaring for mange, der kun er fortrolig med den 
ældre Opfattelse af Problemet »Noregveldets Undergang«.

C. P. O. Christiansen.
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Den bekendte svenske Kirkehistoriker Yngve Brilioth har 
i 1925 offentliggjort en større Undersøgelse: Svensk kyrka, kunga
döme och påvemakt, 1363—1414. Han kaster først et Blik tilbage 
paa Folkungetidcn, den svenske Kirkes Blomstringsperiode i 
Middelalderen. Domkirker og Klostre, mindre Kirker og Kapeller 
rejstes i stort Antal, Domkapitler dannedes, Kirken opnaaede 
Skattefrihed og øgede sit Gods, og de kanoniske Krav om Sondring 
mellem kirkeligt og verdsligt blev i temmelig vidt Omfang bragt 
til Gyldighed. Kongeslægten viste Kirken varm Interesse, og til 
Gengæld var Paverne villige til at tage Hensyn til Kongehusets 
Ønsker ved Besættelsen af Bispestole og andre kirkelige Embeder. 
Perioden endte med et Nederlag for den gamle Kongeslægt, 
hvad Kirken bærer et lige saa stort Ansvar for som de verdslige 
Stormænd. Begejstringen for det mecklenborgske Herredømme 
kølnedes dog snart stærkt paa Grund af de svære Kirkeskatter, 
som det blev nødvendigt at indkræve. Kirkens Misfornøjelse, 
men ogsaa dens Evne til paa mange Punkter at sætte sine Krav 
igennem, træder særlig stærkt frem under Erkebispen Birger 
Gregersson, der ivrigt støttes af en Række andre Biskopper, 
især Nicolaus Hermanson i Linköping. Trods det mangelfulde 
Materiale er det lykkedes Forfatteren i Erkebiskop Birger at vise 
os Billedet af en virkelig Kirkehøvding. Som en enlig Kæmpe 
i en ellers splittet og smaatskaaren Tidsalder rager denne Mand 
op, lige betydelig som Kirkepolitiker og som Forvalter af Kirkens 
aandelige Arv. Takket være ham og den voksende Indflydelse fra 
Vadstenakredsen, som han ogsaa selv stod nær, kan der nu spores 
en betydelig Fremgang i Kirkens aandelige og politiske Magtstil
ling. — Under det store Paveskisma fra 1378 holdt Sverrig — som 
hele Norden — fast ved Rom og afviste ganske afgjort den avig- 
nonske Pave, ClemensVII, men Splittelsen i Kristenheden strakte 
dog sine uheldige Følger dybt ned i Kirken. Ogsaa Klostervæsenet, 
særlig Tiggerordenerne, led under Brydninger, fremkaldte ved 
Skismaet. løvrigt arbejdede i denne Periode den nye Erkebiskop 
Henricus Karoli, ligeledes stærkt paavirket af Vadstenatankerne, 
paa at befæste Kirkens økonomiske Selvstændighed.

Da Albrecht af Mecklenborg 1389 maatte vige for Dronning 
Margrethe, indtraadte der en betydelig Forandring i Kirkens 
Stilling. Af stor Interesse er det at se, hvorledes Margrethe 
fra første Færd lader sin Kirkepolitik lede af to Grundsynspunkter, 
idet hun dels ved en storstilet Gavmildhed søger at vinde den 
svenske Kirkes Mænd, dels ved sin nære Tilknytning til Pave
stolen sikrer sig, at der altid bliver taget Hensyn til hendes Øn
sker. — Det havde været en af Albrechts skæbnesvangre Forsøm-
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melser, at han havde undladt at holde sine Forbindelser ved Kurien 
i Orden. Af afgørende Betydning blev Margrethes nære Forhold til 
Bonifacius IX, hvad der i svensk Kirkehistorie særlig gav sig 
Udtryk i en Række Begunstigelser i Anledning af Jubelaaret 
1390, Birgittas Kanonisation 1391 og den stærke Føjelighed over
for Margrethes Ønsker ved Besættelsen af Embeder. Hun søgte 
bevidst at faa Bispestolene besat med sine politiske Tilhængere 
— f. Eks. Knut Bosson i Linköping —, og efter 1397 mærker 
man en voksende Tilbøjelighed til at trænge danske Mænd ind 
i svenske Embeder.

Under Margrethes Styrelse indtraf Pisapavedømmet 1409, som 
fremkaldte en alvorlig Spaltning i den svenske Kirke. ISverrig 
var man tilbøjelig til at give Konciliet i Pisa sin Tilslutning, 
medens Margrethe holdt fast ved Rom (Alexander V.). Striden 
blev først bragt til en foreløbig Afslutning ved Valget af Johannes 
XXIII. Ogsaa med denne Pave, som igen bragte Enhed i de 
kirkelige Forhold, traadte Margrethe i nøje Forbindelse, men i 
Sverrig var Bitterheden mod Dronningen stigende.

Bogens to sidste Kapitler behandler den svenske Kirkes indre 
Tilstand, dels set i Forhold til Dronning Margrethe, dels i Forhold 
til Pavestolen. Med Rette betoner Brilioth — som allerede tid
ligere Kr. Erslev — den uopløselige Forbindelse, der bestaar 
mellem de kirkepolitiske og de religiøst bestemte. Bestanddele 
i Dronningens rige Gavmildhed overfor Kirken, der særlig træder 
frem i den store Gave 1411 paa c. 16000 lybske Mark. Der kan 
næppe tvivles om, at Margrethe var oprigtig religiøst grebet, 
paavirket som hun var af Vadstenabevægelsen, men ikke mindre 
stærk var hendes Trang til at herske. Derfor var Misfornøjelsen 
blandt den svenske Gejstlighed stadig voksende, trods alle rige 
Gaver og trods Dronningens Forsøg paa at beskytte Kirken 
mod de talrige Overgreb, som Kirker og Præster var udsat for, 
og hvorom de bestandig gentagne Klager paa Provincialkoncilierne 
er klare Vidnesbyrd. Gennem denne aarelange Modstand mod 
Margrethe uddannedes den svenske Kirke i Retning af en selv
stændigt optrædende og virkende Nationalkirke, ligesom de 
fælles Interesser igen for en Tid nærmede verdslige og gejstlige 
Stormænd til hinanden.

Til Belysning af Pavestolens Indgriben i den svenske Kirkes 
indre Forhold i denne Periode især m. H. t. Domkapitler, Aflads
væsen, Dispensationer og Provisioner er der i Bogens sidste 
Kapitel samlet et ikke ringe Stof, og meget nyttigt gives der 
tilsidst en Liste over alle Embedsbesættelser ved Provision 
1379—1414.
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Forfatteren indrømmer selv et Sted, at Materialet er af en 
egen »kantet« Beskaffenhed, som ikke tillader Behandling efter 
almindeligere Synspunkter. Nægtes kan det heller ikke, at det 
stærkt brudstykkeagtige Materiale med dets utallige Enkelt
heder i betydelig Grad er kommet til at tynge Fremstillingen; 
man savner sammenfattende Oversigter over de indvundne Re
sultater. Men Forfatteren har Krav paa Beundring for den Grun
dighed og sejge Taalmodighed, han har udvist ved Indsamlingen, 
Prøvelsen og Behandlingen af disse mange spredte Brudstykker. 
Som Bogen hviler paa en solid Grundvold af Dokumenter, 
giver den værdifulde Bidrag til svensk Kirkehistorie i Senmid
delalderen og — paa Grund af de beslægtede Forhold — ogsaa 
til dansk Kirkehistorie. Tilmed virker den som et vægtigt 
Vidnesbyrd om Værdien af de senere Aars Undersøgelser i Va- 
tikanerarkivet. Bjørn Kornerup.

Alfred Sterns Geschichte Europas seit den Verträgen von 
1815 bis zum Frankfurter Frieden von 1871 er nu blevet afsluttet 
med Bind X. Takket være Forfatterens Stilling i et neutralt 
Land, hvorved det har været ham muligt at fortsætte Arbejdet 
under Krigen, er dette Værk, hvis første Bind udkom for over 30 
Aar siden, ikke som saa mange af den Slags Kæmpearbejder fra 
Enkeltmands Haand forblevet en Torso. Trods de mellemliggende 
Begivenheder er de sidste Bind stadig præget af samme ærlige 
Stræben efter en fordomsfri Bedømmelse som de første, og kun 
faa Sætninger leder Tanken hen paa, at dette er skrevet efter 
Krigen. At Adgangen til Arkiverne efter Krigen er blevet 
aabnet i en Udstrækning, som Forfatteren ikke havde tænkt 
sig Muligheden af, da Planen blev lagt, er kommet Værket til 
Gode. Det er navnlig Arkiverne i Wien og Berlin, der paa 
denne Maade har kunnet udnyttes i de to sidste Bind. Som et 
enkelt Eksempel, af Interesse ogsaa for dansk Historie, kan næv
nes Protokollen over Konseilsmøderne i det prøjsiske Statsmini
sterium, der gengives i Uddrag for Tiden 2. Jan.—3. Febr. 1864. 
Nordens Historie berøres i de tre Bind, der er udkommet, 
siden Værket sidste Gang har været Genstand for Omtale i Histo
risk Tidsskrift, saa godt som kun i Anledning af det slesvig-hol- 
stenske Spørgsmaal, hvor Professor Stern i udstrakt Grad har be
nyttet de nyeste Publikationer paa Dansk. Halls Udenrigspolitik 
har det aabenbart været Forfatteren meget vanskeligt at forstaa.

Sterns Geschichte Europas er vel nu utvivlsomt den lødigste 
Fremstilling, vi har af Europas Historie i dette Tidsrum. For
fatteren har formaaet at give en overvældende Mængde positivt
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Stof — og deriblandt meget nyt Stof — paa en forholdsvis snæver 
Plads, uden at Linjerne brydes. Som en mønstergyldig Behandling 
i saa Henseende kan nævnes Kapitlet om Hohenzoller-Kandida- 
turen og Udbrudet af Krigen i 1870, der samtidig er saa uhildet 
som næppe nogen tidligere Behandling i tysk eller fransk Littera
tur; med Rette træder Emser-Depechen noget tilbage fra den 
altfor dominerende Rolle, der som oftest — fra begge Sider — 
har været den tildelt som Aarsag til Krigens Udbrud.

Peder Hansen.

Keith Feiling: A History of the Tory Party 1640—1714 
er en stor Bog paa ca. 500 Sider og en overordentlig grundig 
Studie, der bringer en Mængde tildels meget detaillerede Op
lysninger vedrørende engelsk Politik i det Tidsrum, den omhandler.

Hvad der berettes om Tiden før 1660, er at betragte som Ind
ledning til det følgende. Det smukkeste Kapitel ikke blot i 
denne Indledning, men i hele Bogen, er Kapitlet om »Kavalererne«, 
der har Forfatterens Hjerte. Han maler i livlige Farver og med 
Anvendelse af mange poetiske Citater deres Renæssancekultur, 
deres undertiden sværmeriske Kongetroskab, deres højkirkelige 
Kristendom. Den samme Sympati har Forfatteren ikke vist 
overfor det Parti, hvis bugtede Vej han omhyggelig følger gennem 
de Hof- og Parlamentsintriger, der blomstrede i Tiden baade før 
og efter Revolutionen i 1688. Der vil i denne Fremstilling være 
meget nyt at finde, ikke mindst angaaende de enkelte førende 
Personligheder som Clarendon, Danby og ganske særlig Boling- 
brokes Samtidige og Rival Harley (Jarlen af Oxford). Clarendon 
skal ses som den egentlige Grundlægger af hele den ældre Tory- 
politik, hvis Tid var forbi med hans Datterdatters Dronning 
Annas Død i 1714; Harley fremstilles som den, der først i Praksis 
søgte, omend famlende, at gaa frem efter den tillempede Tory- 
Tanke, som Bolingbroke senere udviklede teoretisk, og som 
kunde blive det brugbare Grundlag for det nye Tory-Parti, 
der udviklede sig fra Midten af det 18 Aarhundrede.

Hvad er »Tory-Tanken« i sin Kerne? Det er Tanken om na
turlig Autoritet, om Statsmagtens Hellighed og om den organiske 
Enhed af Konge og Folk. Det er — saaledes lyder den sidste 
Bemærkning i Mr. Feilings Bog — intet mindre end det halve 
af Menneskets Natur.

Det kan ikke nægtes, at der er noget vist abstrakt — man 
tør maaske sige noget for udpræget engelsk-akademisk — 
over denne Bog i baade Form og Tankegang. Modsætningen 
mellem Toryer og Whigger betragtes helt som en politisk og
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religiøs Idémodsætning. Tidsalderen staar for Forfatteren 
som »de politiske Teoriers Aarhundrede«, og han fremhæver, at 
begge Partier er udsprunget fra det samme aristokratiske Sam
fundslag. Fremhævet burde dog vel ogsaa have været den Be
tydning, London havde ved den engelske Revolution. Der turde 
ligge noget baade karakteristisk og symbolsk i, at Cromwell var 
gift med en Købmandsdatter fra London. Det er sikkert med 
Rette blevet hævdet, at det mest var de »squires«, der havde 
Tilknytning til Borgerskabet og dets Pengeinteresser, som blev 
Whigger, medens det var de mere gammeldags og »feudale« Med
lemmer af denne Stand, som blev Toryer. Sociale Interesser 
gjorde sig utvivlsomt gældende ved Dannelsen af de to gamle 
Partier i England, men samtidig selvfølgelig ogsaa i høj Grad 
Tanker, Tro og Følelser — som ved alle Partidannelser, den 
parlamentariske Historie kender. Hans Jensen,

I den uendelige Række af Forfattere, der har skrevet om det 
fristende Emne: Paris’ Historie, er der i Virkeligheden ingen, 
der har givet netop det, man maatte vente: Byens egen Historie. 
Enten er det topografiske Beskrivelser eller Frankrigs politiske 
Historie om igen eller en Blanding af begge Kategorier, der er 
blevet budt Læserne under denne Titel. Til at give en virkelig 
Redegørelse for Byens egen Vækst har først vore Dages Hi
storikere haft Materiale og kun én at dem haft Mod. Denne ene 
er Direktøren for Bibliothéque de la Ville de Paris, — en In
stitution, der oprindelig hørte sammen med det berømte Car- 
navalet-Museum, men nu er selvstændig, — Marcel Poéte, 
allerede kendt af Frankrigs og det øvrige Europas store Flok af 
Pariserhistoriens interesserede gennem sine fortræffelige og for
nøjelige Bøger om enkelte Afsnit af Byens Historie: L’enfance de 
Paris (1912), — La promenade å Paris au XVII. siécle (1913), — 
Paris devant la menace étrangére en 1636 (1916), — Au jardin 
des Tuileries (1924). Han har i 1924 udsendt første Bind af 
Une vie de cité. Paris de sa naissance å nos jours, og dermed har 
vi da for første Gang faaet en indgaaende Redegørelse for, hvor
ledes Paris opstod, hvorfor just paa det Sted, og hvorledes og 
hvorfor den er blevet til det, den er, kort sagt for Kontinuiteten 
i Byens Liv. Poéte sætter sig som Opgave at vise, hvorledes en 
By stadig er et og samme Væsen i stadig Udvikling, og at den er 
et »socialt Udtryk«, der ikke kan skilles fra de andre Former 
for et Tidsrums sociale Liv. Det enkelte Faktum behandles da 
efter Forfatterens særlige Formaal. Det gælder for ham overalt 
at uddrage, hvad han kalder »le fait urbain«. Bygges der et Kapel
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eller udvides en Kirke, drejer det sig i denne Sammenhæng ikke 
om at gøre Rede for det religiøse Livs eller Kunstens Udvikling, 
men om at paapege en Forøgelse af Byens Befolkning paa et 
givet Sted. — Naar Frants I opretter College de France, ser 
Forfatteren ikke derpaa som den, der skal skrive om Undervis
ningsanstalternes Historie i Paris, men som den, der skal vise, 
hvorledes Renæssancen ogsaa paa Undervisningens Omraade 
omformer Byens Karakter og Fysiognomi. — I Statuen af Henrik 
IV paa Pont-Neuf ser han ikke et Monument, et Kunstværk, 
men den første Statue, der paa antik Vis rejses paa Alfarvej i 
Paris. — Ludvig XIV.s By ligner Kunsten og Litteraturen paa 
samme Tid: de lige Linjer, klassisk Harmoni i en Tragedie som i 
et Haveanlæg.

Der skal iøvrigt her kun gøres opmærksom paa den ledende 
Idé i Poéte’s Redegørelse for Paris’ Opstaaen og hurtige Vækst, 
en Idé, hvormed han stiller sig paa lige Linje med moderne 
Forskere som Bédier i dennes Arbejde om Les Chansons de geste 
og Kunsthistorikeren A. K. Porter i hans store Værk Romanesque 
Sculpture of the Pilgrimage Roads (Boston 1923); dette sidste Værk 
kender han dog næppe. Som Bédier og nu Porter har vist, hvor
ledes henholdsvis Heltedigtene og de nye kunstneriske Former 
breder sig langs Landenes Hovedveje, saaledes er det Poéte’s 
Formaal at levere Bevis for, at ogsaa Byernes Skæbne afgøres af 
de af Naturen paa Forhaand bestemte Veje. Og Forfatteren 
viser ogsaa paa overbevisende Maade, hvorledes Paris par ex
cellence er Byen paa Vejen, Handelsvejen og Pilgrimsvejen. 
Naturen har bygget dens Vugge, og de naturlige Landeveje fra 
Nord til Syd og Vandveje fra Øst til Vest gør den til det Handels- 
og Kulturcentrum, den er den Dag i Dag. Ingen anden Hoved
stad i Europa er vel en saa naturlig Hovedstad som Paris.

Foruden det i Fjor udkomne Bd. I er i Aar kommet et saa- 
kaldt Album, der foruden et meget omfangsrigt, mestendels ikke 
før offentliggjort Billedmateriale bringer indgaaende Oversigter 
over de forskellige Tidsrums Historie, saaledes at dette Album, 
der kan købes for sig selv, i Virkeligheden er en fuldstændig 
Paris’ Historie for sig. Robert L. Hansen.

De Tanker, Georg von Below fremsætter i sin sidste Bog, 
er Tanker, som har levet længe hos ham. De er allerede til Stede 
i hans Indlæg i Striden mellem Gothein og Schäfer og i hans 
Omtale af Bernheims Lehrbuch der historischen Methode i Göt- 
tingische gelehrte Anzeigen i 1892 og paa ny i Kritikken over 
Lamprecht i Historische Zeitschrift i 1898 (H. Z. LXXXI 193:
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Die neue historische Methode). Ned gennem Aarene ser man, 
hvorledes han atter og atter tiltrækkes af methodologiske Spørgs
maal, »Problemernes Litteraturhistorie«, Historiografien. I 1915 
gav han i Internationale Monatschrift für Wissenschaft, Kunst 
und Technik et Overblik over den tyske Historieskrivning i det 
forløbne Hundredeaar, i 1916 er Tidskriftartiklerne blevet til en 
Bog, der i 1924 yderligere udvides og nu bærer Titlen: Die deutsche 
Geschichtsschreibung von den Befreiungskriegen bis zu unsern Tagen 
med Undertitel: Geschichtsschreibung und Geschichtsauffassung.

Bogen er offentliggjort i den Række Haandbøger, som Below 
og Meinecke udgiver, men har ikke meget af en Haandbogs 
Karakter, stærkt personligt præget som den er, og med en over
vældende Stoffylde, der ikke let lader sig overskue. Den staar 
nu i Serien Side om Side med Fueters Geschichte der neueren 
Historiographie, der i sin Grundanskuelse er saa vidt forskellig 
fra den som muligt. Fueters Haandbog med dens gode Sider og 
dens svage Sider er vel almindelig kendt. Her skal kun siges, at 
Below ved meget, som intet Steds kan læses, fordi han gennem 
mange Aar har staaet i Arbejdet blandt de tyske Historikere og 
har levet i deres Tradition, medens Fueter i mange Henseender 
dømmer som den, der staar udenfor. Der er mere Historie i Below 
trods al hans Ensidighed og Ufordragelighed; der er hos ham 
en dybere Forstaaelse af Personlighederne og Vurdering af det 
subjective Moment, ikke blot som Fejlkilde, men som Rigdoms
kilde. Udæskende anfører han Luthers Ord. »intellectum et sensum 
non dat nisi ipse affectus et experientia«, som de lyder i Karl 
Holls Tolkning: »Man versteht nicht in der Kühle, sondern im 
Affekt, in der Leidenschaft«.

Belows Hovedthesis er, at alt, hvad der har Værdi i den tyske 
Historieskrivning, strømmer ud fra Romantikken og den histo
riske Skole, der havde vundet en inderligere og rigere Livsfor- 
staaelse end det 18. Aarhundredes Folk og dermed Evne til at 
se Fortiden i dybt Perspektiv. Hos Dilthey, Meinecke, Rothacker, 
H. Oncken finder man i Hovedsagen samme Vurdering af det ny, 
der fødes først i Aarhundredet, men ingen er fanatisk som Be
low, der ganske underkender og fordømmer Oplysningstiden 
saavel som de Aandsstrømninger i det 19. Aarhundrede, der 
har Væsensfællesskab med den. E. J.

Med det i 1923 udkomne Bind II af den af den tyske Histo
riker Professor Rudolf Hapke for »Verein für Hansische Ge
schichte« udgivne store Aktpublikation »Niederländische Akten 
und Urkunden zur Geschichte der Hanse und zur deutschen See-
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geschickte«, hvis Bind I udkom 1913, er der afsluttet et Værk, 
der ikke alene har stor Betydning for den nederlandske og hanse
atiske Sø- og Handelshistorie, men ogsaa for Danmarks Historie, 
ikke alene i handelspolitisk, men ogsaa i almindelig politisk Hen
seende. Særlig den Del, der omfatter Tiden 1531—44 og fylder 
mere end Halvdelen af Værket, bringer en hel Mængde nye Op
lysninger. Det var i den Tid, at Kampen mellem Nederlandene 
og de vendiske Stæder, særlig Lybæk, om Handelsherredømmet 
i Østersøen, afgjordes, og disse Kampe kom naturligt til at 
gribe stærkt ind i Danmarks Historie, da begge Parter søgte at 
drage den danske Regering over paa sin Side, i fornødent Fald 
tvinge den. Udgiveren har, som antydet, ikke nøjedes med at 
medtage de rent handelspolitiske Akter, men har ogsaa medtaget 
en stor Mængde Aktstykker af mere almindelig politisk Natur, 
særlig fra Rigsarkiverne i Brüssel og Wien. Disse Arkiver har 
ikke været synderlig benyttede ved Skildringen af Kejser Karl V’s 
og den nederlandske Regerings Politik overfor de nordiske Riger, 
specielt Danmark, siden Altmeyers og Lanz’s Værker, der nu 
er forældede, det første endda ret unøjagtigt. Ved at fremdrage 
Korrespondancen mellem Kejser Karl V og Statholderinden i 
Nederlandene, Dronning Maria, og flere af de ledende nederland
ske Statsmænd, er det lykkedes Udgiveren at kaste et nyt Lys 
over Kejserens og den nederlandske Regerings Politik, hvorved 
Modsætningen mellem Kejserens af Familiehensynet, — navn
lig hans Interesse for Christiern Il’s Døtre, ikke saa meget for 
Christiern II selv — paavirkede Politik og den nederlandske Rege
rings Politik, som væsentlig bestemtes af Hensynet til den neder
landske Handel, træder klart frem. Denne Modsætning gør sig 
særlig gældende i Tiden indtil 1544, da Kejser Karl ved Freden 
i Speier i en hemmelig Artikel lovede ikke mere at antage sig 
Christiern II’s og hårs Døtres Sag. For alle de diplomatiske For
handlinger mellem Nederlandene og Danmark og Lybæk med 
de vendiske Stæder i det nævnte Tidsrum bringer Publikationen 
iøvrigt et rigt, hidtil ukendt Materiale, Instruktioner for Ge
sandter, Indberetninger fra disse, Optegnelser om Forhandlin
gerne paa de talrige Møder etc., der i høj Grad udvider vort 
Kendskab til Tiders diplomatiske Historie.

Efter 1544 indeholder Publikationen ikke saa meget af Inter
esse for dansk Historie. Udsoningen mellem Kejser Karl V og 
Christian III var ru fuldbyrdet, og Kampen om Handelsherre
dømmet i Østersøen i det væsentlige afgjort til Nederlandenes 
Fordel. Der findes dog i den følgende Tid enkelte interessante 
Oplysninger om Forholdet mellem Nederlandene og Danmark,
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saaledes angaaende den nederlandske Gesandt Dr. Johan Stra- 
tius's Sendelse til Danmark 1549, Forhandlingerne 1553 mellem 
Danmark og Hansestæderne om forskellige Handelsforhold og 
Stridighederne under den nordiske Sy vaarskrig om Sundspærringen 
og det danske Forbud mod Handel paa Sverrig. Brugen af Vær
ket lettes i høj Grad ved de udmærkede og udførlige Person-, 
Sted- og Sagregistre.

Til denne Aktpublikation slutter sig en historisk Fremstilling 
af samme Forfatter Die Regierung Karls V und der europäische 
Norden (Lübeck 1914), hvori der paa Grundlag af den tidligere 
trykte Literatur, det nye i Hanserecesserne indtil 1530 og i den 
ovenfor nævnte Publikation fremdragne Aktmateriale og Akter 
i Rigsarkivet i København og Statsarkivet i Lybæk gives en ud
førlig og instruktiv Fremstilling af Kejser Karl V’s Politik over
for de nordiske Riger og de vendiske Stæder.

L. Laursen.

Berigtigelse.
I en iøvrigt meget elskværdig Anmeldelse af min Afh. »Kol- 

legiestyrets Gennembrud og Sejr 1660—1680« har Hr. Magister Kr. 
Petersen kun rettet een Indvending mod mig, nemlig, at jeg ikke 
oplyser, hvorledes Udlandets Paavirkning gør sig gældende ved 
Kollegiernes Indretning. »Det ses ikke, at Forf. har kendt eller 
benyttet Vibes Discours eller andre lignende Aktstykker. Under 
Omtalen af Krigskollegiets Historie vises det, hvorledes Instruksen 
er en Afskrift af den tilsvarende svenske, men der siges intet 
om, hvorfra man har det svenske Forlæg«. Jeg maa tilstaa, at 
jeg blev forbavset, da jeg læste disse Sætninger. Som Note 134 
til min Fremstilling af Krigskollegiets Oprettelse staar følgende: 
»Afskr. i Peder Juels Protokol (Thott Fol. 748), Nr. 59, S. 175— 
197. Peder Juel har under sit Ophold i Sverige som Gesandt 
heri ladet afskrive en lang Række svenske administrative Doku
menter, Instrukser o. 1., deriblandt Ting, som har Betydning 
den Dag i Dag som Førstehaands Kildestof. Mærkeligt nok findes 
heri ogsaa en »Discours, huorledis effter dend Svensche maneer 
Krijgswesenditt udi Danmarck kand bestillis«; den handler dog 
slet ikke om et Krigskollegium, men om Hæren, og Forfatteren 
(i Følge et Haandskrift i Rostgaards Samling [4to, 27] Peder 
Vibe) tager Afstand fra at kopiere det svenske Forbillede«. — Er 
det, fordi Noterne er trykte bag efter Afhandlingen, at An
melderen har overset dem, skønt Tallet 134 burde vække hans 
Opmærksomhed? Knud Fabricius.



Studier over danske Adelsmænds Uden
landsrejser i Tiden 1560—1660.

Af

HENNY GLARBO.

Den Forandring, der i Løbet af det 16. Aarhundrede skete 
i Adelens Livsmaal og Livssyn i Danmark, saavel som 

i de andre europæiske Lande, under ændrede Samfunds
forhold og nye Idealer, maatte nødvendigvis lede til en Æn
dring i dens Uddannelse. »Gudsfrygt og Rytteri«, der tidligere 
var Maalet for Undervisningen, var ikke mere nok. Skulde 
Adelsmændene kunne fylde deres Plads i Rigets stadigt mere 
fintgrenede Styrelse, maatte de have flere Kundskaber; og 
skulde de med den stigende Kultur kunne hævde deres 
Stilling som Samfundets første Mænd baade inden- og uden
lands, maatte deres Tale og Livsvaner forfines. Renaissance- 
aarhundredet medførte derfor ogsaa i alle Lande en levende 
Interesse for Adelens pædagogiske Uddannelse, og Tidens 
Rigdom paa Skrifter om Fyrsters og Adelsmænds Opdragelse 
viser os, hvad Maalet var. De italienske Humanister gav 
deres fyrstelige Herrer gode Raad for Sønnernes Opdragelse. 
Montaigne kom i sine pædagogiske Skrifter ind paa samme 
Emne, og De la None tog det i sin Bog »Discours politiques 
et militaires« op til særskilt Behandling. Blandt de tyske 
Humanister var Joh. Sturm den mest fremragende praktiske 
Pædagog, og han gav i »Epistola ad Alexandrum« en ind- 
gaaende Skildring af den Uddannelse, den unge Fyrste og 
Adelsmand burde have for at kunne møde de Krav, Livet 
vilde stille til ham.

Historisk Tidsskrift. 9. R. IV. 15
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Ogsaa i Danmark var Spørgsmaalet brændende; man 
behøver kun at minde om Frederik IPs og Christian TV’s 
pædagogiske Interesse, om Skolen paa Frederiksborg og 
Akademiet i Sorø. Niels Hemmingsøn, den betydeligste For
fatter herhjemme, har vel ikke laget Spørgsmaalet op til 
direkte Behandling, men han har Gang paa Gang i sine 
Ligprædikener givet Vink om, hvad der syntes ham det 
rette Maal af Kundskaber for en Adelsmand. I Ligtalen over 
Birger Trolle (1571) siger han saaledes: »Han lærte at skrive 
og læse Dansk efter hans Forældres Raad og Begæring, og 
siden blev han øvet i tyske Sprog at læse og skrive, hvoraf 
han sin ganske Livstid havde stort Gavn, Lærdom og Trøst, 
saa at han læste den hellige bibelske Skrift og verdslige 
Historier, hvorudaf han var kommen til stor Forstand baade 
om sin Saligheds Sag og om verdslig Handel. Saa at han kunde 
viseligen foregive baade Lærdom og Eksempel i Raad og 
uden Raad, naar behov gjordes. Thi derfor læser man baade 
hellige Historier og hedenske Bøger, at man deraf kan 
komme i Forfaring om Verdens Løb at dømme, om det, 
som tilstunder udi Fremtiden, af det, som udi fordum Tid 
sket er, fordi Verden er sig vel altid lig, saa at man kan 
det ene af det andet gætte«. Denne Tale viser Tidens pæda
gogiske Program. Det var endnu de dogmatiske Stridigheders 
Tid, hvor det theologiske Studium var nødvendigt for en 
Adelsmand, ikke blot for »hans Saligheds Sag«, men ogsaa 
for at han i det politiske Liv kunde staa paa den rene Læres 
Grund. Senere traadte Theologien mere i Baggrunden, og 
Historie og Sprog blev i Renaissancetiden de to Grundpiller 
i den unge Adelsmands Uddannelse.

Historiens Nytte kunde ikke sættes højt nok for den 
vordende Statsmand, mente Tidens Pædagoger; dyrkedes 
den methodisk, var den det bedste Grundlag for den politiske 
Viden, der var det endelige Maal. Baade den klassiske og 
den moderne Historie skulde læses, baade Landenes og de 
enkelte Personers; og til dette sidste Formaal egnede intet 
sig bedre end Plutarchs Biografier, der da ogsaa var alle
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Pædagogers Alfa og Omega. Jo længere man kommer ned i 
Tiden, des mere træder Fædrelandets Historie i Forgrunden. 
I Indledningen til en Lærebog i Historie fra det 17. Aarhun- 
drede1 tilraades det at lade Eleverne først lære en Kronologi 
over deres eget Lands vigtigste Aarstal og saa sideordnet 
med disse tilføje de andre Landes Hovedbegivenheder; Fædre
landet blev da Udgangspunktet i deres Betragtning af Verden- 
historien.

Som Historiens Hjælpevidenskaber fremhævedes Geografi, 
Kronologi og Kosmografi; — det sidste defineredes som 
»Læren om hvad Gud har skabt« — og derfra gled man 
jævnt over i Naturvidenskaben. Denne var i Renaissance
tiden i stærkt Opsving og dyrkedes med den største Interesse 
af alle Stænder. Af Adelen opfattedes den dog ofte kun som 
en underholdende Beskæftigelse i ledige Timer, men flere 
og flere Pædagoger understregede, at denne Videnskab var 
til Nytte ogsaa i Adelsmandens praktiske Liv, om ikke andet 
saa fordi Livet i Naturen var eller kunde benyttes som et 
Billede paa Samfundslivet. Den danske Adelsmand Godtfred 
Lindenov, der ved Universitetet i Franeker holdt en Ora
tion »de optimo vitæ genere nobili adolescenti deligendo«, 
citerer med Glæde, »bonus physicus facit bonum ethicum« 
og peger paa, at »divinus Plato« har lært, at man skal 
bruge Øjnene til at betragte Naturen og lære af den.

Den anden Side af Adelsmandens Uddannelse var Sprog
undervisningen. Alle Pædagoger var enige om, at Latin her 
maatte være Grundlaget, baade fordi dette Sprog brugtes 
eller i hvert Fald kunde bruges ved alle internationale For
handlinger, og tillige fordi Latin var en Læremester i Vel
talenhed; men de forudsætter alle, at det sprogligt tilegnedes 
i Skolen, og den fortsatte Læsning af latinske Forfattere, 
som lægges de unge meget paa Sinde, havde vel det sprog
lige Formaal at polere deres Stil og forøge deres Talefær
dighed, men endnu mere var det de klassiske Skrifters Ind
hold, de gamles Visdom, der i den modnere Alder skulde

1 Chr. Weise: Der kluge Hoffmeister. Frankfurt og Leipzig u. Aar.
15*



224 HENNY GLARBO

lægges Vægt paa. Pædagogerne saa klart, at den latinske 
Talefærdighed var et af de vanskeligste Problemer. Mon
taigne udtrykker i sit Essai »De l’institution des enfants« 
sin Beundring over sine Forældres Fremgangsmaade. De 
gav ham til Huslærer en Tysker, der ikke kunde eet Ord 
Fransk, men magtede det latinske Talesprog til Fuldkommen
hed, og baade han, Faderen, Moderen og Tjenestefolkene 
gennemførte kun at tale Latin med ham, saa at dette virke
lig blev hans Barndoms Talesprog. Andre Pædagoger an
befalede adelige Collegier, hvor der kun taltes Latin, og 
stadige Studier af Plautus og Terents, forenet med Opførelse 
af latinske Komedier og actus d. v. s. Forhandlinger paa 
Latin over et historisk eller politisk Emne, hvor oprindelig 
hver Deltager skulde forsvare een Opfattelse, men som efter- 
haanden udvikledes til dramatiske Forestillinger, hvor de en
kelte optraadte som historiske eller opdigtede Personer og 
fremførte disses Tanker.

Med Hensyn til de andre Sprog betragtedes Græsk af 
Tidens Pædagoger som en smuk, men ret unyttig Pynt for 
en Adelsmand; der var vel skrevet gode Ting paa Græsk, 
navnlig Plutarchs Værker, men de var jo oversat paa Latin. 
Derimod lagde de megen Vægt paa de levende Sprog; gan
ske vist fandtes der kun undtagelsesvis værdifuld Litteratur 
paa disse, mente de, men som Talesprog maatte de tilegnes.

Naturligvis spillede dette en endnu større Rolle i den 
danske Adels Uddannelse end for dem, der havde et af de 
store Kultursprog til Modersmaal. Enhver Adelsmand skulde 
foruden sit Modersmaal kunne Tysk og Fransk, helst ogsaa 
Italiensk og Engelsk; Engelsk synes dog først i Slutningen 
af den her behandlede Periode at være kommet med i Be
tragtning. Studiet af Modersmaalet fremhævedes i hele Perio
den meget stærkt; man skulde kunne tale og skrive det rent 
og smukt, polere det i enhver Henseende; mindre tiltalende 
var det, at denne »Polering« for de danskes Vedkommende 
bestod i Indfletning af saa mange fremmede, navnlig franske 
Ord som muligt Tilegnelsen af de fremmede Sprog forud-
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satte nødvendigvis langvarige Udenlandsrejser, hvor de unge 
gennem Undervisning hos indfødte Lærere og Samtale med 
Landets Befolkning kunde lære at forstaa, tale og skrive 
dem. Om Sprogtilegnelsens særlige Betydning for Adelsstanden 
siger Godtfred Lindenov: »Sprogkundskaber og Veltalenhed 
er ikke blot nyttige, men nødvendige for alle dem, der ikke 
ønske at leve i Skygge og Lediggang, men at færdes i Lys 
og Berømmelse, deltage i Sendefærd og sidde i Fyrsters og 
Kongers Raad«. Atter her ser man Adelsmandens Undervis
ning pege fremad mod hans Stilling i det politiske Liv, og det 
øverste Trin af Undervisningen var derfor selve det politiske 
Studium. Undertiden behandles dette som et særligt Fag, 
men oftest føles det som det Synspunkt, hvorunder de en
kelte Studier skulde drives, som Kvintessensen, der skulde 
uddrages af alle de øvrige Fag, forøget ved Læsning af stats
videnskabelige Værker og fæstnet ved Orationer og Disputa - 
tioner over politiske Spørgsmaal.

Om det theoretiske Grundlag for det politiske Studium 
var Meningerne delte. Nogle Pædagoger mente, at Plato, 
andre, at Aristoteles skulde være Udgangspunktet, men de 
advarer alle mod Macchiavelli og anbefaler i Modsætning 
til ham Lipsius og Bodin. Dertil skulde saa komme de rent 
positive Kundskaber om Landenes Stats- og Samfundsforhold, 
der bedst tilegnedes paa Rejser, og om Samtidens Hofforhold, 
der i det 17. Aarhundrede blev Hovedinteressen ved et Land, 
og som Tidens utallige Rejsehaandbøger med Forkærlighed 
dvælede ved.

Krigsvæsen som Videnskab fremtræder ogsaa først hen- 
imod det 17. Aarhundrede, og her var De la Noue’s 
»Discours« det mest søgte Grundlag. Den udkom i 1587, 
og endnu i 1678 nævnes den som den klassiske Lærebog 
i Krigskunst. Som Hjælpevidenskab fremhæves tidligt Ma
thematiken; Geometrien lærtes bedst i Marken, ved Op- 
maaling af Fæstningsværker og andre Bygninger, og derfra 
gled man over i Studiet ogsaa af den civile Arkitektur; alt
sammen Fag, der ivrigt dyrkedes paa Rejserne.
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Om de æsthetiske Fag som Musik og Malerkunst var 
Meningerne delte. De la Noue anbefaler Musiken, støttet paa 
Aristoteles, der vilde, at de unge Mennesker skulde under
vises deri for at holde deres Aand fra i ledige Timer at 
beskæftige sig med slette Tanker. Om Malerkunsten udtaler 
han sig ikke.

Derimod enes alle Pædagogerne om at anbefale de unge 
Adelsmænds Uddannelse i ridderlige Øvelser, og her hen
viser de ikke blot til Grækerne, der satte Legemsøvelser saa 
højt, at de gjorde Apollo og Muserne til deres Beskyttere, 
men peger ogsaa paa deres Betydning for Karakterens Ud
dannelse. De fleste har som de la Noue tillige Sans for 
Ridderøvelsernes store praktiske Værdi for de vordende Hof- 
og Statsmænd i en Tidsalder, hvor den ydre Fremtræden 
fik en stadig stigende Betydning.

Den Uddannelse, der her er skitseret, var ogsaa Maalet 
for de danske Adelsmænd, og den søgtes naaet først ved 
nogle Aars privat Undervisning i Hjemmet eller hos en 
Slægtning, dernæst ved et Ophold paa en Latinskole i nær
meste Købstad, hos en berømt Pædagog eller paa Skolerne 
i Sorø og Herlufsholm, og endelig ved en Udenlandsrejse, 
der skulde fuldende den1.

Ønsker man at danne sig en Forestilling om, hvad Ud
bytte Forældrene ventede og haabede af disse Rejser, søger 
man først til de Instrukser, der blev medgivet de unge og 
deres Præceptorer, naar de rejste ud, men de viser sig des
værre at være meget lidt oplysende. De indeholder som 
Regel kun almindelige moralske Forskrifter om god Opførsel 
og Lydighed mod Præceptor, f. Eks. Instruksen for Ove 
Tagesøn Thott2, der c. 1644 rejste ud med Vitus Bering som

1 S. M. Gjellerup: Nogle Bemærkninger om Samfundsforholdene, især 
Opdragelsen hos den danske Adel 1536—1660 (Hist. Tidsk. 4 R. IV, S. 1.)

Samme: Kejserlig Feltmarschal Henrik Hoick (Hist. Tidsk. 5 R. IV 
S. 654—70.)

2 Klevenfeldts Saml. Thott, Rigsarkivet.
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Præceptor; det paalægges ham dog ogsaa »flittig at lægge 
sig efter det latinske Sprog, som er en god Fundament til 
hans timelige Velfærd, saa vel som og beflitte sig paa det 
franske og tyske Sprog, item hans Exercitier, som en Adels
mand bør at vide«. I Instruksen for Prins Christians (V) 
Udenlandsrejse (1662)1 nævnes de enkelte Fag, der skulde 
lægges Vægt paa: Fægten, Riden, Mathematik og Dans, men 
han skulde dog ogsaa dyrke Krigsvidenskab: »Efterdi og 
Videnskab udi Fortification er Prinsen tjenlig, skal Hov
mesteren udi Holland søge en dygtig Person, som Prinsen 
paa Rejsen, hvor adskillige considerable faste Steder bliver 
at se, kan opvarte og derudi informere«. Der fandtes imidler
tid en Del hjemlige Bøger med gode Raad for Udenlands
rejser bl. a. Albertus Meier »Methodus describendi regio
nes . . .«, der er skrevet paa Opfordring af Henrik Rant
zau, trykt 1587 og flere Gange genoptrykt. Den giver en 
kort Oversigt over, hvad den unge Adelsmand skal mærke 
sig paa fremmede Steder, og gaar saa grundigt til Værks, 
at man tvivler om, at Reglerne i nogen Maade er blevet 
fulgt. Det er tydeligt nok et Værk af en Pædagog, hvorimod 
Adelsmanden Gabriel Akeleyes »Peregrinatoriæ Prüdentiæ 
Recepta« (1643) giver et langt friskere og morsommere 
Indblik i Rejsernes Maal og Midler2. Vel er der meget, 
der kan styrke Menneskenes Fornuft og Forstand, siger 
han, men intet, der kan retlede en ung Mands judicium 
saa meget som Rejser. At studere Bøger og Landkort og 
samtale med kloge Mænd hjemme er meget nyttigt, men 
ikke nok; der er altid noget, man først fatter ved Øjesyn, 
og hver enkelt ser ude i det fremmede noget nyt, som de 
andre ikke før har lagt Mærke til. Efter et Udfald mod 
dem, der fødes, lever og dør i samme Sogn og er som bundne 
Kreaturer, der kun gaar saa langt, som Tøjret rækker, be
rører han de Forkundskaber, der er nødvendige for at faa 
et godt Udbytte af Rejsen, nemlig: at være befæstet i den

1 Rigsarkivet T. K. U. A, Dsk. Kancellis Instruksbog 1613—69 f. 265. 
2 Ny kgl. Saml. 141 8V°-
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rette Religion, at kende Europas Geografi og sit eget Lands 
Historie, at være kyndig i Latin, hvorved Studiet af dets 
Døtresprog, Fransk, Spansk og Italiensk, lettes, og at kunne 
Mathematik nok til at udregne et Steds Længde- og Bredde
grad. Den unge Adelsmand skal tillige huske, hvor mange 
Øjne der hviler paa ham, hvor store Forventninger der sættes 
til ham af hans Forældre, hans Slægt og hans Konge, »at 
efterdi han er født af adelige Forældre, han kan komme til 
at blive en fornemme Stjerne i hans Fædrelands Hemisphærio» 
og at derfor gemene Kvaliteter er ikke nok for hannem«.

Akeleye giver mange praktiske Rejsevink. Man skal føre 
Dagbog, hvori alt af Interesse skal noteres til senere Over
vejelse; man skal skrive tit og udførligt til sine Venner> 
man skal anskaffe sig og læse Rejsebøger om de Steder» 
man kommer til; man skal ved Ankomsten til en By først 
søge til Kirken og takke Gud, derefter bestige det højeste 
Taarn og faa et samlet Overblik over, hvad der er at se» 
og først derefter tage Enkelthederne i Øjesyn. Det første 
Formaal er dog ikke at se Bygninger og Rariteter, men at 
lære Livet i det fremmede Land at kende og at hjembringe 
ikke blot nye Moder i Klæder og Manerer, men hvad der 
af de fremmede constitutiones kunde bruges i Hjemlandet. 
Ganske særlig Vægt bør man lægge paa at lære de Landes 
Forhold at kende, der har politisk Betydning for Danmark» 
i første Række Tyskland og Sverige, dernæst England og 
Holland, og endelig Frankrig og Spanien. Det er nødvendigt 
for Sammenligningens Skyld at kende deres Styrke i enhver 
Henseende, thi, siger han »ingen kan vide, hvor fast hans 
Hest kan løbe, uden han ser ham løbe med en anden 
Hest«. Han gaar her meget grundigt til Værks. Man skal 
kende Landets Geografi, baade den fysiske og politiske» 
dets Grænser og Natur, hvilke Varer det har, og hvilke det 
mangler, dets befæstede Byer og Soldaternes Antal, Universi
teter og Kolonier, Befolkningens Temperament, de forskel
lige Stænders og særligt Adelens Forhold. Endelig skal man 
kende Landets »Politie« d. v. s. dets Love, dets Øvrighed»
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Fyrstens Magt, Hof, Indtægter, Popularitet og Favoritter, 
Landets Domstole og Retspleje, dets Ambassadeurer, Mynt- 
væsen, Valuta og meget mere.

Hvorledes denne gennemgribende Viden om de fremmede 
Lande skal erhverves, giver Akeleye ikke nøjere Anvisning 
paa. Han siger kun, at man mest af alt faar Udbytte af 
at samtale med vise Mænd; og spørger man, hvordan man 
skal faa de vise Mænd til at samtale med sig, svarer han 
»stor Omkostning vil dertil, eller stor submission og Ydmyg
hed«, saa overlader han Resten til de unge selv.

Den danske Adels Udenlandsrejser1 kan deles i to store 
Grupper med en Mængde Mellemformer: de, hvis Formaal 
udelukkende var en Hof- og Krigeruddannelse, og de, 
der havde en boglig Uddannelse ved Skoler og Universiteter 
for Øje i Forbindelse med en Turistrejse med længere Op
hold forskellige Steder for Sprogets og de politiske Studiers 
Skyld. Desuden var der Adelsmænd, der først søgte nogen 
boglig Lærdom og derefter lærte Hof- og Krigskunst, eller 
som, naar de egentlige Studier var forbi, blev ude og gik 
i fremmed Krigstjeneste, og endelig var der dem, for hvem 
hele Rejsen blev en Turistrejse uden virkelige Studier af 
nogen Art.

Om den første Gruppe af Adelsmænd siges der næsten 
stadig, at Grunden til, at de ikke sendes til Universiteter, 
er, at de ikke har Lyst eller Evne til Bogen, eller at de har 
vist udpræget Interesse for Krigsvæsen. Der gives altsaa en 
Undskyldning derfor, hvad der viser, at det var en Und
tagelse fra Reglen. Tillige ligger de fleste af de Tilfælde, vi

1 Benyttet til Fremstillingen er: Samtlige Ligprædikener, Universitets
programmer, Stambøger, Rejsedagbøger, Rejsekalendere o. lign. vedr. danske 
Adelsmænd i denne Periode, trykte og utrykte, der findes paa det kgl. 
Bibliothek. I Karen Brahes Bibliothek: Ligprædikener over Ove Lunge, 
Mogens Kaas og Christopher Parsberg. I Arkivet paa Ravnholt: Tønne 
Juels Dagbog. I Rigsarkivet (Gen. Her. Selsk. Specialia H 32): Henrik 
Hoicks Dagbog. I Universitetsbibliotheket: Sophie Brahes Regnskabsbog 
(Additamenta Nr. 197 4to).
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kan kontrollere, meget tidligt i Perioden. Af det Materiale, 
Biographierne i Ligprædikenerne yder os, fremgaar det, at af 
de Adelsmænd, der udelukkende søgte Hof- og Krigsud
dannelse paa deres Udenlandsrejser (bortset fra, at flere af 
dem havde været i Skole i Hamborg som Børn), var c. 4/o 
født i Tiden 1545—80, og kun et ringe Antal efter Aar 1600. 
Om flere af disse sidste gælder det desuden, at de havde 
gaaet paa Sorø Akademi og først i en noget ældre Alder 
søgte Krigsuddannelse i Udlandet.

Ellers var det Regel, at denne Gruppe Adelsmænd sendtes 
ud i en meget ung Alder, ofte 13—14 Aar gamle. Maaden, 
hvorpaa det skete, afhang af deres Forbindelser hjemme. 
Ofte henvendte Faderen eller Formynderen sig til Kongen 
og bad ham »forskrive« den unge Mand til en af de mæg
tige eller særlig krigsberømte Fyrster, der da paa Kongens 
Anbefaling antog ham som »Dreng«. Hvis Faderen selv 
maatte skaffe sin Søn en Plads, blev det som oftest hos 
en mindre fornem Fyrste, eller hos en af de utallige smaa 
Rigsherrer, der fandtes i Tyskland. Ofte benyttede man 
Lejligheden, naar en fremmed Fyrste var tilstede ved en 
Familiefest ved det danske Hof, som f. Eks. Eske Krafse, 
der fulgte hjem med Kurfyrst August af Sachsen, da denne 
havde været Gæst ved Frederik Il’s Bryllup. Eller Drengen 
kom med i en dansk Prinsesses Følge, naar hun skulde 
giftes med en fremmed Fyrste, som Jacob Seefeldt, der paa 
denne Maade som Dreng kom til Lüneburg. Det kunde 
ogsaa hænde, at en tysk Lejetropsfører tog en ung Adels
mand med hjem for at gøre ham til Kriger; eller som det 
gik Casper Markdanner, at en fransk Gesandt, der rejste 
gennem Landet, syntes saa godt om Drengen, at han tog 
ham med som sin Page; ja om en enkelt, Josias Rantzau, 
hører man, at han 16 Aar gammel løb bort uden sin Faders 
Vilje og blev Piquener i Nederlandene.

Reglen var, at den unge Adelsmand den første Tid i 
Udlandet gjorde Pagetjeneste, oftest hos den samme Herre 
i flere Aar — 3 til 6 Aar var det almindeligste —; undertiden
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»forskreves« han ogsaa fra den ene til den anden. Han 
hørte til sin Herres personlige Følge baade hjemme, paa 
Rejser og paa Krigstog; stod han højt i Gunst, blev han 
betroet til at føre hans Rustning. Derefter blev han gjort 
»væragtig« af sin Herre. Denne gamle germanske Skik 
træffer man hele det 16. Aarhundrede igennem, men derefter 
taber den sig mere og mere. Hvad den paa denne Tid betød, 
og hvorledes den foregik, er noget uklart. Praktisk talt 
bestod den i, at Pagen blev Hofsinde, eller at Drengen blev 
erklæret for Mand og gik fra den personlige Tjeneste over 
i Krigerrækkerne. Det synes at have været afhængigt af 
hans personlige Opførsel, hvor tidligt det skete, og opfattedes 
ofte som en Belønning fra hans Herre for Mod, Evner og 
Flid. Han var som Regel 20—25 Aar gammel, men det var 
ikke som Myndigheden knyttet til en bestemt Alder. Det 
var altid hans Herre, der gjorde ham væragtig, ofte siges 
der, at det foregik i hele Hoffets Nærværelse, altsaa med 
en vis Højtidelighed, og at Herren gav ham Hest og Har
nisk. Undertiden blev den unge Adelsmand i den samme 
Herres Tjeneste efter at være gjort væragtig, men ofte gik 
han netop efter dette over til en anden. Om Aksel Brahe 
siges det, at da Grev Günther af Schwarzburg havde gjort 
ham væragtig, tog han sin Afsked fra ham, »kom her ind 
udi Landet igen og stafferet sig med Heste«, og derefter 
gik han i Tjeneste hos Kurfyrsten af Brandenburg. Og om 
Steen Maltesøn Sehested fortælles der, at han tjente som 
»Spitzdreng og Opvarter« hos Prinsen af Oranien, indtil han 
gjorde ham væragtig, »saa tjente han blandt Knægtene«1.

Henimod Slutningen af 16. Aarhundrede og navnlig i 
17. Aarhundrede kom der en Tendens frem til at gennem- 
gaa en mere planmæssig militær Uddannelse paa Udenlands
rejsen. Hans Lange, der var født 1616, blev 21 Aar gammel 
sendt til Holland i Tjeneste hos Øverstelieutenant Lex, hvor 
han et Aar bar baade Piquen og Musketten og derefter blev

1 Poul Mortensen [Østrup]: Ligprædiken over Steen Maltesøn Sehe
sted (1613).
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forfremmet til Underofficer. Niels Rosenkrantz kom efter et 
seksaarigt Ophold paa Sorø i 1649 til Nederlandene, gennem
rejste Byer og Fæstninger og gik saa i Krigstjeneste hos 
Henrik Frederik af Oranien, og »for at lægge det første og 
fornemste Fundament til den militariske rette Lærdom og 
Videnskab, som er at begynde fra de nederste Krigsexercitier, 
antog han en Piqueners Plads til Breda1. Naturligvis steg 
de unge Adelsmænd hurtigt, og mange af dem blev saa 
længe ude, at de først kom hjem som velmeriterede Kap
tajner eller Oberster. I det hele synes disse Udenlandsrejser 
at have været endnu langvarigere, end de, der havde en 
boglig Uddannelse til Formaal, hvad der bl. a. var en natur
lig Følge af, at de unge krigerske Adelsmænd ret hurtigt 
blev istand til, endog rigeligt, at underholde sig selv, og 
deres Rejses Langvarighed var altsaa ikke afhængig af 
Faderens Pengepung; 10—12 Aars Ophold i Udlandet var 
for dem ikke ualmindeligt.

Hvis man vil undersøge, hvilke Lande disse Udenlands
rejser i særlig Grad gjaldt, er det straks klart, at de for 
de helt unges Vedkommende næsten udelukkende gik til 
Tyskland. Smaafyrsterne i Pommern og det øvrige Nord
tyskland modtog en Mængde af disse Drenge, men ogsaa 
de større og fornemmere Hoffer aabnede sig for dem. Dette 
gjaldt især dem, der ved Svogerskabsbaand var knyttet til 
det danske Hof. August af Sachsen, Christian Ill’s Svigersøn, 
og Christian II af Sachsen, der var gift med Frederik IPs 
Datter Hedvig, modtog adskillige danske Adelsdrenge ved 
deres Hof i Dresden, og ogsaa Wilhelm af Brunswig-Lüne- 
burg, Frederik IPs Svoger, og Joackim af Brandenburg, 
Christian IV’s Svigerfader, tog nogle i deres Tjeneste. Af 
andre tyske Fyrster var Wilhelm af Hessen og Pfalzgreven 
Johan Casimir særlig søgte; den første paa Grund af sine 
fremragende Herskerevner og diplomatiske Betydning, den 
sidste paa Grund af hans militære Berømmelse, og fordi 
han stadig var indblandet i Krig, snart i de indre franske

1 Mich. Henriksøn: Ligprædiken over Niels Rosenkrantz (1680).
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Kampe, snart i de spansk-nederlandske. Desuden skal nævnes 
Tidens mest typiske Condottiereskikkelse, Grev Günther af 
Schwarzburg, Frederik H’s Ven og betroede General i den 
nordiske Syvaarskrig, hvis Bedrifter stod i et yderst skævt 
Forhold til de Belønninger, han modtog, men som hele sit 
Liv drog fra den ene Krigsskueplads til den anden og vandt 
sig et betydeligt Ry. Han udøvede en stærk Dragning paa de 
unge, og en Mængde søgte hans Tjeneste. Et enestaaende 
Eksempel er det derimod, at Malte Sehested til Rydhave 
af sin Fader blev sendt som Page til hans Ungdomsven, 
en polsk Feltmarskal, paa Betingelse af, at han maatte 
beholde sin Religion og to Gange om Aaret rejse til Rygen 
for at nyde Nadveren. Han steg til Kammerjunker og Rit
mester i den polske Hær, hvor han tjente i 10 Aar (1611 
—21) L

Naar de unge Adelsdrenge var kommet Pagetiden igennem 
og lagde Hovedvægten paa den rent militære Uddannelse, 
var der intet Land, der drog dem saa stærkt som Neder
landene. Allerede før Frihedskrigens Udbrud havde Slægten 
Oranien-Nassaus Navn en god Klang, og da den store Kamp 
med Spanien begyndte og gav Anledning til de interessanteste 
Bedrifter, Byforsvar, Belejring og Guerilla, blev Tilstrøm
ningen af de unge Danske meget stor. Desuden udviklede 
den nederlandske Krigskunst sig stadig mere, indtil den i 
Moritz af Oraniens Tid blev anset for den bedste i Europa. 
Om Holger Rosenkranlz (f. 1586) hedder det, at han drog 
til Nederlandene »hvor Krigen da med bedst Ordre og 
Manier førtes og begav sig straks der under Prins Mauritii 
Livgarde«. Prins Vilhelm af Oranien, hans Brødre og Sønner 
nævnes i vore Beretninger som Krigsherrer, man gærne 
søgte; mange gik desuden i Tjeneste hos deres Oberster; 
og ikke faa blev der saa længe, at de selv steg til Officerer 
i den oraniske Hær. Ogsaa i Bernhard af Weimars Armé 
under Trediveaarskrigen, i Ulrik Chr. Gyldenløves spanske 
Kompagni og i flere franske Kompagnier tjente danske

1 Knud Colding: Ligprædiken over Malte Sehested (1661).
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Adelsmænd som Officerer; derimod hører man kun spredte 
Eksempler paa, at de unge danske Adelsmænd i deres 
Læretid søgte til Frankrig og Spanien.

De danske Adelsmænd lod sig i Valget af den Herre, 
de tog Tjeneste hos, kun lede af praktiske Hensyn, men 
hverken af religiøse eller nationale Bevæggrunde. Det spil
lede tilsyneladende ingen Rolle, om de tjente Calvinisten 
Johan Casimir af Pfalz eller Lutheraneren August af Sach
sen eller den katholske Ærkebiskop af Mainz; og de kæm
pede med lige stor Glæde for Prinsen af Oranien og straks 
derefter for Kong Philip af Spanien; men naar Krigen nær
mede sig Danmark, hører man dog Gang paa Gang, at de 
unge vendte hjem for at værge deres Land.

De Krige, de unge Adelsmænd deltog i, var foruden 
Nederlændernes Frihedskamp, Religionskampene i Frankrig, 
hvori de tyske Fyrster ofte sendte Hjælpetropper til Hugue- 
notterne, de fransk-spanske Kampe og de uafbrudte Grænse
kampe i Ungarn mod Tyrkerne, hvortil Kejseren stadig 
søgte Hjælp hos de tyske Fyrster. Endelig var der ogsaa i 
Tyskland trods den Fred, der i det store og hele herskede 
der før 1618, nu og da Anledning til at bruge Vaabnene, 
naar et religiøst Spørgsmaal blev afgjort med Magt, eller 
naar det blev overdraget en Fyrste at udføre en Rigsdom 
over en anden. Flere danske Adelsmænd deltog saaledes i 
Kurfyrst August af Sachsens Tog mod Hertug Johan Frede
rik af Sachsen, der var blevet lyst i Rigens Acht paa Grund 
af sit Forsøg paa at skaffe Ernestinerne Kurfyrstetitlen 
tilbage. Efter en lang og berømmelig Belejring af hans 
Hovedstad Gotha endte det med Byens Indtagelse 1567, 
hvorved dens gamle Borg Grimmenstein blev jævnet med 
Jorden. Tilsidst gjorde Trediveaarskrigen, hvori ogsaa en 
Del danske Adelsmænd deltog, Tyskland til den store Val
plads.

Det skal endnu nævnes, at Opholdet hos de tyske Fyrster 
skaffede de unge Adelsmænd Lejlighed til at lære Tidens 
politiske Liv at kende. De fulgte deres Herrer til Kejser-
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kroninger og Rigsdage, paa Festrejser til beslægtede Fyrste
familier og paa Rejser, hvor det gjaldt om at udføre diplo
matiske Hverv eller optræde som Voldgiftsmand. Om Otto 
Brahe (f. 1582) siges det f. Eks., at han i sin seksaarige 
Pagetid hos Pfalzgreven Philip Ludvig var med sin Herre 
paa mange Rejser og havde god Lejlighed til at lære, hvad 
der anstod hans adelige Stand »efter som hans Herre for
medelst sin store Forstand og Myndighed udi mange og 
vigtige det romerske Riges Sager og Tvistigheder imellem 
andre fyrstelige Personer tit og ofte er bleven brugt«1.

Den anden Gruppe af Udenlandsrejser, d. v. s. de, der 
havde et bogligt og almentdannende Formaal, var langt 
hyppigere og har flere Punkter af Interesse til Forstaaelse 
af den danske Adel og dens Liv i denne Periode.

Blandt de blot nogenlunde betydelige Adelsslægter i 
Danmark var der yderst faa, der ikke sendte flere eller 
færre af deres Sønner ud paa disse Rejser. Deres Uddannelse 
regnedes ikke for færdig, før det var sket, og skønt Rejsens 
Kostbarhed var en svær Hindring for mange, søgte Foræl
drene dog at sende i hvert Fald nogle af Sønnerne afsted. 
Ofte lod de den ældste vente, til den anden og undertiden 
den tredje Broder kunde komme med, eller flere Adelsmænd 
enedes om at sende deres Sønner ud sammen, dels for 
Selskabs Skyld, dels af økonomiske Grunde. Den Alder, 
hvori de sendtes ud, varierede en Del. I det 16. Aarhundrede 
var det almindeligt at sende dem meget tidligt afsted, og 
de store Bekostninger og det ringe Udbytte af disse Rejser 
foruden den legemlige og aandelige Fare, de medførte for 
de unge, var een af Christian IV’s Bevæggrunde til at op
rette Sorø Akademi, hvor de skulde kunne erholde den 
samme Uddannelse som i Udlandet; han befalede ligefrem 
i 1623 Adelen at sende sine Børn under 19 Aar til Sorø og 
hjemkalde dem, der studerede i Udlandet under den Alder. 
Dette blev vel ikke fuldt overholdt, men fik dog nogen

1 And. Andersen: Ligprædiken over Otto Brahe (1643).
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Betydning. Det viser sig nemlig, at for de Adelsmænd, der 
var født før 1605, og som altsaa ikke falder ind under 
Forpligtelsen til at komme til Sorø, var Gennemsnitsalderen 
for Udrejsen 14—15 Aar; dog var ikke faa af dem kun 
11—13, enkelte endog kun 10 Aar, men disse viser sig som 
oftest at være sendt til Pædagogier eller Gymnasier — de 
yngste næsten alle til Rostock eller Hamburg — hvor de 
gennemgik en almindelig Skolegang. For dem, der var født 
efter 1605, saa at de altsaa burde sendes til Sorø, var 
Gennemsnitsalderen for Udrejsen 18—20 Aar, ikke faa var 
dog kun 17, og en stor Del af dem, om end langtfra alle, 
havde virkelig tilbragt et eller flere Aar paa Akademiet 
forinden.

Rejsens Varighed var ligeledes meget forskellig. Den 
afhang dels af den unge Mands økonomiske Omstændig
heder, dels af Forholdene i hans Hjem. Gang paa Gang 
hører man, at han blev kaldt hjem paa Grund af Faderens 
eller Moderens Død; i første Tilfælde kom han sjeldent ud 
igen, da han nu maatte blive og varetage sin Arv og ofte 
overtage Godset eller støtte Moderen. Undertiden kom de 
dog atter afsted, og Lysten til at være ude synes næsten 
altid at have været stor. Tit var det først efter gentagne 
Paamindelser, at Sønnen bestemte sig til at vende Kursen 
hjemad, og der tilføjes ofte, at det skete med Sorg. Enkelte 
var kun ude i 2—3 Aar, nogle faa i 10 Aar og derover, 
men Gennemsnitstiden ligger mellem 5 og 8 Aar.

Hovedtrækkene af Rejseruten var lagt af Forældrene i 
Forvejen eller sendtes Sønnerne undervejs. »Efter hans kære 
Faders Befaling rejste han ind i Gallien« o. s. v. Enkeltheder 
i Ruten og Opholdets Varighed de forskellige Steder afhang 
derimod af Forholdene og afgjordes af Præceptor. Var der 
f. Eks. Pest i en By, rejste de øjeblikkelig derfra, og ogsaa 
Krigsbegivenheder, Oprør el. lign, kunde gribe ind i Planerne, 
ligesom disse Forhold ofte kunde udsætte de unge for Farer, 
selv om de havde deres Pas i Orden. Franz Rantzau blev 
saaledes fanget af Hertugen af Alba, og først ved Faderens
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Brev, der bevidnede, at han kun rejste som »Student«, kom 
han fri igen. Knud Bille fortæller i sin Dagbog om sine 
Rejsebesværligheder i Nederlandene under Frihedskrigen1. 
Da han rejste rundt for at bese Fæstningerne, gav hver 
Kommandant ham og hans Rejsefæller Soldater og Trom
petere med til Beskyttelse paa Vejen, og for at de skulde 
skaffe dem Adgang det næste Sted. Men de opdagede snart, 
at de var sikrere uden Convoy, da denne gjorde dem »un
frei« (uneutrale), derimod maatte de, hvergang de mødte 
en af de omsværmende Rytterhobe, vise deres Pas og give 
dem »Reuterzehrung«. Paa Vejen fra Bergen-op-Zoom til 
Antwerpen blev de saaledes to Gange overfaldet af Spanierne, 
men slap dog vel derfra.

Ledelsen af Rejsen laa i Præceptorens Haand. Han stod 
i stadig Brevveksling med Hjemmet, aflagde Rapporter og 
modtog Ordrer. Han administrerede Pengene, som modtoges 
i Veksler, der indløstes hos en af Faderens udenlandske 
Købmandsforbindelser, af hvem man atter modtog en Veksel 
til dennes Handelsforbindelser i næste By o. s. v. Han skulde 
desuden lede de unges Studier ved Universiteterne, antage 
Sproglærere til dem o. lign., og endelig skulde han vaage 
over deres Moral. Derfor var Præceptors Betydning for 
Rejsens lykkelige Udfald overordentlig stor, og han valgtes 
med Omhu; undertiden var det en Mand, der havde været 
Børnenes Huslærer, men oftest var det en lidt ældre Student, 
der tit selv høstede det rigeste videnskabelige Udbytte af 
Rejsen. Han immatrikuleredes sammen med Adelsmanden, 
og mere end een Gang hører man, at han tog sin Magister
eller Doktorgrad under et saadant Ophold ved et fremmed 
Universitet; den senere Professor Wolfgang Rhuman tog 
f. Eks. Magistergraden i Basel under sit Ophold der med 
Erik Brahe og hans Brødre, og Anders Krag tog Doktor
graden i Montpellier, mens han var der som Præceptor for 
Hans og Frederik Munk. Claus Belows Fader fulgte selv 
sin Søn til Jena og skaffede ham en udenlandsk Præceptor,

1 GI. kgl. Saml. 2081 4to.
Historisk Tidsskrift. 9. R. IV. -i
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men det var en Undtagelse. Erfarede Faderen, at Valget af 
Præceptor var faldet uheldigt ud, kaldtes han tit hjem og 
erstattedes af en anden, men oftest fik Faderen det ikke 
at vide, og da kunde Udbyttet af Rejsen i moralsk og 
sædelig Henseende blive ret negativt og det intellektuelle 
Resultat lig Nul. Rent undtagelsesvis sendte en Fader sin 
Søn, som han havde særlig Tillid til, ud uden Præceptor, 
navnlig hvis han rejste ud for anden Gang efter et Ophold 
hjemme. Det var saaledes Tilfældet med Erik Rosenkrantz, 
Søn af Holger Rosenkrantz den lærde, paa hans anden Rejse, 
men han var da ogsaa 23 Aar gammel.

Saa længe de unge Adelsmænd rejste rundt som Turister, 
logerede de i Gæstgiversteder, som anbefaledes fra den ene 
til den anden. Christen Skeel til Sostrup giver i sin Rejse
bog til Brug for andre en kritisk Liste over de Hoteller, 
han havde benyttet1. De Steder, hvor de agtede at gøre 
Ophold, tog de derimod i Pension. I Universitetsbyerne i 
Tyskland og Holland boede de oftest hos en Professor eller 
anden lærd Mand, der kunde have en hel Skare unge 
Adelsmænd boende hos sig, som han tjente godt paa, og 
som høstede Fordelen af hans belærende Conversation. 
Knud Bille boede i Delft hos en Dr. med. et math. Origanus, 
hvor han, som han siger, baade havde »godt tractement« 
og godt Selskab, da der boede seks andre udenlandske 
Adelsmænd, og det fremgaar endvidere, at hans meget fyl
dige Optegnelser om de lokale Forhold i Staterne baade i 
geografisk og politisk Henseende, stammer fra hans Vært.

I Frankrig boede de oftest hos en Enke eller en Embeds
familie, der holdt Pensionat for Udlændinge, men ikke 
havde noget med deres Uddannelse eller Opførsel at gøre. 
I Orleans fandtes nogle Privatdocenter, maitres de tutelle, 
der var knyttet til Universitetet, og som ogsaa tog Studen
terne i Pension. Desuden besøgte de danske Adelsmænd 
ofte de berømte udenlandske Akademier, hvor Eleverne

1 Ny kgl. Saml. 141 f. 8VO.
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havde deres Ophold under fastere Former, f. Eks. Collegium 
illustre i Tübingen og Jesuitterkollegiet i la Fléche.

At danne sig et paalideligt Billede af de unges Opførsel 
i de fremmede Lande er ikke muligt. Ligprædikenerne, der 
er vor vigtigste Kilde, nævner naturligvis kun de rosværdige 
Sider; dog kan den stærke Fremhævelse af, at denne Adels
mand ikke var som de andre, der svirede, spillede, bandede, 
sloges, holdt Skøger og ødte deres Faders Penge uden Ud
bytte, kaste noget Lys over de almindeligste Laster, men 
hvor udbredte de har været, kan man ikke slutte. Deres 
Dagbøger indeholder af gode Grunde heller intet om disse 
Meriter; i det højeste meddeler de, at nogle af de andre 
har været i Slagsmaal, og selve det Factum, at den ene og 
den anden dræbtes i Strid med en anden Student, kan 
jo heller ikke skjules. Christopher Parsberg, der i sin Rejse
bog er mere aabenhjertig end almindeligt, fortæller fra sit 
Ophold i Frankrig baade om et Slagsmaal, de havde i Gæst- 
givergaarden i Montargis, hvor de blev uskyldigt overfaldne, 
og antyder et andet i Lyon med de Ord »NB. den Handel, 
vi der havde med disse Bandsfolk, som havde villet slaget 
Glyckstorff [en af Rejsefællerne]«1.

Rejseruterne laa saaledes, at man saa vidt muligt fulgte 
Floderne og i stor Udstrækning brugte disse som Færdsels
veje. Derimod synes de danske Adelsmænd ikke at have 
haft stor Kærlighed til Havet; kun sjældent benyttede de 
Søvejen mellem Landene og talte stadig om den store Nød 
og Fare, man der udsatte sig for. Til Lands færdedes de 
dels til Vogns og dels til Hest; de fornemste havde Heste 
og Vogn med hjemmefra, men fandt det oftest praktisk at 
sælge dem og leje Heste eller Køretøj, hvor de kom frem, 
eller som i Frankrig benytte den offentlige Postbefordring, 
»le messager«. Rejsen var kostbar nok endda. Hvor store 
Omkostningerne var, er det meget vanskeligt at danne sig et 
nogenlunde rigtigt Begreb om2, men mange Udtalelser viser,

1 Karen Brahes Bibliothek i Odense.
2 Som et Fingerpeg kan nævnes, at Sophie Brahes Regnskabsbog

16*
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at de har været overordentlig store og mere end een Gang 
har oversteget Forældrenes eller Fædrenegodsets Ydeevne 
og bragt dem i Gæld, som føltes længe og tungt.

Vil man søge at forstaa, hvilke Indtryk Rejsen bragte 
de unge Adelsmænd, tyer man til Dagbøgerne. Det var al
mindelig Skik, at de førte en saadan til Glæde for sig selv 
og andre. Tønne Juel skriver derom: »Men eftersom det 
er umuligt alting at kunne beholde, eftersom det ene man 
ser, fortager det andet, har jeg taget mig for min Rejse 
under Pennen at forfatte og derudi indføre, hvis nyttigt 
jeg paa adskillige Steder har set og hørt, forhaaber saa- 
dant ikke alene for mig skal være nyttigt, men endog 
andre, som det læser, behageligt«Disse Dagbøger har 
været meget læste; de brugtes bl. a. ofte af den Prædikant, 
der holdt Ligtalen over en Adelsmand, hvori man genfinder 
hele Dagbogsstilen og en Opremsning af de mange Steder, 
den afdøde havde besøgt.2

Rejsedagbogen omfatter oftest en omhyggelig Redegørelse 
for Turen fra Dag til Dag, den nævner hvert Sted, de har 
overnattet, hvor mange Mil, de har rejst hver Dag, hvor
ledes Logementet var, og hvad de har set; man mærker 
Guidens mundtlige eller skriftlige Tale gennem Oprems
ningen: de samme Rariteter og de samme Historier gaar 
ordret igen i Optegnelserne, men kun meget sjældent giver 
de Udtryk for en individuel Opfattelse eller Følelse. Allige
vel er disse Rejsebøger af Interesse, om end ikke til Be
lysning af de enkelte Personer, saa dog til at oplyse, hvad

(Universitetsbibliothcket Add. 197 4to) udviser, at Holger Rosenkrantz og 
hans Hustru i de 11 Aar fra 1627—37, da deres 4 Sønner i kortere og 
længere Tid færdedes paa Rejser i Udlandet, udbetalte c. 23,220 Rigsdaler 
til Rejseudgifter for dem.

1 Arkivet paa Ravnholt.
2 At Dagbogen ligger til Grund for Ligtalen, fremgaar ogsaa af 

følgende Eksempel. Brødrene Jørgen og Otto Skeel foretog deres Uden
landsrejse sammen; Ligtalerne over dem er holdt med fire Aars Mellem
rum af to forskellige Prædikanter, men Beretningen om deres Rejse er 
ordret ens ogsaa med Fejlskrivninger og Misforstaaelser.
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den adelige Ungdom i Almindelighed søgte og fik at se 
paa Rejserne. Naturindtrykkene var for dem i alt væsen
ligt kun af praktisk Art. Naturskønheden spiller en yderst 
ringe Rolle i Beretningerne; maaske forstod de ikke at give 
Udtryk for deres Følelser i denne Henseende, men snarere 
havde de ikke Sans derfor. En skøn Natur betød for dem 
enten Frugtbarhed og Rigdom eller gode Veje; Udtrykket 
»et skønt frugtbart Land« kommer ofte igen. Gert Rantzau 
kom paa sin lange Rejse ogsaa til Chios, og det hedder 
derom »ist unterwegens kommen in die Insul Chios, da 
der Marvasier (!) wüchset, dergleichen schön Land bekennet 
er, das er sein Leben lang nicht gesehen«. Man faar Ind
tryk af, at den gode Vin ikke har været uden Indflydelse 
paa hans Beundring for Øen.

I Beretningen om den lybske Fyrstebiskop Hans Georgs 
Rejse beskrives Turen over Rhinen i Øst-Schweiz med et 
Suk »und soli dieses der rechte Rhein sein, welches in 
Deutschland ein so schönes Wasser ist«1. Bjerglandskaber 
var dem imod, baade for deres Uhygge og Besværlighed, 
men hvor de fandt det jævne smilende Land som hjemme, 
der frydedes deres Hjerter. »Diesen Morgen haben wir 
böse Gebirge gehabt« hedder det i samme Beskrivelse, og 
derefter om Lombardiet »es ist ein über die Massen schönes 
Land.« Christopher Parsberg siger om samme »Det mila- 
nesiske Fyrstendømme er det skønneste Land, man vil se, 
og slet (d. v. s. fladt) og meget frugtbart.« Et Stænk af 
Naturpoesi kommer frem i Valdemar Christians ellers saa 
tørre Beretning; Vejen fra Arles til Marseille kalder han 
»amoenissimam viam hine inde Rorismarina obsitam«2. 
Ligeledes hos Christian Gersdorff, der beskriver Nedstig
ningen over Alperne til Italien saaledes: »Senere da vi 
havde overskredet Alperne, gennem hvilke der er en vanske
lig Opstigning, der strækker sig over Skyerne, viste der 
sig et vidunderligt og for fremmede uvant Syn. Thi Skyerne,

1 Ny kgl. Saml. 371. 4to.
2 GI. kgl. Saml. 2651. 4l°.
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gennem hvilke man maa drage, er ikke andet end tykke 
og fugtige Taager, og naar man er kommet igennem nogle, 
modtages man af andre, undertiden i tredobbelt Række, 
taarnende sig over hinanden, dog med Mellemrum, indtil 
en klar og ren Himmel kommer til Syne, som Skyerne 
havde skjult for de rejsende«1. Undertiden tog et Selskab 
af unge Adelsmænd en professionel Rejsefører gennem sær
lig minderige Egne, men oftest benyttede de som sagt Rejse
bøger og lokale Guider, der udpegede, hvad de skulde lægge 
Mærke til. I første Række kom Minderne fra Oldtiden; de 
søgtes og fandtes fra Holland og England til Neapel. Hvad 
de i deres Barndom havde læst om under deres klassiske 
Skoleundervisning, fandt de her Illustrationerne til, og de 
noterer det med synlig Glæde. Ciceros Tusculum og Virgils 
Grav var ved Siden af Hundegrotten og Vesuv det værdi
fuldeste, Syditalien bød dem. De modtog ukritisk de histo
riske Navne, der knyttedes til enhver antik Ruin, glædede 
sig over allerede i Leyden at staa ved en Borg, som Cæsar 
havde bygget, og ved Helenas Grav i Fuggernes Gaard i 
Augsburg. Men de havde tillige en stærk Forstaaelse af 
Storheden og Skønheden i de antikke Mindesmærker. Chri
stopher Parsberg vilde helst rejse til Sydøstfrankrig, for 
der var de fleste Antikviteter, og hans Forventninger blev 
ikke skuffede. Amphitheatret i Nimes kalder han »det 
skjønneste Amphitheater, der er at se udi den ganske 
Verden.« Baade han og andre falder i den største Be
undring over den romerske Brobygning Pont du Gård ved 
Nimes, angiver dens Maal, Buernes og Pillernes Antal og 
Form, ja Valdemar Christian tilføjer »efterat jeg havde be
tragtet denne Bro grundigt og tegnet den helt fortsatte 
vi vor Rejse til Arles.« Tegningen findes ikke i hans Dag
bog, men i en anden Rejsebog fra samme Tid ses en Teg
ning af Broen2. Ogsaa den saakaldte Marius’ Triumfbue 
ved Orange vakte deres højeste Beundring, og Christopher

1 Ny kgl. Saml. 2010. 4to.
2 Thottske Saml. 382. 8VO.
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Ulfeldts Beskrivelse af den, f. Eks. af Casetteloftet i Buerne, 
viser, at han havde Øje for Enkelthederne i dens Skønhed1. 
Særlig har dog Krigsreliefferne fængslet ham, og han gen
giver omstændelig deres Indhold og de enkelte Krigeres 
Udrustning med en Rigdom paa militærtekniske latinske 
Gloser, der danner en morsom Modsætning til hans øvrige 
ordfattige latinske Udtryksmaade og bærer Vidne om, hvilke 
Lærebøger han har brugt. De antikke Kunstgenstande i 
Raritetskabinetterne og i de franske Slotte og Haver in
teresserede dem meget. Christopher Parsberg fortæller, at 
han i Nürnberg og Ingolstadt saa mange Antikviteter »lares 
og Afguder«, og Christopher Ulfeldt omtaler en Dianastatue 
i St. Germain, som Kardinal Richelieu havde købt i Ægypten 
»med stor Bekostning.«

Foruden Antikken fængslede ogsaa de moderne Byg
ninger de unge Adelsmænd. De beskriver nøjagtigt Byer
nes naturlige Beliggenhed med Bjerge og Floder, deres Be
fæstnings- og Havneanlæg, Slotte, Kirker, Raadhuse, Broer, 
Pladser og Haver; de angiver altid, om der var et Uni
versitet i Byen, og selv om de ikke standsede for at 
studere der, forsømte de sjældent at besøge det og se Biblio- 
theket. Christopher Parsberg skaffede sig »med stor Umag« 
et Katalog over Bibliotheket i Augsburg, og i Antwerpen 
besøgte han det Plantinske Bogtrykkeri og opregner, hvor 
mange fjerne og gamle Sprog de havde Typer til. De be
søgte berømte Mænds Fødesteder og Grave og noterede 
omhyggeligt Inskriptionerne.

Karakteristisk for deres Betragtningsmaade er, at det 
først var Tingenes praktiske Anvendelighed og dernæst 
deres Værdi i Penge, der gjorde Indtryk paa dem. De an
giver stadig, hvad de enkelte Ting har kostet, og deres 
Guider har sikkert ikke forringet Værdiangivelserne. Hvad 
Christopher Parsberg fik ud af at møde den flamske Kunst 
i Nederlandene, kan øjnes i følgende Beskrivelse. Han saa 
»adskillige Contrafeiers og Maleres Huse, saasom Rubens,

1 Ny kgl. Saml. 367 4to.
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saa og Jordans, som er som et fyrsteligt Hus«, og han saa 
ogsaa »det skønne Stykke eller Altertavle, som Kongen af 
England havde bødet saa meget Guld for, som de kunde 
tre Gange overdække, som var gjort af en, som tilforn havde 
været en Smed, og eftersom en Pige vilde have ham, om 
han viste at kunne contrafeye, beflittede han sig derpaa, 
og findes hans Statue, hvorpaa staar: »Amor ex muliebre 
me fecit Apellem.«

I Knud Billes omstændelige Beskrivelse af Loireslottene 
gengiver han Billedernes og Tapeternes Sujetter, Materialets 
Kostbarhed, Stoffer og Farver, men karakteriserer dem 
sjældent anderledes end »meget stort«, »meget skønt«, eller 
»meget kostbart«. Det er karakteristisk, at han her ikke 
nævner et eneste Kunstnernavn, det har hans Foreviser 
ikke haft Interesse for, hvorimod han fra sit Ophold i 
Antwerpen, hvor han blev vist rundt af »vor Købmand 
Salomon Kock«, nævner en hel Række Kunstnere: Rubens 
Seghers, Anthony van Burg og Gabriel Metzu; han omtaler 
Billeder, de har malet, og ved Besked om deres Liv. Om 
en Række Rubensbilleder i en Kirke siger han »diese waren 
alle schöne herliche Tafeln, das man sich über deren Kunst 
billig verwundern muste«. Dette skyldes sikkert Foreviseren. 
For den flamske Købmand betød en Kunstner noget; for 
en af Enevældens Tjenere i Frankrig var kun, hvad Kunst
neren udrettede for Kongen, ikke han selv personligt, af 
Betydning.

Nogen Følelse for Stilarter har de sikkert haft, men de 
er kun i ringe Grad i Stand til at karakterisere dem. Naar 
Knud Bille om Busterne af de franske Konger i Kardinal 
Richelieus Slot skriver »halbe Statuen auf alte Manier«, er 
det sikkert Udtryk for, at de minder ham om de romerske 
Buster modsat Tidens Statuer i hel Figur. Og naar Chri
stopher Parsberg allerede i Begyndelsen af sin Rejse for
tæller, at Slottet i Riswick var bygget »i italiensk Manér«, 
og Knud Bille siger det samme om Bygningerne i Leyden, 
mener de, at de bærer Renaissancepræg i Modsætning til
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de gamle fæstningsagtige Borge derhjemme. Knud Bille 
skriver ogsaa senere, da hans Øjne er blevet vænnet til 
Renaissanceslottene ved Loire, udtrykkeligt om Slottet i 
Angers, at det er bygget med Taarne til Forsvar »nach 
alter Manier«. Ogsaa de franske Haveanlæg med deres 
Terrasser og Alléer slog de danske Adelsmænd som noget 
nyt og beundringsværdigt, og de nævner dem stadig sam
men med Slotsbygningerne.

De unge Adelsmænd rejste ikke blot ud for at se alle 
disse døde Ting, men tillige for at lære Livet i det frem
mede at kende, og de har ofte haft aabne Øjne og Øren 
derfor. De kirkelige Spørgsmaal var stadig Tidens store 
Interesse, og Forældrene synes at have forberedt de unge 
grundigt, før de drog ud, for at de ikke skulde falde i 
Katholicismens Snarer, derimod spores der ingen videre 
Frygt for Calvinisterne. De unge optegner i hver By Oplys
ninger om de kirkelige Forhold, om der var Kirkefrihed 
for alle Partier, hvor stor den protestantiske Menighed var 
o. s. v.; og de søgte selv de calvinske Gudstjenester de Steder, 
hvor der ingen lutherske var, ligesom de i store Skarer 
søgte til de calvinske Universiteter.

Deres Forhold til Katholicismen var meget forskelligt. 
De blev næsten alle betagne af den katholske Kirkes Pragt, 
naar de første Gang mødte den i Belgien eller Sydtyskland, 
og med tydelig Beundring betragtede de Festerne og Cere
moniernes Skønhed. Eiler Grubbe rejste til Rom for at se 
Festlighederne i Jubelaaret. Aksel Gyldenstjerne blev der 
længe af samme Grund og modtog et Palmekors af Paven. 
Sivert Grubbe overværede, at Sixtus V holdt Messe og 
velsignede Mængden, og Christopher Parsberg skildrer Cor
pus Christi Festen i Antwerpen. Hvorvidt de selv turde 
deltage i de katholske Fester, var et vanskeligt Samvittig- 
hedsspørgsmaal for flere af dem. Man føler det bl. a. gen
nem Sivert Grubbes Ord om Trolovelsesfesten i Venedig; 
»En underlig Trolovelse og papistisk Ægteskab, der passer 
til Papisternes andre Narrestreger, som jeg har set mange
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flere af paa denne min Rejse i Italien med stor Væmmelse 
og ikke uden Rædsel og Smerte. — Gud tilgive mig mildelig, 
hvis jeg har syndet ved temmelig nysgerrigt at betragte de 
Afskyeligheder, der i Sandhed er ... [ulæseligt]. Det er 
visselig bedre for et kristent Menneske ikke at se sligt 
end at have set det, paa Grund af den mangfoldige Mis
brug med Knæbøjninger og overtroisk Kultus i hine ugude
lige og modbydelige Ceremonier.« Af Sivert Grubbes Dag
bog findes en samtidig Afskrift1 hvori der i Marginen findes 
nogle Tilføjelser med hans egen Haand2. Ud for den her 
citerede Passus har han i et Øjeblik af mindre øm Sam
vittighed tilføjet »Ein kluger Mann unterwirft sich der 
Mitmachung solcher Thorheiten ohne weiter im geringster 
davon Theil zunehmen, als seinen Rücken vor der Wuth 
des Johann Hagels zu schonen.«

Knud Bille fortæller om Forevisningen af St. Johannes’ 
Hoved i Amiens, at han og hans Kammerater nægtede at 
knæle, da Præsten løftede Relikvien, og Kirketjeneren sagde 
»jettez-vous å genoux« »Wir aber hatten keinen Ohren 
darzu, sondern gaben etwas und gingen davon.«

Overfor Relikvierne stillede de nøgterne Nordboer sig i 
det hele taget skeptiske eller afvisende. Tønne Juel siger 
om Forevisningen af Jomfru Maries Klædning »hvilket er 
at fixere Folk, thi det troes ikke lettelig af nogen for sandt, 
som ved at dømme om saadant med Forstand.« Om de 
berømte Jomfruer i Loudun, som havde været besatte, men 
som Djævelen var faret ud af, idet han nødsagedes til at 
trykke Ordene »Jesus, Marie, Joseph« i deres Hænder, mener 
han endog at kunne forklare »Skelmeriet«: »Jomfruerne lader 
nemlig kun at være besatte, og Ordene kan let indskrives 
i et Menneskes Kød med stærkt Vand eller andet saadant.« 
Valdemar Christian skriver ogsaa om Herodes’ og Herodias’ 
foregivne Grav i Lyon: »Nurn verum hoc credat qui velit.«

De unge kendte deres egen Tids Historie og betragtede 
1 Uldallske Saml. 449. 4to.
2 Dsk. Magasin 4. R. II 361.
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med Interesse og Forstaaelse de Steder, hvor de nyeste 
Begivenheder havde fundet Sted. De rejste til Maastricht 
og la Rochelle for som Tilskuere at overvære de berømte 
Belejringer. De noterer ogsaa Træk af de forskellige Folke
klassers Liv, besøgte og beundrede humane Institutioner, 
Sygehuse, Børne- og Alderdomshjem i Amsterdam, Assistens
huset i Antwerpen og lign; og de rejste til Frankfurt, naar 
der skulde være Marked.

Men mere end alt andet drog Hofferne dem. Nogle af 
dem maatte nøjes med at se Pragten og Storheden paa 
Afstand, undres ved at høre, hvad der betaltes i Under
hold til den franske Konges vældige Tjenerskab o. s. v., 
eller i Greenwich være Tilskuer ved Ceremonierne og Proces
sionen af Hosebaandsridderne med Kongen af England i 
Spidsen. Andre opnaaede derimod den Lykke at faa Audiens 
og komme som Gæst til Hoffesterne. Dette gjaldt først Konge
sønnerne. Christian (V) var, skønt han rejste incognito, en 
stadig Gæst ved Ludvig XIV’s Hof, og Christian IV’s illegi
time Søn Valdemar Christian blev modtaget og indbudt 
baade af Ludvig XIII og Richelieu, hvad han noterer med 
Stolthed. Men ogsaa flere af Adelsmændene kom til Hove. 
Henrik Hoick var det franske Kongepars Gæst paa Loire- 
slottene, og Christopher Parsberg fortæller, at han i Holland 
traf Corfits Ulfeldts Ambassade og med ham ofte kom til 
Hoffet i Haag. Han tilføjer, at han fik mange gode Raad 
af Ulfeldt, og at han paa ham, Danmarks første Statsmand, 
studerede, hvordan én Ambassadør skulde bære sig ad. 
Senere fortæller han om den Gæstfrihed, han nød hos 
Fyrsten i Florens, hvor han skildrer Forholdet som saa 
intimt, at man tvivler paa Beretningens Troværdighed; 
Florens laa saa langt borte, at det vanskeligt lod sig kon
trollere.

Christopher Parsbergs Rejsebeskrivelse er i det hele taget 
mere individuelt præget end nogen af de andre. Han har 
taget alle Rejsens Fornøjelser med og skildrer livligt og 
morsomt Festerne i Venedig og Karnevallet i Rom, Operaer
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og Balletter, Dragterne og Smykkerne, og ikke mindst de 
skønne Kvinder, som han aabenbart ikke har været uføl
som overfor. Han fortæller aabenhjertigt, at, hvad der drog 
ham til Tübingen, var Rygtet om de skønne Kvinder der, 
»som og er sanden«; og i Biois blev han og Broderen ind
budt til saa mange fornemme Fester, at de tilsidst selv 
gav et Bal for alle deres Værter, »som kostede en 14 
Pistoller« (c. 112 Rdlr.).

Disse Dagbøger er »Turistens« Optegnelser, men der 
har i mange Tilfælde tillige været ført en anden, nemlig 
»Studentens«. Valdemar Christian har skrevet en Dagbog 
paa Latin over sine Rejseoplevelser i Frankrig og siger 
heri, »det, som angaar Galliens »statum«, (Politik, øko
nomiske Forhold, Fæstningsvæsen o. lign.) har jeg beskrevet 
i en særlig Bog paa Fransk«. Om Jørgen Lykke hedder 
det, at han drev dybtgaaende juridiske Studier, »som hans 
Bøger og Manuskripter noksom udvise«.1 Betegnende 
er det ogsaa, at baade Christopher Parsberg og Christopher 
Ulfeldt standser brat i deres Dagbøger, naar de kommer 
til Studiestederne, og genoptager Traaden, naar de rejser 
derfra, hvad der kunde tyde paa, at Studietiden og dens 
Oplevelser har været indført i en særlig Bog. Af saadanne 
rene Studiebøger synes dog ingen at være bevarede.

Endnu skal nævnes Brugen af Stambøger. Disse smaa 
ofte elegant udstyrede Bøger anskaffede de unge sig ofte 
hjemmefra og fik Kongen, Prinserne, Kansleren eller andre 
højtstaaende Personer til at skrive paa de første Blade, der 
da virkede som en Slags Introduktion, naar de kom ud i 
det fremmede, og saa fyldtes Bladene efterhaanden med 
Autographer af de Mennesker, de mødte; flygtige Rejse
bekendtskaber og varige Studievenskaber, Udlændinge og 
Landsmænd; undertiden træffer man ogsaa fremmede Fyr
sters Navne. Rangfølgen er strengt overholdt, saa at Nav
nenes Fornemhed aftager mod Bogens Slutning. Navnene 
ledsages af en Sentens el. lign, og undertiden af et malet

1 Hans Poulsen Resen: Ligprædiken over Jørgen Lykke (1621).



DANSKE ADELSMÆNDS UDENLANDSREJSER 1560—1660 249

Vaabenmærke, en sjælden Gang ogsaa af smaa tegnede eller 
malede Skitser. I denne Sammenhæng har Stambøgerne den 
Interesse at kunne give Oplysninger om Sted og Tid for 
Adelsmandens Ophold og om det Selskab, han færdedes i. 
Johan Rhodes fyldige Stambog fra Padua giver mange Op
lysninger om danske Adelsmænds Ophold der, da de kap
pedes om at skrive i deres berømte og indflydelsesrige Lands
mands Bog, saa at den virker som en Fremmedbog over 
Gæsterne i hans Hus.

Dagbøgerne angivei' trods deres Knaphed og Tørhed med 
stor Paalidelighed de forskellige Rejseruter, som brugtes i 
Tiden, og sammenholdt med Universitetsmatriklerne, der 
giver et Indtryk af Studiestederne, faar man et ret fast 
Billede af, hvor de unge danske Adelsmænd fortrinsvis rejste 
hen, hvor de gjorde Ophold, og hvor de kun aflagde et flyg
tigt Besøg.

Dengang som nu søgte de rejsende bestemte Ruter. Prak
tiske Grunde, Tidens Mode og endelig Slægtstraditionerne 
fastslog dem. I 16. Aarhundrede gik Hovedruterne til Tysk
land. Enten rejste de unge med Skib til Rostock eller gen
nem Slesvig og Holsten til Hamburg og fra disse Byer videre 
ud til Studiestederne. Tyskland var altid langt mere et Studie
land end et Turistland; kun Rhinegnene og Sydtyskland 
besøgtes tillige af de turistrejsende Adelsmænd. Mens Reli
gionsstridighederne endnu var paa det højeste, søgte de 
danske rejsende mest til de lutherske Egne og Universiteter, 
men fra sidste Tredjedel af det 16. Aarhundrede tillige til 
de reformerte. Stor Tiltrækning havde Grænsebyerne mod 
Frankrig, hvor man kunde faa de elementære Kundskaber 
i fransk Sprog og franske Sæder, særlig Genéve, der tillige 
var et Knudepunkt for alle Rejser; derfra var der gode 
Veje og godt Rejseselskab i alle Retninger. Under Studie
ophold i Strasburg og Basel gjorde man hyppige Udflug
ter til Elsass’, Badens, Würtembergs og Bayerns gamle 
Borge og Klostre og rige Byer.

Fra det 17. Aarhundredes Begyndelse vendte Strømmen
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sig mere og mere fra Tyskland til Nederlandene, navnlig 
efter Trediveaarskrigens Udbrud. Over Hamburg, Bremen 
og Franeker gik Turen til Amsterdam, som Danmark i 
denne Periode stod i den livligste politiske og økonomiske 
Forbindelse med. Her var fuldt op af Handelshuse, der 
havde danske Forbindelser, og hvor Veksler og Post kunde 
ordnes, og herfra gik Vejen til Leyden, det mest besøgte 
af alle udenlandske Universiteter. En stor Tiltrækning for 
de unge Adelsmænd var de ypperlige Fæstningsværker, der 
fandtes i Landet, og de Mønsterbelejringer, der foregik i 
Kampen med Spanierne. Disse Kampe lagde ofte de rejsende 
Hindringer i Vejen, naar de gjorde Rhinturen fra Neder
landene til Strasburg og Basel. Den nedre Rhin var tæt be
sat med Fæstninger, der snart var i Spaniernes, snart i 
Nederlændernes Hænder; men slap de vel forbi dem, gjorde 
Rhinen med sine »skønne Vinbjerge« og minderige Byer 
og Borge altid et dybt Indtryk paa dem.

Undertiden rejste de unge fra Holland til England, hvor 
de næsten udelukkende besøgte den sydlige Del af Landet, 
London, Oxford og undertiden Cambridge. Oftest gik Ruten 
fra Nederlandene direkte til Frankrig, der i det 17. Aar- 
hundrede blev det vigtigste Land for de danske Adelsmænd 
at besøge. Vejen gik enten over Antwerpen, Brüssel og Ami
ens eller Dieppe og Calais til Rouen, eller til Søs til Le 
Havre og derfra til Rouen, der næsten altid var Porten til 
Paris. Kom de fra Tyskland eller Schweiz, gik Ruterne 
Strasburg—Paris, eller Genéve—Lyon—Orleans—Paris. Da 
Sprogtilegnelsen i Frankrig spillede den største Rolle for de 
unge Adelsmænd, og da de vanskeligt kunde tilegne sig, 
hvad Hovedstaden iøvrigt havde at byde dem, før de mag
tede Sproget, rejste de oftest efter faa Dages Ophold i Paris 
ud til en af Loirebyerne, hvor de tog Sprogundervisning. 
Først derefter begyndte de den Rundrejse, enhver Adels
mand maatte gøre i Frankrig; »la grande tour« begyndte 
som Regel i Orleans, gik ad Loire med alle de rige Slotte 
og Byer til Poitiers, la Rochelle, Bordeaux, derfra ad Ga-
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rönne til Toulouse, gennem Languedoc med alle dets klas
siske Minder, over Pavebyen Avignon til Lyon. Undertiden 
standsede de i Marseille og tog med Skib til Genua, men 
oftere gik Turen over Lyon—Genéve—Savoyen ind i Italien. 
Over den for Nordboerne saa tiltalende lombardiske Slette 
gik Turen oftest direkte til Venedig og Padua og efter et 
Studieophold her til Ferrara for over Bologna, Ravenna, 
Loretto og Spoleto at gaa til Rom. Efter et Ophold dér 
drog de fleste til Capua og Neapel, enkelte endnu videre 
til Sicilien og Malta for at se Malteserriddernes Hjem; 
Christen Skeel til Sostrup opholdt sig endog seks Uger hos 
dem. Hjemvejen gik over Rom til Siena, hvor mange stand
sede i længere Tid, over Florens, Pisa, Lucca til Genua, 
eller fra Florens over Apenninerne tilbage til Venedig. Denne 
By var tillige Udgangspunktet for Rejsende til Orienten, 
og ikke helt faa foer med venetianske Købmandsskibe til 
Lilleasien, Konstantinopel, Palæstina og Ægypten; mest be
kendte er Fr. Rantzaus, Chr. Barnekows og Jakob Ulfeldts 
orientalske Rejser.

Hjemrejsen fra Italien gik ofte over Østrig, Ungarn og 
Bøhmen. Wien med sit Kejserhof, der endnu havde hele 
Traditionens Hellighed og Glans over sig, før det over- 
straaledes af Frankrig, tiltrak Nordboerne, ligesom de lang
vejsfra rejste til Frankfurt, naar de kunde komme til at 
overvære en Kejserkroning. Ungarn havde den store Til
trækning for de unge at ligge i uafbrudt Krig med Tyrkerne 
og give dem Lejlighed til at se noget saa fremmedartet 
som tyrkisk Feltvæsen.

I en af Tidens Rejsebøger siges der, at for hver een 
rejsende, der gik over Pyrenæerne, var der 30, der gik over 
Alperne, og det viser sig ogsaa, at forholdsvis faa danske 
Adelsmænd besøgte Spanien og ofte med et bestemt For- 
inaal eller for at benytte en særlig gunstig Lejlighed. Da 
Eiler Ulfeldt paa sin anden Rejse drog dertil (1639), var 
det med Kongens Billigelse, eller maaske paa hans Opfor
dring, for at uddanne sig til siden at overtage Ambassadør-
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stillingen dernede. Om Jørgen Schult fortælles1, at han be
nyttede Lejligheden, da Karl (I) af England 1623 rejste til 
Spanien for at troloves med en spansk Prinsesse, »og som 
man derfor kunde være sikker udi Hispanien for Religionen«, 
rejste han med derned. Det er aabenbart Frygten for den 
spanske Inkvisition, der har holdt mange Danske borte der
fra. Da Jakob Ulfeldt i 1613 og Hannibal Sehested i 1640 
foretog deres berømte Ambassader til Spanien, fulgte en 
Del Adelsmænd med, der benyttede Lejligheden til at se 
Hoffet og Landet. Som oftest besøgte de kun Madrid med 
Escorial og Valfartsstedet Santjago de Compostella.

Søger man at danne sig et Billede af, hvor de danske 
Adelsmænd for deres Uddannelses Skyld gjorde længere Op
hold, maa man først gaa til Universitetsmatriklerne, der er 
det vigtigste Middel til at fastslaa, hvor de studerede; men 
det maa dog fremhæves, dels at mange Adelsmænd ikke 
lod sig indskrive, selv om de en kortere Tid opholdt sig 
ved Universiteterne, dels at de lod sig indskrive og efter 
kort Tids Forløb rejste videre, saa at der ikke blev Tale 
om noget virkeligt Studieophold. Matriklen er dog et godt 
Udgangspunkt, der, suppleret med, hvad Dagbøger, Stam
bøger og biographiske Meddelelser i Ligtalerne oplyser, kan 
give et Skøn, men ikke danne Grundlag for en Statistik2.

I Tyskland viser det sig, at der i Perioden 1560—1660

1 Laurits Jacobssøn: Ligprædiken over Jørgen Schult (1653).
2 For de fleste Universiteters Vedkommende er benyttet de Matrikel

uddrag vedrørende nordiske Studenter, der findes trykt i Personalhi- 
storisk Tidskrift og Kirkehistoriske Samlinger. En Oversigt over disse 
af Dr. Bobé findes i Pers. Ts. 7. R. II 231. Dog er Listerne over danske 
Adelsmænd, der var immatrikuleret i Utrecht, uddraget af »Album stu- 
diosorum academiæ Rheno-Trajectinæ«; i Altdorf af »Die Matrikel der 
Universität Altdorf«, udg. af E. v. Steinmeyer; i Erfurt af »Acten der 
Erfurter Universität II« udg. af Weissenborn; i Rostock af »Die Matrikel 
der Universität Rostock«, udg. af Adolph Hofmeister; i Wittenberg af 
»Album academiæ Vitebergensis II« (1560—1602), udg. af Foerstemann o. fl. 
Matriklerne fra Jena, Genéve og Orleans er gennemgaaet i Original paa 
Stedet.
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har været indskrevet danske Adelsmænd ved saa at sige 
alle de protestantiske Universiteter og ved flere af de kathol- 
ske, naturligvis i meget forskelligt Antal. Som før nævnt 
var det i Tiden nærmest efter 1560 endnu næsten udeluk
kende de lutherske Universiteter, der besøgtes af de danske, 
men ogsaa senere var Tilstrømningen til disse altid stor. 
Erfurt, Greifswald, Frankfurt an der Oder og Königsberg 
besøgtes kun af ganske enkelte, derefter kom Altdorf, Helm
stedt, Giessen, Jena, Leipzig, Tübingen, Strasburg, Witten
berg og Rostock1.

Universitetet i Erfurt var kun en kort Tid under den 
svenske Besættelse rent luthersk, siden var der en Tid baade 
katholske og lutherske Professorer, indtil de første fra 1649 
atter blev eneraadende; det er naturligt, at det under disse 
Forhold ikke fik nogen videre Betydning for de danske 
Studenter. Greifswald var et lille provinsielt Universitet, 
væsentlig behersket af Svenskerne; de danske Adelsmænd 
droges stærkere af det nærliggende og langt mere ansete 
Universitet i Rostock. Ialt var der immatrikuleret 11 i 
Tiden 1560—1660, deraf Størstedelen i Perioden 1596—1618. 
Königsberg laa for fjernt fra de unge Adelsmænds sæd
vanlige Rejserute til at faa nogen Betydning for dem; der 
findes kun 3 i Matriklen, alle fra det 17. Aarhundrede. 
Frankfurt var og blev et ret ubetydeligt, men meget fred
sommeligt lille Universitet, hvor Calvinister og Lutheranere 
færdedes Side om Side, ogsaa efter at det i 1617 var blevet 
væsentlig calvinsk. Der var ialt indskrevet 5 Adelsmænd, 
alle før 1617.

Melanchtons gamle Skole i Altdorf ved Nürnberg havde 
derimod en vis Tiltrækning for de Danske. Den blev 1578 
ophøjet til et Akademi og 1623 til et Universitet, men des-

1 Vedr. de tyske, schweiziske og hollandske Universiteter: Fr. Paulsen: 
Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und 
Universitäten. Leipzig. 1885. Tholuck: Vorgeschichte des Rationalismus I: 
Das akademische Leben des 17. Jahrh. Halle 1853—54. J. Oskar Andersen: 
Holger Rosenkrantz den Lærde. Kbh. 1896.

Historisk Tidsskrift. 9. R. IV. 1 7
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uden bestod der stadig et Gymnasium, og ogsaa her træffes 
danske Elever, bl. a. Christopher Friis som i tre Aar gennem
gik en regelmæssig Skolegang gennem tre Klasser, indtil 
han 1599 fik Adgang til Universitetet. Der var ialt indskrevet 
17 danske Adelsmænd. Altdorf bevarede længe noget af Me- 
lanchtons Præg og hældede noget mere til Calvinismen, end 
de rene Lutheranere ønskede. — Dette gjaldt i endnu stærkere 
Grad Universitetet i Helmstedt i den første Tid efter dets 
Grundlæggelse 1573, men i 1614 blev den berømte Theolog 
Georg Calixtus den alt beherskende ved Universitetet og 
bragte den lutherske Theologi i Højsædet. De fleste danske 
Adelsmænds Ophold i Helmstedt laa dog forud for denne 
Tid; fra 1624 hørte Tilstrømningen paa Grund afTredive- 
aarskrigen helt op, og først i 1662 kom en enkelt, Christian 
Bülow, dertil og studerede »jus publicum og jus privatum» 
politica og moralia«. Der var ialt immatrikuleret 19 danske 
Adelsmænd, de slesvigske og holstenske ikke medregnet. — 
Universitetet i Giessen blev oprettet i 1607 efter to Aar før at 
være begyndt som et Collegium illustre. Det var stærkt 
luthersk præget, da det grundedes som Modvægt mod det 
hessiske Universitet i Marburg, der var blevet reformert, 
og det lededes i den første Tid af Professorer, der var ud
vandrede eller forviste fra Marburg for deres Modstand mod 
Calvinismen. Dets Blomstringstid var fra 1607—25, da det 
flyttedes tilbage til Marburg, og i denne Tid besøgtes det 
af et stort Antal danske Adelsmænd; alene fra Aarene 1608 
—11 og 1614, fra hvilke Aar Matriklen er bevaret, findes 
Navnene paa 21, bl. a. den senere Kansler Chr. Thomesen 
Sehested; ad anden Vej kender vi Navnene paa endnu 5, der 
studerede i Giessen 1615—17. I 1616 besøgte Holger Rosen- 
krantz den Lærde Giessen paa en Rejse i Tyskland; baade 
da og tidligere viste han sin Sympathi for Universitetet 
og navnlig for dets pædagogiske Methode ved at sende 
mange af de unge, der blev opdraget paa Rosenholm» 
derned for deres videre Uddannelses Skyld. Blandt Pro
fessorerne var Mentzer den berømteste; han var Fører i de
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theologiske Stridigheder med de strenge Lutheranere i Tü
bingen, og i Jørgen Lykkes Biografi staar der, at han 
opholdt sig et Aar i Giessen for Dr. Mentzers Skyld. Ogsaa 
Professor Helvicus beundredes meget af de danske for sin 
Undervisning i Hebraisk.

Universitetet i Jena blev oprettet 1558 som en Modvægt 
mod det philippistiske Wittenberg og var i de første Tiaar 
Skueplads for de voldsomste Kampe mellem de rene Luthe
ranere, der lededes af Flacius, og Philippisterne. Fra 1573 
sejrede de sidste, og dygtige Mænd, bl. a. den fromme Johan 
Gerhard, hævede Universitetet til stor Anseelse, saa at det 
endogsaa under Trediveaarskrigen vedblev at søges af et 
betydeligt Antal Studenter. De første danske Adelsmænd 
immatrikuleredes i Jena 1573—74, og indtil 1660 indskreves 
ialt 50, jævnt fordelt over hele Perioden; bl. a. opholdt 
Henrik Ramel, den senere Hofmester paa Sorø, sig der for 
at studere Jura.

Tübingens Universitet blev oprettet i 1477. Dets Pro
fessorer var af alle stridbare lutherske Theologer maaske 
de mest aggressive. Tübingen var Concordieformlens Føde
sted, og Universitetet prægedes længe af den strængeste 
Orthodoxi. Matriklen viser Navnene paa 51 danske Adels
mænd (foruden de holstenske, som ikke er medtaget i det 
trykte Uddrag, der her er benyttet), ret ligeligt fordelt over 
hele Perioden; dog var der noget færre i den første Fjerde
del af det 17. Aarhundrede, fordi den berømte Fyrste- og 
Adelsskole, Collegium illustre, der laa umiddelbart ved Uni
versitetet, øvede en stærk Tiltrækning1. I Collegiets Glans
tid fra 1594—1630 modtog det et overordentlig talrigt Be
søg af Udlændinge, og ogsaa efter at det var genaabnet 
1648, kom der mange. Af danske Fyrster og Adelsmænd, 
der besøgte Collegiet, kendes Navnene paa 49, men der har 
maaske været flere. Matriklen, der kun eksisterer fra 1648, 
giver Navnene paa 13; de 36 Navne fra Collegiets første 
Periode er samlet fra Biografier, Stambøger o. lign.; alene

1 Henny Glarbo: En Adelsskole i det 16. og 17. Aarhundrede. Kbh. 1923.
17*
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i Frans Rosenbergs Stambog har 12 danske Adelsmænd, 
der studerede paa Collegiet, indskrevet deres Navne i Tiden 
1618—21. Den berømteste af Professorerne var Juristen og 
Historikeren Th. Lansius, og han omtales oftere af de Dan
ske. Om Manderup Due hedder det f. Eks., at han i 1613 
tog fra Strasburg til Tübingen »eftersom dette Sted paa de 
Tider var saa meget berømmeligt, baade fordi studia libe- 
ralia saavelsom andre adelige Exercitier der i Synderlighed 
florerede, og laa han der udi den vidtberømte lærde Mands 
Doctoris Lansii Hus«.

Af overordentlig Betydning for de unge adelige Studenter 
var ogsaa Strasburg. Her var allerede 1538 oprettet et Gym
nasium, der under Johan Sturms geniale pædagogiske Ledelse 
hævede sig til det første i Tyskland; i 1567 udvidedes det 
til et Akademi, og 1621 blev det Universitet. Baade i Sturms 
Levetid (til 1587) og efter hans Død stod Skolen i saa stort 
Ry for sin Undervisning og sin rene Lutherdom, at Elever 
fra alle Lande strømmede dertil. Ogsaa fra Danmark kom 
der et stort Antal, hvor mange kan ikke bestemt angives, 
da Matriklen fra Akademitiden er gaaet tabt, men man 
kender dog Navnene paa 45 danske Adelsmænd, der stu
derede i Strasburg før 1621, og efter dette Aar er der im
matrikuleret 50. Mange af dem ses at være sendt dertil i 
en ganske ung Alder og at være blevet der i flere Aar for 
at faa en virkelig Skoleundervisning. Jacob Huitfeldt var 
13 Aar gammel, da han i 1560 kom til Strasburg, og det 
siges om ham1, at han var i 5 Aar »hos Joh. Sturmius«; 
om det betyder, at han boede hos ham eller kun gik i 
hans Skole, kan ikke ses. Predbjørn Podbusk var 11 Aar 
gammel, da han i 1579 kom dertil; han blev der i 7 Aar; 
»Højskolen var meget berømt for den højlærde Mands Jo
hannes Sturmii og andres Skyld«, hedder det2. Skolens 
orthodoxe Karakter gjorde sig som nævnt ogsaa gældende. 
Christian Lykke sendes dertil 1617 »for at han i en ret

1 Hans Mogensøn: Ligprædiken over Jacob Huitfeldt (1585).
2 Anders Sørensen Vedel: Ligprædiken over Predbjørn Podbusk (1591).
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evangelisk By ikke alene i gode Sprog og fri Kunster, men 
ogsaa i ren sund Lære af det hellige Evangelium kunde 
blive undervist og opbygget«.

I det 17. Aarhundrede blev Skolen en udpræget Fyrste- 
og Adelsskole, takket være den udmærkede Lejlighed, der 
var til at lære Fransk. De dannede Kredse i Strasburg talte 
mere Fransk end Tysk, og indfødte franske Lærere under
viste de unge Adelsmænd og forberedte dem til deres videre 
Rejse; samtidig blev der lagt mere og mere Vægt paa Exer- 
citierne og de andre Fag, Adelsmændene særlig dyrkede. 
Mens det endnu i 1590 hedder om Jørgen Skeel, at han i 
Strasburg gjorde Fremgang i Latin og Tysk, siges der i 
1618 om Ditlev Reventlow, at han der i tre Aar drev »stu
dium juris, exercitia, Fransk og andre Sprog«. Af Profes
sorerne var de mest bekendte efter Sturms Tid Theologerne 
Sebastian og Johan Schmid, Dorschæus og Juristen Boec- 
lerus, der alle omtales af de Danske. Navnlig synes Dor
schæus at have tiltrukket de unge; han holdt Bord for Stu
denterne, og Christopher Parsberg, der spiste hos ham, om
taler ham som en af de lærdeste Theologer »af vor Religion«.

Leipzig var som Universitetsby en af de ældste i Tysk
land. Allerede 1409 blev Universitetet grundet af de fra 
Prag udvandrede Tyskere, og det bar et ægte luthersk Præg, 
skønt det i de theologiske Storme i det 16. Aarhundrede 
sjældent tog nogen aggressiv Del. Dets Professorer var ikke 
særlig fremragende, men det bevarede dog sin Anseelse og 
sin Tilgang ubestridt gennem Aarhundreder. For de danske 
Adelsmænd spillede det en betydelig Rolle. Ligesom Witten
berg og Rostock var det ofte den første Studieby, de kom 
til, og derfor det Sted, hvor de opholdt sig længst. Mogens 
Kaas og Hans Steensen studerede der i tre Aar, Joachim 
Gersdorff og Oluf Rosensparre i to Aar o. s. v. El af For- 
maalene med at sende de unge til denne By var, at de 
skulde lære at tale og skrive det tyske Sprog rent og smukt. 
Christian Bülow siges at komme dertil »umb der reinen

1 J. J. Ruckus: Ligprædiken over Chr. Lykke (1619).
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teutschen Sprache willen«. De synes ofte, netop paa Grund 
af deres Ungdom, at have brugt Privatlærere mere end 
de offentlige Forelæsninger. Chr. Bülow repeterede her, 
hedder det, sine tidligere Studier i Historie og Geografi »in 
privato collegio« og tog Timer i Fransk og adelige Exer- 
citier; og om Joachim Gersdorff siges der, at »han tog to 
Mænd fra Akademiet, Corvinus og Johan Rhenius, til Privat
lærere i Rhetorik og i Græsk, gjorde Fremskridt, saa at han 
kunde læse latinske og græske Forfattere uden Lærer«. Ialt 
var der indskrevet 56 danske Adelsmænd ved Universitetet, 
deraf de 52 i Tiden før 1622. Det er sandsynligt, at Op
rettelsen af Sorø Akademi har bidraget til, at Besøget aftog, 
idet de helt unge Adelsmænd i Sorø kunde faa de Kund
skaber, de tidligere havde søgt i Leipzig.

Wittenberg havde i Kraft af Traditionen fra Luthers og 
Melanchtons Tid hele det 16. Aarhundrede igennem en stærk 
Tilstrømning af Danske, ogsaa af Adelsmænd. Efter at have 
været helt philippistisk præget kom det i Slutningen af Aar- 
hundredet til stærke Brydninger ved Universitetet mellem 
denne Retning og de rene Lutheranere, indtil den anti-phi- 
lippistiske Retning sejrede; disse Stridigheder virkede ikke 
fremmende paa Besøget. Ialt var 128 danske Adelsmænd 
immatrikulerede der, de fleste i det 16. Aarhundrede og 
kun en enkelt efter 1623; ogsaa her synes Oprettelsen af 
Sorø Akademi at have gjort sig gældende. Den mest berømte 
af de danske Adelsmænd, der opholdt sig i Wittenberg, var 
Holger Rosenkrantz den Lærde, der her gennemførte et virke
ligt Universitetsstudium i Aarene 1592—95.

Endnu større Betydning for de adelige Studenter havde 
Universitetet i Rostock1. Lige fra Middelalderen havde Byen 
staaet i den livligste Handelsforbindelse med Danmark, og 
saa snart Universitetet blev oprettet 1419, begyndte danske 
Studenter at strømme dertil. Den lette Forbindelse med 
Hjemmet og den Lejlighed, der her ydedes de unge til at 
faa en god Uddannelse i mange Fag og samtidig lære at

1 O. Krabbe: Die Universität Rostock im 15. und 16. Jahrh. Rostock 1854.
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tale Tysk, bevirkede, at mange Forældre sendte deres gan
ske unge Sønner til Skolen i Rostock, der var nøje forbundet 
med Universitetet.

Mange af dem var kun 10—11 Aar gamle og betegnes 
i Matriklen som »non juratus«. Et meget stort Kontigent 
baade af Drenge og Voksne kom fra den holstenste Adel; 
det vrimlede med Rantzauer, Ahlefelder, Buchwalder o. lign, 
og ogsaa flere danske Prinser opholdt sig der.

Universitetet var oprindelig stærkt præget af Melanchtons 
humanistiske Retning, men greb senere den rene lutherske 
Lære i dens smukkeste Form, mindre polemisk end de fleste 
andre lutherske Universiteter. Dette skyldtes ikke mindst 
en enkelt Professor, Historikeren David Chytræus, der ved 
sin Lærdom og smukke Personlighed skaffede Rostock en 
betydelig Anseelse. Personligt havde han en overordentlig 
Betydning for de nordiske Studenter. Mange af dem boede 
hos ham, og han tog sig som en Fader af dem alle. Hans 
Broder, Nathan Chytræus, Professor i humaniora, viste og
saa sin Interesse for de Danske, men maatte trods sin store 
Dygtighed forlade Byen, mistænkt for Calvinisme. Caselius, 
der var Professor i Græsk og Latin, og Jacob Bacmeister, 
Professor i Hebraisk, hos hvem bl. a. Holger Rosenkrantz 
boede under sit Studieophold i Byen, var begge betydelige 
Mænd og meget søgte. Ialt viser Matriklen 175 indskrevne 
danske Adelsmænd. Tilstrømningen var nogenlunde jævn 
indtil c. 1630, derefter aftog den noget, men i Modsætning 
til Leipzig og Wittenberg vedblev der at komme danske 
Adelsmænd til Rostock hele Perioden igennem.

Ogsaa de reformerte Universiteter i Tyskland besøgtes 
af de danske Adelsmænd. Marburg, der var oprettet 1527, 
havde altid været philippistisk præget, og under de hessiske 
Fyrsters stærke Tilknytning til Genéve, Oranierne og Hugue- 
notterne i Frankrig gled det stadig mere i calvinsk Retning, 
indtil det i 1605 blev gjort til en rent reformert Læreanstalt, 
mens de lutherske Professorer og Studenter udvandrede til 
Giessen. Denne Ordning varede til 1625, da de lutherske
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Giessener-Professorer atter holdt deres Indtog i Marburg, 
som ved en Kejserdom var tilkendt den lutherske Linie af 
Hesserne, mens den reformerte Linie, hvis Overhoved var 
Landgrev Moritz, til Gengæld oprettede et calvinsk Collegium 
illustre i Kassel. Marburg besøgtes i Tiden 1565—1616 af 
ikke faa danske Adelmænd; der var immatrikuleret 24, 
deraf 16 efter at Universitetet var blevet reformert.

Endnu mere søgt var det andet reformerte Universitet, 
nemlig Heidelbergs. Det blev oprettet allerede 1386, og i 
1559 gik det under Paavirkning fra Strasburg over til Re
formationen og blev som saa mange andre særlig præget 
af Melanchtons humanistiske Videnskab, hvorfra Vejen gik 
til den calvinske Lære, som medbragtes af de Lærekræfter, 
der kom fra Frankrig og Schweiz. Under Kurfyrst Ludvig VI 
blev det en Tid (1576—83) atter luthersk, men derefter 
sejrede den reformerte Lære fuldstændigt, og Heidelberg 
Universitet blev et af Hovedsæderne for den videnskabelige 
Side af denne Kirkelære. Trediveaarskrigen, der bragte saa 
mange Ulykker over Pfalz, nødsagede Universitetet til at lukke 
fra c. 1630 til 1650, da det genaabnedes og snart erhvervede 
sit gamle Ry. Der findes ialt Navne paa 95 danske Adelsmænd 
i Matriklen, nogenlunde jævnt fordelt over Tiden 1570—1620 
og 1652—60. En Del af dem betegnes som »injuratus prop
ter ætatem«, hvad der tyder paa, at de har gaaet i det til 
Universitetet knyttede Gymnasium. Blandt de danske Adels
mænd var Henrik Hoick, der studerede over 2 Aar fra 1615 
til 1617 i Heidelberg; han har i sin Selvbiografi givet en 
Skildring, der, skønt ganske kortfattet, giver et godt Ind
tryk af, hvorledes en energisk Adelsmand benyttede et saa- 
dant Studieophold1. Han fortæller, at han boede hos David 
Pareus (Professor i Theologi), men spiste overfor hos Lægen 
Dr. Lossius. Efter at have tilbragt Sommertiden ved Schwal
bach Surbrønde begyndte han i August paa Studierne. Han 
begyndte med »at lokke Diciplene til at samle locos com-

1 Gen. Her. Selsk. Spec. H 32 i Rigsarkivet.
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munes for Penge og Løns Skyld«, d. v. s. han betalte nogle 
af Disciplene for at samle Sentenser o. lign, fra de klassiske 
Forfattere til Brug ved Orationer og Disputatser. »30/8 be
gyndte jeg at faa den fjerde Dags Feber og havde den 
continuerlig til 1616 i Marts, dog brugte [jeg] mine studia 
og exercitia«. »Anno 1616 in Februario begyndte [jeg] at 
lære exercitia, at danse, frantzösiske Sprog og Fægten udi 
Slagsværd og Stange«. Men samtidig forsømte han ikke 
Universitetsstudierne »7. Marts blev logica Keckermanni1 
absolveret, desligeste samme Aar samme autoris physica, 
ethica, æconomica, politica begyndt og endt; siden andre 
historici iblandt misched«. I 1617 begyndte han saa smaat 
at yde noget selv; »holdt jeg privatim en Oration«, skriver 
han, men han gik ogsaa fremad i Exercitierne, »lærte jeg 
at voltigere in januario«. I Februar 1617 begyndte han sit 
juridiske Studium, men Studierne varede kun faa Maaneder 
og var næppe dybtgaaende, da han dyrkede meget andet 
ved Siden af, »Med Februarii Maaned begyndte jeg jura 
og institutiones. 25. Aprilis disputerede jeg offentligt ex 
Tacito sub præside Jano Grutero, som ellers privatim læste 
for mig in historicis & politicis. 30. Maji holdt jeg offentlig 
en valet-oratio in auditorio jurisconsultorum«.

Heidelberg var ligesom Strasburg en Forskole for Adels- 
mændene til den videre Uddannelse, de vilde søge i Frank
rig, og Pfalzgrevens stærkt fransk-paavirkede Hof bidrog 
ogsaa meget til at gøre Opholdet i Heidelberg nyttigt for 
dem i den Retning.

Det skal endnu nævnes, at det katholske Universitet i 
Ingolstadt i Bayern besøgtes af i hvert Fald to danske 
Adelsmænd, hvoraf den ene, Christen Barnekow, studerede 
der i tre Aar fra c. 1575—78, og at Ditlev Ahlefeldt i 1648 
en Tid opholdt sig ved det katholske Universitet i Køln 
for at studere Romerret, men dette er ganske spredte Til
fælde.

1 Keckermann var Professor i Filosofi ligesom nedennævnte Gruter 
i humaniora.
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Det er allerede nævnt, at mange Adelsdrenge sendtes 
ud i en saa ung Alder, at de ikke var i Stand til at faa 
Nytte af de egentlige Universitetsstudier, og de blev derfor 
anbragt i de til Universiteterne knyttede Gymnasier. En 
Del besøgte ogsaa Skoler og Akademier i andre tyske Byer. 
Blandt disse var det betydeligste og mest søgte Gymnasiet 
i Hamburg, dernæst Skolerne i Bremen, Hannover, Lübeck, 
Lüneburg, Stolpe i Pommern, Ny-Brandenburg i Mecklen- 
burg-Strelitz, Löwen i Schlesien og Siegen i Rhinegnene, 
der tilhørte Slægten Nassau-Oranien.

Desuden opholdt enkelte danske Adelsmænd, f. Eks. 
Henrik Ramel og Eiler Bille, sig ved Ridderakademiet 
»Collegium Mauritanium« i Cassel; og om Aksel Ulfstand 
og Otto Krag ved man, at de længere Tid var i Speyer 
for ved Rigsretten at sætte sig ind i det tysk-romerske 
Riges Retspleje. Om Otto Krag hedder det endog, at han 
lod sig »immatrikulere« ved Retten »for at erkyndige sig 
in praxi juris«.

Af de schweiziske Universiteter besøgtes Basel og Genéve 
i stor Udstrækning af danske Adelsmænd. Basel var grund
lagt i 1460 og omdannedes 1532 til en protestantisk Lære
anstalt i reformert Aand; men hele det 16. Aarhundrede 
igennem kæmpede de forskellige protestantiske Anskuelser 
om Magten, indtil den calvinske fik endelig Overhaand. 
Det ansaas for et baade fornemt og lærd Universitet. Fra 
Erasmus af Rotterdams Tid stod Kendskabet til de klassiske 
Sprog højt, og det stod i nær videnskabelig Forbindelse 
med protestantiske Kredse i Frankrig, navnlig med Universi
tetet i Saumur. Det juridiske og medicinske Studium dreves 
indgaaende, og navnlig det første af disse Fag tiltrak Adels- 
mændene, mens deres Præceptorer ofte dyrkede det sidste; 
dog hedder det ogsaa om Jørgen Lykke, at han opholdt 
sig i Basel »for Medicinens Skyld«, mens det om Christian 
Friis til Borreby siges, at han der i 1576 »laudabiliter 
profecit cum in lingua latina, tum in religione«. Henrik 
Hoick nævner alle de historiske Forfattere, han gennem-
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pløjede under sit Ophold i Basel, og Sivert Grubbe studerede 
hos den gammeldags Humanist Professor Grynæus. Ialt var 
der immatrikuleret 82 danske Adelsmænd i Basel, jævnt 
fordelt i hele Perioden, dog her som i Tyskland noget 
færre i Trediveaarskrigens Tid.

Universitetet i Genéve var grundlagt af Calvin i 1559 
som et Led i hans reformatoriske Virksomhed, og det lededes 
hele det 16. Aarhundrede igennem af den gamle Reformator 
Beza. Under Religionskrigene i Frankrig flygtede en Mængde 
Huguenotter til Byen, hvor de blev gæstfrit modtaget, og 
de prægede dens Sprog og Sæder, forøgede dens Rigdom 
og bidrog til at gøre den til et Kulturcentrum, foruden at 
være det religiøse Centrum for Calvinisterne. Henimod 
Slutningen af 16. Aarhundrede blev Antallet af tyske og 
nordiske Studenter, der søgte dertil, stadig større. Ialt ken
der vi Navnene paa 84 danske Adelsmænd, der har studeret 
i Genéve. De er dels indskrevet i Rektorbogen, dels i Ma
triklen over principes, comites et nobiles, dels ved vi andet- 
stedsfra, at de har gjort Studieophold i Byen, maaske uden 
at have været immatrikuleret1.

Skønt Universitetet ogsaa efter Bezas Tid dreves i ortho
dox calvinsk Aand af de tre theologiske Professorer: Dio- 
dati, Tronchin og Turrettin, modtog de dog med Venlighed 
ogsaa de lutherske Studenter; navnlig Diodati nævnes flere 
Gange med Ærbødighed af de Danske, og Henrik Lindenov 
boede i 1638 et halvt Aar i hans Hus. Foruden Theologien 
stod Juraen, som bl. a. doceredes i private Forelæsninger 
med særligt Henblik paa udenlandske Adelsmænd, og de

1 C. F. Bricka giver i Pers. Tidsskr. Bd. IV 331 en Fortegnelse over de 
Nordboer, der var indskrevet i Rektorbogen i Genéve 1559—1800, og giver 
tillige den Oplysning, at Studenterne indskrev deres Navne i Rektorbogen, 
idet de derved lovede at holde Universitetets Love. Da mange ikke vilde 
underkaste sig denne Skik, erstatter Rektorbogen ikke fuldt ud Matriklen. 
Bricka bemærker endvidere, at Besøget fra Danmark standsede næsten 
helt fra det 17. Aarhundredes Begyndelse, men skønt Rektorbogen tyder 
paa dette, viser Principes-Matriklen, at det i hvert Fald for Adelsmæn- 
denes Vedkommende langtfra var Tilfældet.
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humanistiske Studier højt ved Universitetet, men mere end 
alt andet var det den gode Lejlighed til at lære Fransk og 
Italiensk, der drog de danske Adelsmænd til Byen. Vel var 
det ikke allevegne det reneste Fransk, der taltes. En tysk 
Student, Jacob Lamperberg, skriver misfornøjet, at den 
største Del af Studenterne taler Tysk, de andre savoyisk 
eller »lingua gavotica« (Alpeboernes Sprog), og han skildrer 
Vanskeligheden ved at faa de rigtige Franskmænd i Tale, 
»Das französische könnte ich nur üben, wenn ich einen 
noch einmal so theuern Tisch nehmen wollte. In meinem 
Hospiz sind zwar einige Franzosen, aber sie ziehen vor für 
sich zu speisen«1. De danske Adelsmænd har da sikkert 
haft private Sproglærere, og desuden var der i Kirkerne rig 
Lejlighed til at høre baade Fransk og Italiensk; i det første 
Sprog prædikedes der hver Dag, i det andet engang om 
Ugen. Ogsaa adelige Exercitier dreves meget; Brødrene 
Parsberg nævner bl. a. Navnet paa en berømt Ridelærer, 
Fiobenius, hos hvem de tog Undervisning i tre Maaneder.

Sivert Grubbe opholdt sig i 1580erne i længere Tid i 
Genéve, og hans Beretning giver et godt Indblik i For
holdene i Byen og i hans egne Studier2. Han kom fra Basel, 
og Grynæus havde givet ham en Anbefaling med til Beza, 
saa han fik en god Modtagelse, og Beza skaffede ham en 
Bolig lige overfor sit eget Hus hos en Datter af den be
rømte Bogtrykker Robert Stephanus. Han traf mange lærde 
Mænd, hvis Navne han omhyggeligt optegner. Han kastede 
sig i sine Studier særlig over de klassiske Fag, hørte Fore
læsninger over Aristoteles’ Organon, Ciceros Taler og Vir
gil. Samtidig dyrkede han Juraen, baade Romerretten og 
den genfiske Civilret, og endelig hørte han Beza læse over 
Johannes’ Evangelium og fulgte ligeledes den anden theo- 
logiske Professor La Faye’s Forelæsninger. Han synes og
saa at være gaaet til Bezas Gudstjenester, som han udtaler 
sin store Beundring over. Da imidlertid hans Præceptor

1 Tholuck I, 1, S. 311.
2 Uldallske Saml. 449 4*o.
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blev myrdet ved et Overfald, raadede Beza ham til at for
lade Byen, og med Sorg forlod han, som han skrev, det 
Sted, »hvor jeg havde levet saa lykkeligt, og hvor den sande 
Religion blomstrer, og hvor der hersker en saa stor Sæde
lighed og Orden, og Staten er saa vel indrettet, som næppe 
noget andet Sted«. Han nævner med Stolthed, at Beza ved 
Afskeden gav ham Breve med hjem baade til hans Fader 
og til Niels Hemmingsen. Intet Under, at de orthodoxe Luthe
ranere i Danmark med en vis Ængstelse saa, at de unge 
Adelsmænd søgte til denne By.

Denne Ængstelse tabte sig meget i 17. Aarhundrede, 
og den gjorde sig aldrig gældende overfor de nederlandske 
Universiteter, der blev grundlagt under og lige efter Friheds- 
krigen, og som alle var calvinske. Da Samkvemmet mellem 
Nederlandene og Danmark blev bestandig livligere og inder
ligere, besøgtes de af et overordentlig stort Antal danske 
Adelsmænd. De smaa Universiteter har vel kun faa Navne 
at opvise: i Hardervijk, der først oprettedes 1648, finder 
man 2, i Groningen (oprettet 1614) 10, i Utrecht (oprettet 
1636) 12; Franeker (oprettet 1585) besøgtes i hvert Fald 
af tre adelige Studenter, men da Matriklen ikke er offentlig
gjort, kan Antallet af indskrevne ikke angives; det har dog 
sikkert været ikke saa lidt større. Blandt Studenterne i Fra
neker var Godtfred Lindenov, der i 1602 her udgav sin 
bekendte Oration »De optimo vitæ genere« om Adelens 
Pligter og Maal. Langt over alle de andre Universiteter stod 
Leyden, hvis Betydning for dansk Aandsliv i det 17. Aar
hundrede vanskeligt kan sættes højt nok. Af unge danske 
Adelsmænd findes 242 indskrevet i Matriklen, jævnt fordelt 
i Tiden 1594—1660. Matriklen viser, at de kun i de første 
Aar kom dertil som ganske unge, senere var de næsten 
alle mellem 20 og 25 Aar, altsaa i en modnere Alder og 
ofte med Interesse for at faa et virkeligt Udbytte af Stu
dierne. De lod sig indskrive som Studenter i et bestemt 
Fag, i Begyndelsen oftest litteræ eller artes, men snart næv
ner de særskilt Jura eller Politik, Historie eller Mathematik.
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De humanistiske Studier holdtes stadig højt i Ære i Ley
den. Baade Manderup Brahe i 1645 og Jørgen Rosenkrantz 
i 1654 taler om, at de tog Undervisning i Græsk. Begge 
disse to Mænd boede hos Georg Horn, der var professor 
eloquentiæ et historiarum. Henrik Lindenov og Frederik 
Barnewitz nævner begge Boxhorn som deres Lærer i Histo
rie og Politik, og flere andre omtaler Maesterius som deres 
Lærer i Jura. Endnu et Fag tiltrak de unge Adelsmænds 
Opmærksomhed, nemlig Medicinen og navnlig Anatomien, 
der havde sit Hjemsted i Nederlandene. Chr. Gersdorff og 
Tønne Juel fortæller, hvorledes de var tilstede i det ana
tomiske Theater og med Interesse og Beundring fulgte Pro
fessorernes Demonstrationer. Chr. Gersdorff studerede ogsaa 
Botanik og fulgte begærligt Forelæsningerne i hortus medi- 
cus om Urternes Nytte. Naar det i Matriklen siges om mange 
af Adelsmændene, at de studerede Mathematik, maa dette 
tages i udvidet Forstand, idet det omfattede baade den egent
lige Mathematik og Fortification, der studeredes theoretisk 
i Leyden, før de praktiske Studier foretoges ved de neder
landske Fæstninger og Lejre. Hvor grundigt Studiet af For
tification i det hele taget paa denne Tid var, fremgaar af 
Skildringen af Niels Kaas’ Studier i dette Fag i Orleans1. 
»Han kastede sig over Fortification d. v. s. at befæste Byer 
og Fæstninger, i hvilket han gjorde gode Fremskridt, saa 
at magister artis intet enten reguläre eller irreguläre kunde 
forelægge ham, som han ikke tegnede smukt og dygtigt» 
idet han tog alle Omstændigheder i Betragtning, f. Eks. 
Stedet og dets Beliggenhed, om det var en Slette eller en 
Høj, midt i Landet eller ved Havet, og Stedets Natur, om 
det var med fugtig Jordbund, Asfalt i Grunden, leret, san
det, gruset, svampet, dets opportunitas, om der er Bjærge 
i Nærheden, hvad der skal gøres, saa at en Del af en 
gammel Befæstning kan tjene eller en helt ny, saa at han 
tvinges til at ødelægge nogle faa Haver eller Hjem nær ved 
Muren eller overhovedet ingen. Og for at Arbejdet kunde

1 Johannes Petri Calundanus: Ligprædiken over Niels Kaas (1637).
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gaa hurtigere og mere fuldkomment, føjede han hertil Geo- 
desia og Trigonometria, især Plantrigonometri; til Gavn 
for disse Studier opmaalte han ofte med største Glæde Mar
kernes Rumforhold, Flodernes Bredde, Taarnenes, Bjergenes 
og Dalenes Højde, Gravenes og Brøndenes Dybde, forskellige 
Steders Afstand, forskellige Vinklers Kvantitet i Befæst
ningerne f. Eks. Polygonens, Centrums, Pandens, Skulderens 
eller Nakkens etc., Afstanden mellem to frontes, Forsvars
liniernes Længde etc. ved Sinus, Tangens og Secans og be
regnede dem med en let Kalksten, og for at han kunde 
fremstille det altsammen saa meget desto kunstfærdigere 
paa Papiret, mente han, at han ikke burde forsømme Tegne
kunsten, for ikke at fordybe mig i Omtale af Arithmetiken, 
til hvis Hjælp de førnævnte trænger hvert Øjeblik, og af 
Geometrien, som yder fundamenta og rationes for alle disse«.

De unge Adelsmænd omtaler næsten alle, at de i Leyden 
tillige tog Undervisning i Fransk som en Forberedelse til 
deres Rejse ind i Frankrig.

Her var som før nævnt Tilegnelsen af Sprog og Kultur 
det vigtigste Maal; derfor dreves Studierne oftest under 
friere Former enten ved Rideskoler f. Eks. Skolen i Angers, 
eller med private Sprog- og Exercitielærere. Her skal kortelig 
nævnes de Byer, hvor de danske Adelsmænd gjorde længere 
Ophold og efter Biografiernes Udtalelser drev deres Studier. 
Foruden Paris, der besøgtes af alle, var de vigtigste Opholds
steder Loirebyerne Amboise, Blois, Jesuitterskolen i la Fléche, 
Saumur og Angers; desuden Poitiers, Besancon, Avignon, 
Lyon, Bourges, Montpellier og Sedan. Mest besøgt af alle 
var dog Universitetsbyen Orleans, hvor c. 231 danske Adels
mænd var indskrevne i Matriklen.1

Dette berømte gamle Universitet, der gaar tilbage til 
Middelalderen, var Hovedsædet for Romerretsstudiet Nord 
for Alperne og besøgtes derfor af en Mængde Studenter fra 
alle Egne af Europa. De var her, som flere andre Steder,

1 Henny Glarbo: Danske Studerende i Orleans (Pers. Tidsskr. 8 R. 
IV 151 med Litteraturfortegnelse).
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inddelt i Nationer, og natio germanica, der omfattede alle 
ikke-romanske Studenter, havde en privilegeret og meget 
selvstændig Stilling, der bl. a. sikrede dem imod at blive 
gjort til Part i de Kampe, deres Hjemland førte med Kon
gerne af Frankrig, og gav dem fri Religionsøvelse, Skatte
frihed og delvis egen Retspleje. Dog var Forholdene under 
Religionskrigene undertiden saa urolige, at man ikke turde 
stole paa Privilegiernes Opretholdelse, og de danske Adels- 
mænds Besøg var derfor varierende, indtil Henrik IV’s 
Tronbestigelse skabte rolige Forhold i Landet, og han ved 
Nantesediktet sikrede Protestanterne. Fra den Tid var Til
strømningen jævn hele Perioden igennem. De danske Adels
mænd deltog ivrigt i Studenterlivet; ikke mindre end 17 
af dem var Nationens Prokuratorer under deres Ophold 
ved Universitetet, og deres Beretninger i Prokuratorbøgerne 
viser, at baade Hævdelsen af Nationens Rettigheder og Ord
ningen af dens Fester lagde Beslag paa dem. Det er der
imod vanskeligt at afgøre, hvor meget Udbytte de fik af 
deres juridiske Studier, men det var næppe stort, da Juraen 
allerede paa den Tid var paa Retur ved Universitetet. Der
imod blev der ved Privatdocenter, maitres de tutelle, givet 
Undervisning i en Række Fag: Historie, Sprog, Skrivning 
og Mathematik, og det synes, at de danske Adelsmænd i 
vid Udstrækning benyttede sig af denne Undervisning. Der 
fandtes bl. a. en berømt Kalliograph, der underviste de unge 
Germaner i at skrive latinske Bogstaver. Ganske særlig 
Vægt lagde de i Orleans paa deres Sprogstudier, og det 
franske Sprog havde Ord for i denne By og i Biois at tales 
renest og smukkest i hele Frankrig. De drev ogsaa ivrigt 
Legemsøvelser, navnlig Byens Nationalsport Boldtspillet, 
der dyrkedes under de mest raffinerede Former.

De engelske Universiteter blev kun i ringe Omfang 
Studieopholdssteder for de danske Adelsmænd. Fra Oxford 
kender man Navnene paa en halv Snes, der studerede der 
i længere Tid. De lagde særlig Vægt paa at tilegne sig det
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engelske Sprog, dog drev nogle ogsaa politiske Studier. Det 
siges1 f. Eks. om Niels Vind, at han havde været nogen 
Tid i Oxford »og flittelig ladet sig informere om det Riges 
Tilstand.« Oxfords righoldige Bibliothek »Bibliotheca Bod- 
leiana« beundrede de, og mange besøgte det flittigt; der
imod synes de engelske Exercitiemestre ikke at have til
fredsstillet dem. Knud Skeel og hans Kammerater skrev i 
hvert Fald fra Oxford Lil London efter en fransk Fægte- 
lærer, der kunde undervise dem.

Italien var dengang som nu Maalet for Turisterne, men 
det var tillige i langt højere Grad end senere et Rejsemaal 
for de studerende Adelsmænd. At kunne tale og skrive 
Italiensk hørte med til en Adelsmands Uddannelse, og det 
kunde kun til Gavns læres i selve Landet; dertil kom, at 
de adelige Exercitier her stod meget højt, navnlig Ridning 
og Fægtning, saa at italienske Ride- og Fægtemestre søgtes 
vidt om i Udlandet. Storhertugens Hof i Florens var i den 
Retning særlig berømt, og ikke faa danske Adelsmænd op
holdt sig der i længere Tid for at nyde godt af hans Be
rideres Undervisning. Christian IV sendte bl. a. Wenzel 
Rotkirch, som han havde udset til sin Staldmester, til Stor
hertugen med en Anbefaling, og han studerede Ridekunsten 
der i IV2 Aar. Med samme Formaal sendte Christian IV 
sin Søn, Valdemar Christian, til Hoffet i Florens og lod 
ham blive der i tre Maaneder.

Bortset fra Florens var det de to Universitetsbyer Siena 
og Padua, der blev Studiesteder for de danske Adelsmænd. 
I Siena var der immatrikuleret ikke mindre end 115, men 
der foreligger ikke mange Oplysninger om deres Ophold 
og Studier. Stedets smukke og sunde Beliggenhed tiltrak 
mange, og desuden havde Byen Ry for, at der taltes et 
overordentlig smukt italiensk Sprog. Det hedder om Hans 
Lindenov, at han opholdt sig i Siena for Sprogets Skyld 
»som der er bedst i ganske Italien«; Aksel og Christopher

1 E. Monrad: Ligprædiken over Niels Vind (1648).
Historisk Tidsskrift. 9. B. IV. jg
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Juel blev der et helt Aar »formedelst det italienske Sprogs 
Renhed«; og om Ove Lunge fortælles, at han var der to 
Gange i tre Maaneder »for Luftens og Sprogets Skyld, 
det italienske saa vel som det spanske, som han i tre 
Maaneder lærte at forstaa, skrive og tale til Nødtørftig
hed«. 1

Noget mere ved man om de danske Adelsmænds Op
hold i Padua.2 Denne By tilhørte Venedig og nød godt af 
dens Rigdom og Magt; Venedig var stolt af det berømte 
Universitet, ydede det al mulig Beskyttelse og udviste stor 
Tolerance over for ikke-katholske Studenter for at drage 
Udlændinge til dets Læresale. Universitetet var grundlagt 
1222 og havde i det 14. Aarhundrede haft en rig Blomstring; 
allerede dengang strømmede Udlændinge dertil, og dette fort
sattes i det 16. og 17. Aarhundrede. Studenterne var ind
delt i Nationer, og her som i Orleans var alle ikke- 
romanske Folk samlede i natio germanica. Det var Fik
tionen om, at det tysk-romerske Kejserrige var Arving til 
alle de Lande, der engang havde hørt ind under Romer
riget, hvortil man ogsaa regnede Danmark, men gjorde en 
Undtagelse med Spanien og Frankrig, der bevirkede, at alle 
disse Landes Studenter samledes i een Nation; det var til
lige det tysk-romerske Kejserriges Magtstilling, der havde 
skaffet denne Nation en Række Privilegier, der gjorde Op
holdet der meget behageligt for dens Medlemmer. Der for- 
langtes en Afgift af dem, naar de kom, men derefter var 
de fri for alle Skatter og Byrder under deres Ophold. Om 
de religiøse Spørgsmaal hedder det i Nationens Statutter* 
§ XI, at Germanerne ikke maatte bære noget til Skue, der 
stred mod Stedets Ritus, heller ikke arbejde for noget, 
der stred derimod, og afholde sig fra theologiske Disputer,

1 Chr. Hanssøn: Ligprædiken over Ove Lunge (1638).
2 J. Ph. Tomasini: Gymnasium Patavinum. (Utini 1654). G. Bruun: 

Johan Rhode. (Kbh. 1893).
3 trykt i Favaro: Atti della nazione Germanica artista nello studio 

di Padova I (Venezia 1911) XXXIV.
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og i § XII tilføjes der »Gudsdyrkelsen er paa den anden 
Side enhvers egen Sag, og den ene maa ikke udæske den 
anden.« Et meget tolerant Standpunkt i Modreformationens 
bevægede Tider. Nationen fik overladt Sophiakirken til sine 
Sammenkomster og til Begravelsesplads for dem, der var 
indskrevet i Artist-Fakultetet, mens Legisterne havde deres 
Begravelsesplads i Eremitanikirken i Mantegnas Kapel.

Naturvidenskaberne havde i 16. Aarhundrede endnu 
større Ry end de klassiske Studier ved Universitetet i Padua, 
og alle Grene af Lægekunsten dyrkedes af fremragende Pro
fessorer. I 1622 tog den danske Læge Johan Rhode fast 
Ophold i Byen, og uden at ville modtage det Professorat, 
der blev ham tilbudt, drev han i næsten 40 Aar sin viden
skabelige Virksomhed ved Universitetet. Den store Anseelse, 
han nød, bidrog ikke lidt til at drage de danske Studenter 
dertil, og han tog sig af dem med Omhu og Gæstfrihed 
til sin Død 1659. Universitetet var delt i to Dele, hver med 
sin Rektor og sin Matrikel, nemlig Legisti (d. v. s. Juristerne) 
og Artisti (d. v. s. Theologer, Philosopher og Medicinere). 
De danske Adelsmænd var næsten alle indskrevet blandt 
Legisti, mens deres Præceptorer ofte findes blandt Artisti; 
i Legisternes Matrikel findes Navnene paa 132, i Artisternes, 
paa 6 danske Adelsmænd. Legisterne har dog næppe dyrket 
Juraen i nævneværdig Grad; i deres Optegnelser og Bio
grafier nævnes i hvert Fald kun to Ting, de beskæftigede sig 
med, nemlig Sprog og Exercitier, men de dreves ogsaa med 
Iver. Valdemar Christian fortæller, at det venezianske Senat 
havde oprettet en Rideskole i Padua for de venezianske 
nobiles, og det var sandsynligvis ogsaa den, de danske 
Adelsmænd besøgte; Biskoppen af Padua, Tomasini, om
taler som en af Exercitiemestrene her »den danske Ridder 
Salvator de Fabris«; det viser sig, at en Italiener af dette 
Navn var Fægtemester hos Christian IV fra 1601—1607, 
og det er sandsynligvis denne, der var kommet til Padua 
og maaske ogsaa bidrog sit til at drage de danske Adels
mænd til Byen. Henrik Hoick skriver i 1619, at han i 

18*
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Padua lærte at fægte paa Salvators Skole, hvad der næppe 
kan være nogen anden end denne.

Studiet af det italienske Sprog nævnes her som i Siena 
som Hovedformaalet for Adelsmændenes Ophold i Byen, men 
de mange fremmede Studenter gjorde det daglige Talesprog 
noget blandet og skadede Sprogstudiet. Der siges saaledes 
om Malte Juel, at han opholdt sig i Padua for at lære 
Sproget »men for de mange Tyske, som sig der opholdt 
og forhindrede saadant, begav han sig derfra og til Lucca, 
Sproget des bedre at lære.«1 Ikke faa Danske kunde ikke 
taale Klimaet i Byen eller bukkede under for den Pest, der 
flere Gange hærgede den. Baade i Sophiakirken og Eremi- 
tanikirken findes Mindetavler over danske Adelsmænd, der 
ligger begravet der.

Hvis man til Slutning vilde spørge om Udbyttet af alle 
disse Rejser, maa Svaret blive meget svævende. Det er ofte 
blevet fremhævet, at det væsentlig var negativt; at Rejserne 
medførte en Bekostning, der oversteg den danske Adels 
økonomiske Evne; at de unge under det frie Rejseliv 
vænnedes til Løshed i Sæder, Drikfældighed og Dovenskab, 
og at et stort Procenttal satte Liv og Helbred til derude. 
Den notoriske Nedgang hos den danske Adel i Antal, Rig
dom, Aands- og Legemskraft i 17. Aarhundrede synes at 
støtte disse Betragtninger.2

Men Udbyttet af Rejserne har sikkert ogsaa haft en positiv 
Side, selv om den er vanskeligere at føre Beviser for. Spørger 
man om de Kundskaber, Adelsmændene erhvervede sig i 
Udlandet, er der faa, man kan pege paa som Holger Rosen- 
krantz, der kom hjem som en lærd Theolog; og i Jura og 
Politik ser man ingen dybere Spor af deres Studier; det 
er saaledes mærkeligt, at de Mænd, der i Nederlandene 
havde beundret Borgerstyret og i Frankrig det enevældige 
Kongedømmes Glans, saa lidt forstod at værdsætte den 
Enevælde med borgerlig Administration, som indførtes i

1 P. Winstrup: Ligprædiken over Malte Juél (1650).
2 Gustav Bang: Den gamle Adels Forfald. (Kbh. 1896.)
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Danmark 1660. Derimod kan man pege paa et synligt Resul
tat af deres Sprogstudier. Den danske Adel i Christian IV’s 
og Frederik Ill’s Tid havde ypperlige Sprogkundskaber; 
de beherskede fuldt ud flere fremmede Sprog, saa de vandt 
Udlændingenes Beundring. Charles Ogier, der var i den 
franske Gesandts Følge ved Tronfølgeren Prins Christians 
Bryllup i 1634, nævner i sin Bog »Iter Danicum« Navnene 
paa en Række danske Adelsmænd ved Hoffet og fortsætter 
»der var kun een iblandt dem alle, som, fordi han var 
ukyndig i det franske Sprog, gik bort i Undseelse, da han 
havde baaret sine Retter ind, fordi han ikke kunde sam
tale med os. De danske Adelsmænd maa roses for deres 
store Kyndighed i Sprog og Dannelse. Jeg kan bevidne, at 
de tre Brødre Uldfeldt, Knud, Laurits og Korfits, kunde 
tale, seks eller syv Sprog meget godt og forstaa endnu 
flere.«1 Den spanske Gesandt Grev Rebolledo, der opholdt 
sig i Danmark i en Aarrække, var forbauset over at træffe 
saa mange belæste og kundskabsrige Mænd blandt den 
danske Adel; ja, at man knap traf nogen Mand i en anset 
Stilling, som ikke nøje kendte Europas Stater, deres Rege
ringer og Forhold. Det var, fordi de rejste udenlands, siger 
han, »vore Landsmænd rejser ikke saa meget, higer mindre 
efter Kundskab og giver derfor mere Anledning til Latter.« 
Han beundrer Otto Krags Kyndighed i Spansk og siger 
om Joachim Gersdorff, at han kunde ti Sprog og havde et 
ypperligt Bibliothek med Bøger i dem alle. Ogsaa Chr. 
Thomesen Sehesteds Omgang satte han stor Pris paa og 
korresponderede med ham paa Spansk.2

Den kulturelle Forfinelse, der paa næsten alle Omraader 
viste sig i Danmark efter Midten af 17. Aarhundrede, 
turde ogsaa være forberedt og fremhjulpet ved de Indtryk, 
Landets Overklasse havde modtaget paa sine Rejser.

Endelig maa det ikke overses, at dengang som nu havde 
det at se fremmede Egne, Sæd og Skik, Natur og Kunst

1 Charles Ogier: Iter Danicum, (Paris 1656) 37 f.
2 E. Gigas: Grev Bernardino di Rebolledo. (Kbh. 1883) 34 f.
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en Evne til at udvide Menneskers Horisont og til at stille 
det hjemlige i det rette Relief. Mon ikke noget af det samme 
gjorde sig gældende hos de danske Adelsmænd, der i det 
16. og 17. Aarhundrede efter mange Aars Udenlandsrejse 
vendte hjem til Danmark, overtog deres Gaard, giftede sig 
og byggede Hjem eller traadte ind i Statens Embeder?



Smaastykker og Oversigter.
i.

Af Fregatten Fyllas Skibsjournal 1807.
Af T. A. Topsoe-Jensen.

Under Omtalen af Varsler om Muligheden af et Fredsbrud 
mellem England og Danmark i Sommeren 1807 lægger Professor 
Edv. Holm i Danmark-Norges udenrigske Historie i Aarene 
1800—1814, Bind I: 1800—1807, megen Vægt paa et Varsel, der 
skulde være givet Chefen for den danske Fregat Fylla under 
Anløbning af engelsk Havn medio Juli 1807. Professoren skri
ver Side 272: »Hvorledes Tanken om, at det kunde komme til 
Fjendskab med Danmark, var begyndt at blive almindelig, fik 
Officererne paa den danske Korvet Fylla stærkt Indtrykket 
af, da de ved denne Tid paa Hjemvejen fra Vestindien anløb 
Portsmouth for at faa Vand. Den her kommanderende Admiral 
Gambier udbrød til den fungerende Chef Lieutenant C. I. F. 
Hedemann: »Hvad, unge Mand, vil De her? Skynd Dem hjem, 
maaske faar jeg i Morgen Befaling til at anholde Dem«. Og da 
en anden af Fylla’s Officerer, Lieutenant P. E. Rosenørn, var 
sendt ombord paa det ved Deal liggende engelske Admiralskib, 
sagde en af Officererne her, idet han drak et Glas med ham: 
»Nu klinke vi her sammen, om en Maaned eller to ville vi ikke 
staa saa venlige lige overfor hinanden«.

For at undersøge, hvor megen Vægt man kunde tillægge disse 
Udtalelser, har jeg gennemgaaet Fregatten Fylla’s Skibsjournal 
og Korrespondenceprotokol i Rigsarkivet og skal derefter give 
følgende Oplysninger.

Ombord i Fregatten, der var Stationsskib i Dansk Vestindien 
i 1806—07, udbrød under Opholdet her gul Feber, der bortrev 
omtrent y4 af Besætningen, altsaa 40—50 Mand, deriblandt 
Chefen, Kaptain Daniel Ernst Bille (f 24/2 1807), Næstkomman
derende, Premierløjtnant Jean Baptist Casimir Nording de Witt 
(t 16/4 1807), Trediekommanderende, Premierløjtnant Nicolay 
Wulff (f 12/4 1807) og Fjerdekommanderende Ejnar Hagerup
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cle Gyldenpalm (f 16/5 1807). Tilbage af Officerersbesætningen 
var nu kun de 2 yngste Officerer, Sekondløjtnanterne Johan 
Christoph (Christel) Friderich Hedemann og Tøger Emil Rosen- 
ørn, der altsaa sejlede Fregatten hjem med førstnævnte som 
Interimschef.

Fregatten forlod St. Thomas for hjemgaaende 5. Juni og den 
3. Juli naaede den Indløbet af Kanalen, hvor den paa Grund 
af Modvind maatte krydse indtil den 11., da Vinden rummede og 
Sejladsen fortsattes Kanalen igennem. Da Chefen imidlertid ansaa 
det for nødvendigt at komplettere Vandbeholdningen, ankrede 
han 13. Juli om Aftenen ved Deal (Dovers Red). Fylla har, hvil
ket man kan se af Journalen, ikke havt Forbindelse med nogen 
anden engelsk Havn eller med noget Skib under Passagen af Ka
nalen. Om hvad der hændte i Dover, faar man Oplysning dels 
af Skibsjournalen og dels af Chefens Rapport til Admiralitetet, 
dateret 19. Juli 1807, samme Dag, Fregatten ankrede paa Kjøben
havns Red.

Sekondløjtnant Hedemann skriver i denne efter at have om
talt Afrejsen fra St. Thomas, Sejladsen over Atlanterhavet og 
gennem Kanalen og Ankringen ved Dover 13. Juli følgende:

»Der laa en Eskadre bestaaende af 5 Orlogsskibe, nogle Fre
gatter og Brigger kommanderet af Admiral Rowly. Jeg gik om
bord paa Flagskibet for at komplimentere Admiralen, men da 
han ikke var ombord, gjorde jeg ham, ledsaget af Chefen for 
Flagskibet, min Opvartning i Land. Han tilbød Fregatten al mulig 
Assistance, men vi behøvede kuns Vand, hvilket om Formid
dagen 14. Juli kom sendt ombord. Jeg tog mig den Frihed at 
tage fersk Kjød til Mandskabet og om Eftermiddagen den 14. Juli 
gik vi igjen under Sejl. Paa hele Rejsen har vi kun mødt een 
engelsk Orlogsmand under Sejl. Det var Fregatten Niobe, Captain 
Lorring, som laa paa Station under Irlandske Kysten.«

Af Skibsjournalen fremgaar yderligere, at Chefen for Fylla 
den 14. pm Formiddagen er gaaet paa det omtalte tjenstlige 
Besøg hos Admiralen, hvorfra han vender tilbage henved Kl. 12 
Middag. Paa dette Tidspunkt var Vandbaaden allerede paa Siden 
og Vandfyldningen næsten endt. Jollen var endnu ikke kommet 
tilbage fra Land med Kød og Grønt. Chefen lod derefter Kl. 12 
skyde Varselskud, Jollen kom ud, Vandbaaden gik ind, og Kl. 2 
Eftermiddag var Fregatten allerede let og fortsatte Hjemrejsen. 
Der er ikke i Skibsjournalen nævnt noget om, at Sekondløjtnant 
Rosenørn har været sendt ombord i det engelske Admiralskib,, 
hvilket i Almindelighed bliver bemærket i Journalen.

Af ovenstaaende vil det fremgaa, at den af Professor Edvard.
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Holm citerede Samtale mellem Admiral Lord Gambier og Sekond
løjtnant Hedemann aldrig har fundet Sted, da Fylla paa denne 
Rejse slet ikke har været i Portsmouth, samt at den Modtagelse, 
han har faaet i Dover, har været endog særdeles venskabelig, 
idet Chefen for Admiralskibet, altsaa en ældre Officer med Kom
mandørs Rang, personlig ledsager den unge danske Sekondløjtnant 
paa det tjenstlige Besøg i Land hos Admiral Rowly, der saa hurtig 
lader det udtalte Ønske opfylde, at Vandbaaden endog er paa Siden 
af Fregatten inden Chefens Tilbagekomst henimod Kl. 12 Middag.

Hvad den anden citerede Samtale mellem Løjtnant Rosen- 
ørn og den engelske Søofficer angaar, da kan man vel ikke rent 
ud benægte Muligheden af, at en saadan kan have fundet Sted, 
men det maa dog af forskellige Grunde betragtes som højst usand
synligt. Man maa jo erindre, at der kun var de 2 nævnte Officerer 
tilbage i Fregatten. Af disse var Chefen i Land det meste af 
Formiddagen, og ligesom han kommer tilbage, lader han skyde 
Varselsskud efter Jollen, for at den skal skynde sig ombord. 
Man kan derfor, naar man har noget Kendskab til Tjenesten i 
en Fregat, der havde været c. 6 Uger i Søen, og som kun skulde 
stoppe nogle faa Timer for at faa lidt Vand og Proviant, betragte 
det som højst usandsynligt, at Næstkommanderende skulde have 
haft Tid til at gaa ombord i en fremmed Orlogsmand, medens 
Chefen var fraborde, og efter at denne er kommet ombord, er 
man strax gaaet i Gang med Forberedelser til Letningen, Ind
sætning af Fartøjer m. m. Man kunde snarere tænke sig, at en 
engelsk Officer fra Admiralskibet havde været ombord i Fregat
ten for at komplimentere, men havde Næstkommanderende 
havt en saadan Samtale med en engelsk Officer, vilde han dog 
utvivlsomt have nævnt det for Chefen ved dennes Tilbagekomst, 
og Chefen maatte i saa Fald have omtalt det i sin Rapport, hvad 
han imidlertid ikke har gjort. Man kan vistnok derfor gaa ud fra, 
at denne Samtale heller ikke har fundet Sted.

2.
Arkæologisk Litteratur.

Af Poul Nørlund.

Johannes Brøndsteds doktorafhandling: Nordisk og frem
med ornamentik i vikingetiden, der i sin oprindelige skikkelse 
(Aarb. f. nord. Oldkyndighed 1920) næsten helt manglede billed
stof — mere undskyldeligt for den unge doktorand end for det 
ansete tidsskrift — er nu udkommet i en rigt illustreret engelsk
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udgave, Early English Ornament (Levin og Munksgaard, 1924), 
og er i virkeligheden først derigennem blevet anvendelig for forsk
ningen. Den hele undersøgelse maa siges at have betydelig interesse 
ikke blot for de snævrere kunstarkæologiske kredse, til hvilke 
den efter sin strænge form henvender sig, men ogsaa for histori
kerne, især ved sin paavisning af en gensidig paavirkning mel
lem engelsk og nordisk kunst i vikingetiden. Forudsætningerne 
for den nordiske vikingetids-ornamentik har man hidindtil for
trinsvis søgt i den karolingiske og irske kunst, eller man har frem
hævet den selvstændige hjemlige udvikling; men det er Brønd
steds fortjeneste for første gang at have optaget det nærliggende 
spørgsmaal om engelsk indflydelse til samlet drøftelse. Det 
interessanteste punkt i hans bog er dog vel nok paavisningen af, 
at der i Nord-England i perioden efter Yorks erobring (867) 
spores en tydelig skandinavisk paavirkning, som særpræger den 
nordengelske ornamentik igennem en stor del af det 10. aarh. og 
bidrager til skabelsen af en karakteristisk stil (især præget af 
det store, af fletværk omgivne dyr). Den nord- og sydengelske 
dekorative stil gaar i denne periode hver sine veje og øver ingen 
indflydelse paa hinanden, medens de derimod begge i forening, 
baade den nordengelske dyreornamentik og det sydengelske 
akanthusværk, i den senere del af det 10. aarh. præger den skan
dinaviske kunst, som nu atter bliver den modtagende part. Den 
store runesten i Jellinge, som Harald Blaatand lod rejse ca. 980, 
er det ældste og betydningsfuldeste vidnesbyrd om denne nye 
stil, som breder sig over hele Skandinavien og lever videre ned 
igennem det 11. aarh.

Medens denne undersøgelse, hvis bedste egenskab er dens 
sjældne, metodiske stringens, efter sædvanlig dansk terminologi 
tilhører den saakaldte forhistoriske arkæologi (noget urimeligt; 
for Englands vedkommende er perioden jo fuldt »historisk«, og 
selv Danmark befinder sig i en historisk dæmringstid), skal fra 
middelalderens overdrev nævnes Vilh. Loren zen: De danske 
Præmonstratenserklostres Bygningshistorie (G. E. C. Gad, 1925), der 
udgør et sjette hæfte af hans store værk om vore klostres byg
ningshistorie. Af ordenens syv danske klostre laa de to i Vend
syssel, de fem i Skaane; men hvad der er bevaret af selve kloster
bygningerne, er dog i intet tilfælde af stor betydning. Derimod 
er tre af klosterkirkerne højst interessante bygningsmonumenter. 
Først og fremmest gælder det om Børglum kirke, der i middel
alderen tillige var domkirke, idet Børglumbispen jo var klostrets 
abbed, og munkene dannede domkapitlet. Kirken har ogsaa 
været planlagt efter dimensioner, der var en domkirke værdige;
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men som saa ofte er den til at begynde med slaaet større op, 
end bispen og hans munke magtede at gennemføre. Det rige, 
storstilede østparti, der sløjfedes kort før 1600, men i vore dage 
er konstateret ved udgravninger, havde korsarme og kamformet 
grupperede østkapeller. Af særlig interesse er paavisningen af, 
at dette anlæg først kan være paabegyndt efter 1217, idet der i 
dette aar var planer oppe om at flytte klostret. Fra Børglum anlag
des et nonnekloster i det nærliggende Vrejlev, hvis kirke synes 
paabegyndt allerede i 1230erne. Ogsaa den er stærkt omdannet, 
baade koret og langhuset, som Lorenzen, tilsyneladende med 
gode argumenter, vil hævde har været treskibet. Foruden de to 
vendsysselske kirker knytter interessen sig især til den skønne, 
vel bevarede kirke i Vä ved Kristiansstad. Klostret stiftedes ca. 
1170, medens Vä endnu var en lille, blomstrende købstad; men 
allerede i 13. aarh. (ihvertfald før 1278) flyttedes det nogle mil 
mod NO. til Bäckaskog (Bækkeskov), hvor klosterkirken ogsaa 
er bevaret, men stærkt medtaget. Hovedproblemet ved Vä kirke 
er, om den er opført af munkene (som Lorenzen mener), eller 
om den allerede laa der, da de kom til byen (Rydbecks opfattelse). 
Den slutter sig særlig i den ornamentale udsmykning saa nøje 
til domkirken i Lund, at bygmesteren maa være hentet herfra, 
og en datering ca. 1150, altsaa før klostertiden, synes naturligst; 
men da det kun drejer sig om aartier, er en sikker afgørelse selv
følgelig vanskelig. Afgørénde maa det være, om der kan paa
vises særlig klosteragtige træk ved kirken; men hvad Lorenzen 
her har fremdraget, virker ikke meget overbevisende. Vestportal 
kan saaledes ogsaa forekomme paa anseligere sognekirker — og 
hvor mange steder kan den ikke være forsvundet, da buen ind 
til et senere tilføjet taarn gennembrødes! Det samme gælder 
ogsaa det mærkelige rum i taarnpartiets andet stokværk, iflg. 
Lorenzens forklaring et kombineret herskabsgalleri og kapel — 
»vestkor« kaldes det endog. Der synes at være analogi for, at en 
saadan anordning kan forekomme ved klosterkirker, og den kunde 
i dette tilfælde, som man har gjort opmærksom paa, være indrettet 
for Knud V.s dronning, Gertrude, der var stærkt knyttet til 
Vä og blev begravet her. Men det er givet, at som noget specifikt 
klosterligt kan dette vestkapel ikke opfattes. — De bevarede 
gammeldanske præmonstratenserkirker maa siges at være meget 
uensartede. Det er derfor ogsaa kun et magert udbytte, man faar 
af den almindelige redegørelse for ordenens byggeskik. Forf. 
anstrænger sig prisværdigt for at finde fællestræk, men naar 
trods den vidtløftige drøftelse ikke videre end til at konstatere 
en vis fælles »stræben efter monumentalitet«!
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Dr. Lorenzen har utvivlsomt en stor ævne til at vælge sig 
sine æmner, han sætter gærne ind paa punkter, hvor arbejdsfeltet 
er videst og frugtbarest, og hans undersøgelser over vore klostres 
bygningshistorie falder indenfor et hidindtil meget forsømt om- 
raade. Noget lignende kan siges om arkitekt H. Zangenbergs 
lille bog om Danske Bøndergaarde (Danmarks Folkeminder nr. 31. 
Kbh. 1925), der bygger paa en lang række af systematiske under
søgelser og opmaalinger, han oprindelig af egen drift og interesse, 
i de senere aar som underinspektør ved Dansk Folkemuseum 
har foretaget i forskellige egne af landet. Dette arbejde er saa 
meget mere fortjenstfuld!, som det sikkert er i yderste øjeblik, 
at det foretages. »Danske Bøndergaarde«, som læses med glæde 
og interesse, maa opfattes som et forarbejde til eller en forsmag 
paa det store værk om vore bøndergaarde, som Folkemuseet 
og arkitekt Zangenberg skylder os. I to ret korte kapitler gives 
en oversigt over de forskellige forekommende grundplaner og 
konstruktioner, og et ledsagende kort giver læseren et overblik 
over konstruktionstypernes udbredelse.

Kort efter, at dr. Francis Beckett har begyndt udsendelsen 
af sit store værk om Danmarks kunst, er der i Norge ved sam
arbejde mellem en række ældre og yngre forskere startet et lig
nende foretagende, Norsk Kunsthistorie, hvoraf foreløbig er ud
kommet det første bind, der naar fra stenalderen lige ned til ca. 
1700. Det er i højere grad end den danske kunsthistorie et populært 
værk og derfor paa én gang mere kortfattet og mere rumme
ligt. men det er jo ogsaa lettere at være rummelig, naar man er 
mange, end naar man er alene. Kunstindustrien tages med 
(Th. Kielland og H. Grevenor), og i arkitekturhistorien (J. Meyer, 
A. Bugge) omtales ikke blot kirker og borge, men ogsaa beskednere 
bygværker, endog bøndergaardene, og fremstillingen forlader 
jævnlig de rent kunsthistoriske synspunkter. De forhistoriske 
tider behandles af Haakon Shetelig og A. W. Brøgger, middel
alderens billedkunst af Harry Fett, alle tre fremragende forskere 
og skribenter, og de har ogsaa formaaet her paa aandfuld maade 
at gentage, hvad de for største delen allerede ved tidligere lejlig
heder har udtalt om de samme æmner. Ser man ud over de mange 
hundrede aar, som behandles i disse afsnit, er det paafaldende, 
som de kunstneriske præstationer fordeler sig i nogle ganske 
faa, store fremstød eller koncentrationer, der afbrydes af lange 
afslappelsestider, — det er, som om virkelig folkekarakteren 
genspejler sig heri. Fra stenalderen er bevaret en primitiv billed
kunst, hvortil vi aldeles intet tilsvarende ejer i Danmark, dyre
billeder, som er ristede eller malede paa klippefladerne, mærkelige
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vidnesbyrd om de gamle elsdyrjægeres ævne til naturiagttagelse; 
de er nylig af Brøgger i hans epokegørende bog »Det norske folk 
i oldtiden« blevet forklaret som en art magisk kunst. I vikinge
tiden kommer den næste — maaske den første egentlige — kon
centration, den storstilede, fantasifulde ornamentalkunst, som 
bedst kendes fra Osebergskibet og dets pragtfulde indhold. Den 
tredje koncentration og hidtil den største i Norges kunstneriske 
historie falder i det 13. aarh., da vesteuropæisk gotik og norsk 
oprindelighed indgaar en sjælden frugtbar forening; baade i 
billedkunst og arkitektur er der fra denne tid monumenter af 
virkelig europæisk rang og betydning. — I værkets senere afsnit 
behandles fattigere tider, det 16.—17. aarh.; men til gengæld 
byder fremstillingen her mere nyt stof. Særlig A. Bugges kyndige 
skildring af arkitekturen følger ikke mindst danske læsere med 
interesse, fordi tilknytningen til Danmark er saa intim, og æmnet 
tages saa bredt, at det bliver et helt stykke kulturhistorie. Den 
samtidige billedkunst, som behandles af G. W. Schnitler, har 
derimod svært ved rigtig at fængsle, den er mest af lokal interesse, 
og man kunde snarere have ønsket noget mere plads for kunst
industrien; billedtæpperne og jærnovnene er her hver for sig 
betydelige nationale indsatser.

Søger vi udenfor Norden, maa som en af de sidste aars betyd- 
ningsfuldeste publikationer indenfor middelalder-arkæologien 
nævnes et anseligt værk af den amerikanske kunsthistoriker 
A. K. Porter: Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads 
(1923). Den romanske skulptur fra 11. og 12. aarh. i Frankrig, 
Spanien og Italien publiceres her for første gang udtømmende 
(9 bind plancher med reproduktioner i lystryk og 1 bind text) 
og gøres tillige til genstand for en rationelt gennemført omdatering, 
som dog har mødt en del kritik hos de franske arkæologer. Det 
interessanteste ved dette værk er imidlertid forf.s forsøg paa at 
vise, hvorledes de førende skulpturcentrer i perioden indtil midten 
af det 12. aarh. geografisk trænger sig sammen langs med de 
store pilgrimsveje, baade ned igennem Italien over Rom til Bari 
(set. Nicolaus) og især gennem Frankrig og Spanien til San Jago 
da Compostella, og hvorledes der langs med disse veje stadig 
gør sig kunstnerisk paavirkning gældende, snart i den ene snart 
i den anden retning. Ideen er tydelig nok inspireret af Bédier’s 
berømte undersøgelser over de franske chansons de geste, og 
karakteristisk nok har Emile Male omtrent samtidig i et par 
kapitler af sin L’art religieux du Xlle siécle en France (1922), den 
sidste af hans interessante studier over den middelalderlige ikono
grafis kilder, grupperet sit stof efter ganske de samme synspunkter.
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Det var abbederne af Cluny, som i det 11. aarh. organiserede 
pilgrimsfarterne til San Jago, formentlig for derigennem direkte 
og indirekte at støtte Spanierne i kampen mod Maurerne, og det 
er karakteristisk, at de forskellige rejseruter som anbefales fører 
forbi den ene store Cluniacenserstiftelse efter den anden. Sikkert 
har ordenen haft god fordel deraf; men især flød rigdommene 
naturligvis sammen i San Jago, hvis kathedral fik ikke mindre 
end 6 figursmykkede portaler og følgelig kunde beskæftige en hel 
skare af kunsthaandværkere, hvis virksomhed senere spores ved 
andre kirker i Spanien og Sydfrankrig. For den romanske skulp
turs vedkommende existerede der, som man har sagt, ingen Pyre
næer, de blev overhovedet først i det 13. aarh. en virkelig grænse 
mellem de to lande. Medens man tidligere har skildret den span
ske skulptur som franskpræget, gør Porter stærkt og overbevi
sende gældende, at der ogsaa gaar strømme i modsat retning.

Forf.s hovedsynspunkt er utvivlsomt frugtbart, men det maa 
naturligvis gennemføres — og videreføres — med maadehold. 
Her i Norden behøver vi ikke at stille os fremmede overfor det. 
Kalundborg kirke er sikkert en frugt af pilgrimsfarter og korstog 
til det hellige land. Den lombardiske skulptur (Lunds domkirke) 
og den lombardiske teglstensarkitektur (Ringsted) har danske 
lært at kende paa deres Romafarter, hvad enten det nu var pil
grimsfærd eller embedsrejser. Og da én af pilgrimsruterne til 
San Jago da Compostella fører forbi Limoges, tør det nok antages, 
at de forbløffende talrige romanske Limoges-emailler fra 12. og 
13. aarh. — relikvieskrin, krucifixer, bogbind m. m. — som 
naaede op til Norden, helt til det nordlige Sverige og Norge og 
til Island, er ført herop af rige pilgrimme, som vendte hjem fra 
rejsen til set. Jakob.



Nekrologer.
Henrik Pedersen.

Det er et tungt og ubodeligt Tab, den danske landøkonomiske 
Forskning har lidt ved Henrik Pedersens Død. Selv runden af 
gammel kronjysk Æt, havde han allerede fra sin Barndom og 
Ungdom i Støvring Herred den dybe Fortrolighed med Land
brugsdrift og Bondekaar, som gav ham en Viden, der siden kom 
hans landbrugshistoriske Arbejder til gode. Han kendte til Bunds, 
hvad han skrev om, og han nyttede sin store praktiske Viden 
til at kaste nyt og klart Lys over ældre Tiders Landbrugsforhold, 
saa selv om hans store Grundighed og redelige Samvittigheds
fuldhed bevirkede, at det kun blev ret faa Arbejder, vi fik fra 
hans Haand, vil disse Arbejder til Gengæld komme til at staa 
urokkede i Fremtiden. Thi han forlod aldrig et Emne, før det 
var gennemtænkt i alle Enkeltheder, og han fremsatte ikke en ny 
Tanke, før den var efterprøvet og underbygget med fyldige og 
utvetydige Beviser.

Som den anden Bondeætling i dansk Landbrugshistorie, 
P. Lauridsen, saae han med friske og klare Øjne paa Fortidens 
landbohistoriske Kilder, men medens Lauridsen var livfuld, 
gnistrende, hastig og arbejdsivrig, saa var Henrik Pedersen sindig, 
taalmodigt sankende Bevis til Bevis, præget af Ro og grundig 
Overvejelse. Begge ledte Landbrugshistorien ind paa nye Baner, 
begge søgte ud fra deres Viden om Nutiden at belyse Fortiden, 
og for begge blev Hovedkilden for deres agrarhistoriske Studier 
de righoldige Forarbejder til Christian 5.s storslaaede Matrikels
værk.

Lauridsens Afhandling om Skyldjord (marcha terræ in censu) 
og Pedersens om Udsæden og det besaaede Areal paa Falster 
(Hist. Tidsskrift 8. R. I 101) aabnede begge nye Veje for Middel
alderens Landbrugshistorie. Lauridsens Afhandlinger om Lands
byerne og Pedersens om Ødegaarde (Hist. Tidsskrift 8. R. IV
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Tillægshefte 188) og Hovedgaardsdriften (Hist. Tidsskrift 8. R. 
Vil) viser bedst Forskellen imellem dem: Lauridsen var Kultur
historikeren, Pedersen saae mere Kilderne i nationaløkonomisk- 
statistisk Belysning, han følte sig her som Arvtager af det Ar
bejde, Fridericia havde indledet med sin Afhandling om Bonde
standens Forhold i det 16. og 17. Aarh., og som Falbe-Hansens 
Medarbejder.

Dobbelt tungt føles Savnet af ham dog for dem, der havde 
den Lykke at kende Henrik Pedersen personlig. Kun yderst sjæl
dent forundes det en at møde en Karakter saa ædel, saa ren og 
retlinet, en Elskelighed og Blidhed saa uselvisk og forstaaende, 
en Mand saa lidet fremtalende, saa jævn i al sin Færd, ud af 
hvis Aasyn lyste med næsten forklaret Mildhed hans smukke 
Tankegang, for hvilken alt Nid, alt Ondsind, al Lavhed var fjærn, 
al Styghed var fremmed. Svend Aakjær.



Anmeldelser.

Erik Amp: Danmarks For en halv Snes Aar siden skrev 
Historie I. Hagerup Kbh. Professor Arup et Par Anmeldelser, 

1925 der peger frem mod det Arbejde, som
nu sidste Efteraar er udkommet.

I den ene Anmeldelse, Recensionen over Grønbech: Religions
skiftet i Norden, hævder han, at en Fremstilling af Danmarks 
Historie i den ældre Middelalder i Grunden maa blive en Digt
ning, fordi Overleveringen er saa uendelig fattig. »Den, der vil se 
sit Folks Fortid i samme levende Form for Tiden før som for 
Tiden efter det 13. Aarhundrede, maa acceptere, at hvor i den 
senere Tid selve Kendsgerningerne kan give Fremstillingen sit 
Liv, maa i den tidligere Digtningen levendegøre, fordi Kendsger
ningerne bliver saa særdeles faa og meget inkongruente .... 
Problemet her er kun det at digte over de Kendsgerninger, der 
virkelig kan udsondres af Kilderne som tilforladelige, over dem 
alle, ikke imod dem og ikke udover dem«1. — Den anden Re
cension, der gælder Professor Henrik Schticks Part af »Svenska 
Folkets Historia«, er som et første Udkast til Danmarkshistorien 
og har Skitsens Friskhed og djærve Træk. Arup skriver om Schücks 
Arbejde, men har sit eget i Tanker. Han kaster sin Opfattelse 
af religionshistoriske og handelshistoriske Stridsspørgsmaal paa 
Papiret, siger sin Mening om det arkæologiske Materiales Udnyt
telse i de ældste Aartusinders Kulturhistorie og om Kildegrund
laget for de følgende Aarhundreders Historie; han fremhæver 
Landskabslovenes fundamentale Betydning for Forstaaelsen af 
det middelalderlige Samfund og erkender i Tilslutning til hvad 
Schück har iagttaget, at Kongedømmet har haft en sen Væxt i 
Danmark som i Sverige: »Samfundet og Kongen er fra først af 
to hinanden meget fjerntstaaende Faktorer, Samfundsorganisa
tionen er Bygderne, Lovene, — Kongemagten er Hirden og Godset.

1 Hist. Tidsskrift 8. R. V 107.
Historisk Tidsskrift. 9. R. IV. jg
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Kun langsomt vokser Kongemagten ind i Samfundsorganisationen, 
den suger Styrke og Betydning deraf, og først med dens endelige 
Sammensmeltning dermed er Statsmagten for Haanden«. Til sidst 
kommer han ind paa det, som i hans Øjne er det vigtigste, Landsby
grundlæggelsen, Driftsformernes Udvikling, Bondens sejge Ar
bejde gennem Aarhundrederne, og han bebrejder Professor Schiick, 
at han i »Svenska Folkets Historia« for Storpolitik og Vikinge- 
færd har glemt »selve det svenske Folk og det Arbejde, der er 
dets egentlige og sande Historie«1.

Problemerne, som Danmarkshistorien rummer, har levet længe 
hos Forfatteren.

Bogen staar fast i Gompositionen med en imponerende Ouver
ture og stadigt tilbagevendende Motiver. Den er skreven i en 
naturlig, mandig Prosa, navnlig er den indledende Skildring af 
de ældste Tider, der ret viser, hvorledes Historien har flyttet sine 
Grænsepæle, velskreven; ogsaa Partier i det følgende er friske og 
levende, Skildringen af Frisernes Sejlads langs Kysterne, Folke- 
røret paa Skaanemarkedet, i det hele Redegørelsen for hvorledes 
Danmark drages ind i den europæiske økonomiske Sammenhæng. 
— Man kan mod Compositionen indvende, at de meget korte 
Kapitler med skiftende Æmner ikke byder Hvilepunkter, hvorfra 
der kan tages Overblik over Udviklingen, — og mod Stilen, at 
Forfatterens Sidebemærkninger og Forklaringer altfor ofte bryder 
Beretningen om Fortiden. Vi morer os, naar Hvitfeldt sætter sine 
djærve Indskud ind i Fortællingen, eller naar Holberg hengiver 
sig til respektløse Overvejelser, fordi der nu er Historie ogsaa i 
de gamle Forfatteres Bemærkninger, men de moderne Paralleler 
og personlige Udbrud i et Værk fra vor Samtid virker som Dis
harmoni.

Værket har kostet Professor Arup mange Aar og samler i sig 
meget af de to sidste Generationers Forskerarbejde. Ligesom de 
gamle Historikere, der rejste de monumentale Bygninger i vor 
Historiografi, sankede til sig af Forgængernes Flid, har Arup 
draget Nytte af det Arbejde, der er gjort i Danmark og udenfor 
Danmark i de sidste Aartier. Lærde og lange Undersøgelsers 
Resultat er givet i faa Linier, et og andet mærkeligt Træk i Over
leveringen, godt gemt, er hentet frem og kommet til sin Ret i 
Sammenhængen, men det kan ogsaa hænde, at en og anden 
Hypotese eller Tolkning fra fremmed Haand trods sin Omtviste
lighed er bleven godkendt og optaget.

To Forskere er fremfor alle til Stede i Bogen — Professor 
Lauritz Weibull og Docent Curt Weibull, hvis kildekritiske Ryd-

1 Hist. Tidsskrift 8. R. VI 127.



ANMELDELSER 287

ningsarbejde er en af Forudsætningerne for Arups Værk. Lauritz 
Weibulls »Kritiska undersökningar i Nordens historia omkring år 
1000« (1911), Curt Weibulls »Saxo« (1915) og de mange Afhand
linger i Historisk Tidskrift för Skåneland staar som indledende 
Studier til Arups Bog1 og har i flere Henseender Lighedspunkter 
med de Afhandlinger, Professor Erslev i Halvfemserne skrev i 
Historisk Tidsskrift for at underbygge sin Fremstilling af den 
yngre Middelalder i »Danmarks Riges Historie«. I de Weibullske 
Studier er Sondringen mellem ægte og uægte Kilder til den ældre 
Middelalders Historie ført igennem med Stringens, Traditionens 
Udvikling er skitseret, og paa en Række Punkter har Forfatterne 
prøvet at bygge en ny Fremstilling op ved Hjælp af det Materiale, 
der er fundet godt. Disse Rekonstruktionsforsøg har Professor Arup 
nyttet og ført videre, men han gaar i Følge sit Temperament og 
i Følge sin Opgave voldsommere til Værks end de skaanske 
Forskere.

Opsangen til Arbejdet er givet i de æggende Ord i Recen
sionen over Professor Grønbechs Bog: Det gælder »at digte over 
de Kendsgerninger, der virkelig kan udsondres af Kilderne som 
tilforladelige, over dem alle, ikke imod dem og ikke ud over 
dem«2. Skal der skabes en Sammenhæng, maa Historikeren sætte 
ind med Skarpsind og Fantasi, hans Virken maa i disse fjerne 
Tider være som Digterens. Her staar klart og skarpt Modsæt
ningen mellem den Stringens, der øves i Grundarbejdet med 
Kilderne, og den Frihed, der kræves, naar Opbygningen begynder. 
Denne Modsætning giver Bogen dens ejendommelige Karakter. Paa 
den ene Side Kritik, paa den anden Side Selvhævdelse. Arups Drift 
til Synthese, hans Evne til at øjne Sammenhæng har ofte været 
lykkelig i Tolkning af Kilderne, men lige saa ofte har den fristet 
ham til at lægge en Mening ind i Texten, som den ikke har. Betaget 
af sin Idé tvinger han Overleveringen efter sin Vilje. Paa samme 
Vis har hans stærke Sympathier og Antipathier haft Indflydelse paa 
Vurderingen af Kilderne, Valg og Behandling af Citaterne. Man 
undres over at en Forsker, der nøje ved, hvorledes de gamle 
Historikere paavirkes af Kærlighed og Had, formes efter deres 
Forbilleder og lokkes paa Vej af deres ledende Idéer, ikke i et 
Overvejelsens Øjeblik vender Kritikken mod sig selv.

1 Her kommer fortrinsvis i Betragtning C. Weibull: Om det svenska 
och det danska rikets uppkomst (VII 301), G. Weibull: De skånska upp
roren 1180—82 (VII 89), L. Weibull: Den skånska kyrkans älsta historia 
(V 109).

2 Ordene citeres af Curt Weibull i »Saxoforskning. En stridskrift« 
(1919) 55, og Lauritz Weibull gør dem til sine i »Historisk-kritisk metod 
och nutida svensk historieforskning« (1918) 69.

19*
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Subjectiviteten trænger ind over alt — selv i den jævneste 
Gengivelse af Kildernes Indhold. Man studser ved Læsningen af 
dette eller hint, for man synes, at det staar anderledes for ens 
Erindring; man ser Texten efter og finder i Gengivelsen en lille 
Ændring, en ubetydelig Forskydning, en Udeladelse, som dog 
ikke er tilfældig. Forfatteren har ubevidst formet Ordene i Over
ensstemmelse med sin Fremstillings Tanke og Plan. Begyndelsen 
af Kapitlet: Sunesønnernes Storpolitik gengiver saaledes kun med 
Forskydning Arnolds Slavekrønike VI 9: De expeditione Kanuti 
regis contra marchionem — og hvad der berettes i Danmarks
historien S. 142 om de angelsaxiske Kirkemænd, som med Vikinge
hærene kom til Danmark, udvisker Adam af Bremens Fremstilling 
II 41, II 55, der stærkt understreger de danske Kongers Initiativ. 
Det er kun svage Nuancer, men naar man ofte møder dem, bliver 
man utryg.

Stærkere træder det subjective Moment frem i Tolkning 
og Bevisførelse. Der tvinges en Mening ind i Texten, som den 
ikke rummer. Exempelvis anfører Professor Arup som Støtte 
for Theorien om det jydske Kongedømme S. 123, at Svend Tve- 
skæg i et Skjaldekvad fra Slutningen af det 10. Aarhundrede 
endnu kaldes »Jota gramr«, »Jydernes Konge«, men i denne Be
nævnelse ligger intet historisk Minde, det er en poetisk Form, 
saare almindelig i Kvadene1. Et andet Exempel paa, at der lægges 
mere ind i Kilden, end den giver, er Tolkningen af »Passio sancti 
Ganuti regis« cap. V, der skal godtgøre, at Knud den Hellige, 
som i sin Stræben efter en stærkere Kongemagt har hævdet, at 
det tilkommer ham at udbyde Ledingen, sætter Englandstoget 
i Værk hovedsagelig for at prøve, om han kan føre sin Vilje igen
nem i Ledingsspørgsmaalet. Forfatteren af »Passio« siger dog 
intet om, hvad der var Kongens egentlige Formaal, og hvad der 
var Paaskud, men giver en moralsk Motivering af Englandstoget i 
mange blomstrende Ord som han har for Skik2. Paa samme Maade

1 Vistnok er det Harald Blaatand, der i et Digt af Einarr Helgason 
forherliges som »Skaanes tapre Fyrste«. Knud den Store kaldes i PorÖr 
Særekssons Drape »J6ta odlingr« og »Skonunga gramr«. Olaf Trygvason 
benævnes »Hordernes Drot«, Magnus den Gode »Sogns sejrrige Fyrste«, 
»Hordernes Drot«, »Trøndernes Konge«.

2 Passio cap. V: »Efter at han nu havde truffet disse Anordninger saa
ledes, begyndte han at forhandle med de bedste Mænd i dette Kongerige, 
dem, der udmærkede sig mest ved Troskab og Dygtighed, om, hvor
ledes han kunde faa en fornuftmæssig Anledning til at opdrage den menige 
Mængde her i Landet ved hæderlige Anstrengelser og derigennem bringe 
den til endelig engang at faa Sans for Fromhed og forstaa, hvad der fører 
til Helvede, for at den med desto større Tryghed kunde se Menneskets 
Endeligt i Møde. Omsider fandt man da paa Haad og tog hurtigt den Be-
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tvinges Ordene i Jydske Lovs Fortale, idet Professor Arup her 
lader Biskop Gunner sige den gamle Tid Farvel og føre den 
ny Tid ind, da Kongen, og ikke længere Kirken, skal hævde 
Retsordenen i Landet1.

Ogsaa i Vurderingen af Kilderne og i den Brug, der gøres af 
dem, spiller det subjective ind. Roskildeanonymen drages langt 
stærkere frem, end tidligere har været Tilfældet i Fremstillingen 
af det 12. Aarhundredes Historie. Med Rette lægges de positive 
Oplysninger, han giver, til Grund for Redegørelsen for Begiven
hedernes Udvikling, eftersom han er en Samtidig og i flere Hen
seender en velunderrettet Person. Det er imidlertid ikke alene 
disse rationelle Grunde, der gør, at han kommer til at beherske 
Fremstillingen. Professor Arup har i Roskildeanonymen fundet 
en Historiker, der giver noget af det, han har søgt efter, en For
fatter, der staar som Oppositionens Repræsentant, for saa vidt 
som hans iltre Ord først og fremmest rammer Forkæmperne for 
den kraftige Kongemagt. Arup citerer med Virkning hans pate
tiske Udbrud og absolutte Dömme, fører Fortidens Lidenskab 
ind i sin Skildring. Spørgsmaalet er imidlertid, hvor megen Betyd
ning man kan tillægge Roskildemandens Domme. Er det den 
temperamentfulde Forfatters ganske individuelle Mening, eller er 
han Talsmand for et Parti? En klar politisk Linie findes ikke hos 
ham, consequent er han langt fra. Han nævner Kong Knud som 
Martyren, i hvem Christus forherliges, og har snart efter den 
skeptiske Udtalelse: »Utrum autem hec opulencia causa Herici 
et hec farnes causa Olaui incident . . .«. Han raser mod Erik 
Egode og Erik Emune, men er ikke bedre tilfreds med Kong 
Niels eller Erik Lam, »adnichilatio regni et sacerdotii«. Professor 
Arup griber de Ytringer, der rammer det stærke Kongedømme, 
lader de andre fare. Paa den Vis falder Roskildemandens Ord 
med altfor stor Vægt. Forholdet synes saa meget mere urimeligt, 
naar man ser paa de Vilkaar, hans Modpart faar. Saxos Beret

slutning, at man efter et Paabud fra Kongen og Stormændene, der 
omhyggeligt skulde kundgøres rundt omkring i Riget, skulde drage over 
til Anglerne, for at Kongen ved sine Krigeres Heltegerninger kunde fri 
disses Folk fra en uværdig Trældoms tunge Aag, eller, som Tanken jo 
var, faa disse Krigeres Sind øvet og opdraget ved Nattevaagen og Æng
stelser, Sult og Tørst, Kulde eller andre Besværligheder, at ikke, som det 
var gaaet indtil den Tid, under et letsindigt Liv syndige og uretfærdige 
Tanker skulde opkomme hos dem ret som en Frugt af Yppighed og Fedme, 
og de saa skulde skeje ud efter deres Hjærtes Tilbøjelighed«. (M. Cl. Gertz: 
Knud den Helliges Martyrhistorie (1907) 15).

1 Arup 292. — Tolkningen S. 322 af Text og Glosse i Forordningen 
af 1276 byder endnu et Exempel paa »Hyperhermeneutik«.
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ninger om Samtidens Begivenheder og Personligheder trænges saa 
stærkt tilbage, at man kun faar en fattig Forestilling om de Aar, 
da Absalon »rejste Fædrelandets Hus af Gruset«. Her virker andet 
og mere end Kildekritik, en dyb Modvilje mod Saxo gør sig 
gældende.

Endnu et Par Ord om Citaterne. Der er mange og meget 
karakteristiske Citater i Arups Bog; de føjer sig naturligt ind i 
Fremstillingen og laaner den Liv og Farve; men blandt de mange 
er der ikke et eneste, som giver de gamle Historikeres Fryd over 
en kæk Daad, deres Glæde over Landets Ære eller Sorg over dets 
Fornedrelse. Citater kan man iøvrigt næppe kalde de Stykker, 
der staar inden for Citationstegn, snarere Referater, da de er 
stærkt afkortede og undertiden vilkaarligt ændrede. Et Exempel 
byder det Stykke af Herbordi dialogus de Ottone episcopo Bam- 
bergensi IH 30, der gengives S. 191. Den tyske Sendemands Be
retning om, hvad han saa paa sin Rejse til Skaane bliver her 
ved Forkortning og Omskrivning til et Vrængbillede af Ærke
biskop Assers Omgivelser1. Paa lignende Maade S. 136 det brat 
afskaarne Citat af Knud den Stores Brev fra Rom2. Som det er 
sat ind i Fremstillingen, støtter det Arups Skildring af den for
fængelige Barbarkonge, der er barnlig glad over at have talt med 
Paven og de store Herrer; — men læst til Ende beretter denne 
Passus om Forhandlinger, der skulde lette Vejen gennem Italien 
for Købmænd og Pilgrimme fra England og Danmark, og Brevet 
i sin Helhed er Udtryk for de theokratiske Ideer, der beherskede 
Knud og hans Omgivelser og var en Arv fra det gamle engelske

1 Ph. JafTé: Bibliotheca rerum Germanicarum V (1869) 822: »Erat 
autem [Ascerus] vir bonus et simplex, bonarum rerum cupidus auditor, 
non mediocris scientie ac religionis, in exterioribus tamen Sclavice rusti- 
citatis. Nam et homines terre illius tales sunt, ut in maxima ubertate atque 
diuitiis generali quadam duritia omnes inculti videantur et agrestes. Urbes 
ibi et castra sine muro et turribus ligno tantum et fossatis muniuntur; 
ecclesie ac domus nobilium humiles et vili scemate. Studia hominum aut 
venatio aut piscatio est vel pecorum pastura. In his etenim omnes divide 
illorum consistunt; siquidem agrorum cultus rarus ibi est. Porro in victu 
vel in habitu vestium parum lauti habent aut pulchritudinis. Nostri ergo 
mediocres in conparatione illorum gloriosi erant. Iwanus vero presbiter 
archiepiscopo se ipso maior esse videbatur«. Arup 191: »Han var en god 
og retsindig Mand, der ivrigt lyttede til Tale om de Gud velbehagelige 
Ting, kyndig og gudfrygtig, men i sin ydre Fremtræden bondsk som en 
Vender. Hans Omgivelser var i Mad og Klædedragt urenlige og ubehagelige, 
i Sammenligning med dem forekom den tyske Sendefærds ringeste Med
lemmer statelige, og den Præst, der var deres Leder, syntes fornemmere 
end selve Ærkebiskoppen«. Hvorledes Citatet har faaet den Form, fremgaar 
af Historisk Tidskrift för Skåneland V 184; Citatet er efter Professor 
Weibull, ikke efter Kilden.

2 F. Liebermann: Gesetze der Angelsachsen I 276.
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Kongehus; — gennem det klinger Pilgrimssangen: O Roma 
nobilis.

Der handles haardt med Overleveringen i denne Bog; der er 
ikke meget Middelalder i den, men Forskeren af det 20. Aar
hundrede er der, maalbevidst og suveræn. Deraf Bogens viden
skabelige Skrøbelighed, deraf ogsaa det, der giver den Betydning 
som en udfordrende, tankevækkende Thesis. Forfatteren evner 
at se et Problem og at sætte noget ind paa dets Løsning. Han 
kan skimte en Udviklingslinie og giver ikke op, før han er 
kommet til Vejs Ende.

Der er Temaer, som gaar gennem Værket og fastholdes med 
stor Energi: Landsbyen som Samfundets Kerne, Bonden som det 
blivende i alle Omskiftelser, et bærende Element gennem Aar- 
hundrederne, — Kongedømmets sene Væxt under stadige Bryd
ninger med Høvdingemagt og rodfæstet Skik i Bygderne, — Kir
kens organisatoriske Arbejde, der forbereder Rigsenheden, — 
Handelens Veje og Vilkaar. Linierne trækkes op med kraftig 
Haand, haarde i Stregen, undertiden ret dristige, naar Syn
thesen tager Magten fra Forskeren.

Man ser det i Hovedtemaet: Rigets Tilblivelse, Enhedens Sejr 
over Particularismen. Ernst Sars har i »Udsigt over det norske 
Folks Historie« givet en Fremstilling af Kongedømmet, der op
rindelig staar udenfor Stammeforfatningen og i sejg Kamp mod 
Høvdingerne i Fylkerne gennemfører den nationale Samling. Paa 
dansk Grund har man vel været opmærksom paa de to Faktorer 
i Udviklingen, men almindeligvis ment, at Kongedømmet tidligt 
fæstnedes. Professor Arup hævder og vistnok med Rette, at de lo
kale Magter fra første Færd og længe er de stærkeste; men han har 
i sin Thesis et stridigt Stof at arbejde med, thi Kongen og alt hans 
gør sig stærkere gældende i Overleveringen end Høvdingerne og 
Landsting og Herredsting og Bønderne i deres vanebundne Liv. 
Den Part, der griber ind i Begivenhedernes Gang, har Historien 
paa sin Side, den passive Part meldes der kun lidt om i Beretnin
gerne, og Love og Dokumenter byder kun spredte faste Punkter. 
Der maa Constructioner og dristige Tolkninger til, naar Forfatte
rens Opfattelse af Udviklingens Gang skal føres igennem. Tilmed 
spiller Sympathi og Antipathi med ind. Professor Arup har optaget 
i sig de gamle Høvdingers og Bønders Had til Knud den Hellige 
og kaster sig med Voldsomhed ind i den Kamp, der stod mellem 
Partierne i det 11.—12. Aarhundrede i Danmark. I hans Skildring 
skifter lyse og mørke Billeder ganske som i Saxos Værk, — Konger, 
der skal svare til Forfatterens Ideal, og Konger, der er »den
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retoriske Negation af dette Ideal«, — kun saaledes at den moderne 
Historikers Idealer er Saxos stik modsatte, og Lys og Skygge 
vexler i Overensstemmelse dermed. Hvorfor Professor Arup har 
kastet sin Sympathi fuldt og helt paa Particularismens Side, 
hvilken politisk Tanke dermed er forbunden, er ikke klart.

De samme Træk findes i Redegørelsen for Kirkens Udvikling, 
der staar Side om Side med Hovedtemaet. Forfatteren formulerer 
sin Thesis skarpt: Bisper og Præster har ved deres Arbejde i 
Bygder og Sogne svejset det danske Folkesamfund sammen; 
Kirken staar ved det 11. Aarhundredes Midte som en hele Landet 
omspændende selvstændig Organisation, der kan byde det kæm
pende Kongedømme Støtte. Ligesom i Hovedtemaet har vi her 
den stærke Betoning af de lokale Kræfter. Med god Grund nævner 
Professor Arup i første Række Biskop Odinkar, der i mere end 
en Menneskealder ledede Arbejdet i Jylland1, og med god Grund 
peger han paa den stille Væxt rundt i Landet, der ikke har sat 
synderlige Spor i Beretningerne, men idet han vil give et Kor
rektiv til Overleveringen, der oftest vil være ensidig, farer han 
voldsomt frem og kommer i aaben Strid med den Kilde, der op
lyser os om de kirkelige Forhold i Danmark i det 11. Aarhundrede. 
Man kan sige, at Adam af Bremen ikke har formaaet at over
skue de Kræfter, der har virket, at han med Svend Estridsøn 
som Hjemmelsmand maatte give Kongens Forfædre den største 
Part af Æren; men det er sin Sag, naar den moderne Forsker 
viger bort fra det Grundlag, hvorpaa historisk Arbejde bygger. 
Professor Arup beretter om Svend Tveskæg og Knud den Store, 
der søger Æventyr i det fremmede og lader de hjemlige Opgaver 
ligge. Adam fremhæver deres Andel i Kirkens Organisation; han 
siger udtrykkeligt, at Svend satte Gotebald som Bisp i Skaane, 
mens Knud gjorde Gerbrand til Bisp paa Sjæland, Reginbert 
paa Fyen, Bernard i Skaane ikke uden Gonflikt med Ærkebispen 
i Bremen, der var ilde tilfreds med, at danske Bisper viedes af 
Ærkebiskoppen af Canterbury2. Arup fremstiller Svend Estridsøn 
i hans Magtesløshed. Adam fortæller, at han med Ærkebiskop 
Adalberts Minde deler det jydske Bispedømme i fire Stifter, det

1 Naar Dannelsen af Klerkeboer i hvert Syssel i Jylland S. 143 henføres 
til Odinkars Tid, er Udgangspunktet Saxos Ord: »Ex fisco suo compluribus 
in locis privatoruin clericorum convictu instituto, cellularum frequentiam 
novis conventiculis auxit [Ganutus]«. Det er næppe raadeligt at bygge for 
meget paa denne dunkle Passus af Saxo om en fjern Fortid. En anden Ting 
er A. D. Jørgensens Tilbageslutninger, der dog ikke kan føre til en bestemt 
Periode eller- Person. (Saxo 538. — A. D. Jørgensen: Den nordiske Kirkes 
Grundlæggelse 526).

2 Ad. Brem. II 41, II 55.
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skaanske i to og sætter Henrik til Bisp i Lund, Egino i Dalby. 
Hvad der S. 166 siges om Henrik, hans Fortid og den Maade, 
hvorpaa han kom til Lund, stemmer ikke med vor Kilde1. Der 
var paa den Tid ikke Tale om, at Glerus og Folk kunde vælge 
Bisp. Kongens Vilje var endnu længe raadende2.

En Konge som Knud den Hellige har ikke staaet passiv, hvor 
det gjaldt Kirkens Sag. Den ældste Kilde til hans Historie »Passio« 
beretter om hans Iver for Indførelsen af Tienden, men i den nye 
Danmarkshistorie siges intet om Knuds kirkelige Virken, han 
skildres ene som Voldskongen. Om Erik Egode tier Overleveringen, 
men jeg vil være tilbøjlig til at tro, at han har været mere selv
stændig i Forhandlingerne om Ærkebispedømmets Oprettelse — 
og i Forhandlingerne om Tiendens Indførelse, der mulig har 
været knyttede dertil3 — end Professor Arup mener efter hans 
meget absolutte Ord at dømme4. Her staar dog kun Formodning 
mod Formodning.

I den følgende Periode øver Ærkebisperne Asser og Eskil 
stor Indflydelse; de er det blivende, mens Kongerne vexier og 
strides; de staar støttede til den rige Domkirke. Med særlig Sym- 
pathi nævner Professor Arup Eskil, hans Tilslutning til den euro
pæiske Kirkekultur og hans Klostergrundlæggelser. Han bemærker, 
at Eskil efter Hjemkomsten fra Clairvaux foretrækker Præmon- 
stratenserne for Cistercienserne, og undrer sig derover5. Aarsagen 
er vist, at Præmonstratensernes Virken var Sjælesorg og Prædiken, 
mens Cistercienserne var selvconcentrerede. Hvad personlig Til-

1 Ad. Brem. IV 2, IV 8. Christensens maadelige Oversættelse har voldt 
Ulykker i Fremstillingen S. 166.

2 Consuetudines canonicæ cap. XVI: De electione episcopi (Necro- 
logium Lundense ed. L. Weibull 27) siger intet om Sammenspillet mellem 
Konge og Kirke, men giver et Ceremoniel inden for Domkirkens Mure 
saaledes som Hensigten er med klosterlige Consuetudines og Libri ordinarii. 
Jfr. Arup 192.

3 J. O. Andersen i Kirkeh. Saml. 5. R. II 640.
4 Arup 190: »Allerede inden Erik 1. drog ud paa sin sidste Rejse til 

Jerusalem, havde han besøgt det mondæne Valfartssted Bari i Italien, og 
Asser havde sikkert medgivet ham Besked om, at han, Asser, nu var villig 
til at lade sig gøre til Nordens /Erkebiskop«.

5 Arup 225. Siden Talen falder paa Klostre, skal her bemærkes, at 
der ikke var engelske Munke i Odense, før Benediktinere fra Evesham 
indkaldtes i Erik Egodes Tid; jfr. Arup 169. Jydske Lov 3. 9^ der nævner 
graa Munke og sorte Munke, har ikke Henblik paa Graabrødre og Sorte
brødre, men paa Cisterciensere og Benediktinere; jfr. Arup 290. Billedet 
af Erik Plovpenning er fra Ringsted, ikke fra Sorø Klosterkirke. Hvad 
der skrives S. 253 om Sorø Klosters Godsdrift, kan gælde en yngre Pe
riode, men ikke den ældre Tid, da Jorden hovedsagelig dreves fra Gran
gierne af Munke og Lægbrødre. Udstykningen i Fæstegaarde hører Mid
delalderens senere Aarhundreder til.
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knytning Eskil har haft til Præmonstratenserne, ved vi intet om 
udover det, at han i 1174 viede Klosterkirken i Ninove1; men hans 
Navn mindes i Nekrologerne ikke blot i Prémontré og Ninove, 
men i Arnstein an der Lahn, Pare, Floreffe, Averbode, Tongerloo2. 
Paa samme Vis erindredes han i Rheims, i St. Genevieve og St. 
Victor. Til det sidste Kloster havde han givet 100 Mark Sølv3. 
Sønnerne af de store Slægter i Danmark paa den Tid var rige Mænd. 
Eskils Rejse til Clairvaux i 1152 skal efter hans eget Sigende 
have kostet 600 Mark Sølv4. Vi kunde ønske at lære Eskils Per
sonlighed at kende og faa at vide, hvad han oplevede paa de lange 
Rejser, hvilke Kræfter han satte i Bevægelse. Det eneste Brev af 
ham, der er bevaret i sin Ordlyd, er lidenskabeligt bølgende og lader 
os se i et Glimt, at han har villet mere end raade stille for Lunde 
Stift og har maattet bøde derfor: »... Dominus Imperator Romanus 
nos apud eum graviter peccasse imponit, et nos sui regni et suæ 
coronæ diminutionem feeisse causatur. Nos autem super his con- 
scientiam nostram recolentes, ubi aut quando hæc fecerimus, 
nequaquam reperire valemus. Hine est, quod accusati, non con
vict! damnamur, et innocentes inter iniquos reputati sumus. Sed 
hæc est gloria nostra, hic est triumphus noster. In tantum enim 
Danici regni honorem et Danicæ ecclesiæ exaltationem desidero, 
ut gratius sit mihi pati pro ea quam regnare in ea . . .«5 Vi finder

1 Balduini Nivonensis chronicon. Monumenta Germanise historica. 
Scrip tores XXV 535.

2 Waefelghem: Le nécrologe de Fabbaye du Pare 366—367. — Annalen 
des Vereins für Nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung 
XVI (1881) 162.

3 U. Chevalier: Sacramentaire et Martyrologe de Fabbaye de Saint- 
Remy (1900) 84. — A. Molinier: Les obituaires de la province de Sens 
I 507, 581.

4 Vita Bernardi auctore Gaufrido cap. IV: »Vir magnus et magnifice 
honorandus Danorum archiepiscopus Eskilus patrem sanctum unico vene- 
rabatur affectu, unica devotione colebat. Non contentus est in filiis eum 
videre, cum novum coenobium exstruxisset et impetrasset ab eo desideratum 
sacræ congregationis examen. Prævaluit apud eum desiderium vehemens, 
ut homo tantæ auctoritatis et in insulis illis tarn ecclesiastica quam seculari 
auctoritate singulariter potens, expositis suis omnibus, etiam semetipsum 
periculis multis traderet et labori. Nam de expensis dicere non est magnum, 
quamuis eundem audierimus protestantem, quod expenderit in itinere ipso 
argenti marcas amplius quam sexcentas. Venit ergo Claram Vallem . . . .« 
(Opera s. Bernardi ed. Joh. Mabillon (Paris 1719) II 1155). — I et Ms. fra 
det 15. Aarhundrede i Sidney Sussex College i Cambridge findes nogle 
Fortællinger om Eskil, der viser, at hans Navn har levet længe blandt 
Cistercienserne. Der er den bekendte Beretning om hans Drøm i Hildes
heim, som er optaget i Exordium magnum, og et Par andre ubetydelige 
Miracula. En af Historierne omhandler Ribebispen Elias’ gruelige Endeligt, 
forskyldt ved hans Tilslutning til den skismatiske Pave.

5 Den romerske Kejser beskylder os for at have forset os svarligt imod
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hos Eskil som hos flere af Middelalderens store Personligheder 
Herskerdrift og Længsel mod Verdensforsagelse, modstridende 
Kræfter, der volder Højspænding i Sindet. Han hører helt og fuldt 
den universelle Kirke til; man kan ikke sige, at han er af den 
gamle Skole, snarere bebuder hans Strid med Kong Valdemar 
Conflikten mellem Jacob Erlandsøn og Kong Christoffer.

Længere end til det 12. Aarhundrede rækker den Thesis ikke, 
der stiller Kirken som den Magt, der forbereder Rigets Samling, 
og Forfatteren erindrer den kun under Omtalen af Jydske Lovs 
Fortale S. 292. Ved det 13. Aarhundredes Midte har Forholdet 
ændret sig saaledes, at Kirken staar i Kamp mod Staten, en 
Kamp, som Professor Arup skildrer meget levende, dog med 
for stærk Betoning af det provinsielle, med for ringe Udsyn til 
Europa.

Skildringen af Kamp og Sammenstød mellem Personligheder 
er Forfatterens Styrke. Han hylder ganske vist i Theorien den 
materialistiske Skoles Lære om, at Udviklingen bæres af de store 
navnløse Masser, og hist og her i Værket yder han gennem for
skellige Bemærkninger denne Lære sin Tilslutning, men han er 
Historiker nok af Natur til at fængsles af de førende Skikkelser. 
Egentlige Karakteristiker giver han ikke — hvad Materialet ogsaa 
forbyder — men kraftige Rids af Personlighederne, som de ud
folder sig i deres Virken og Kamp. Kraftige er Billederne, loyale 
er de ikke; særlig er Tegningen af Absalon gjort paa en Maade, 
der kun kan vække Harme, thi foruden at fremdrage og udnytte 
det meget sparsomme Stof — hovedsagelig Brevstof — der staar 
Forskeren til Tjeneste, naar han vil vove den vanskelige Opgave 
at give et Korrektiv til Saxos Epos, kaster han Forklaringer ind 
og Gisninger om Nid og Had, der ikke har Hjemmel i nogen Kilde. 
Folk, der kan overse Tingene, tager disse Indskud for hvad de 
er, men de, som ikke har Rede paa, hvad Overleveringen giver, og 
hvad den ikke giver, vildledes gennem Forfatterens Stilkunst1.

ham og anklager os for at have skadet hans Rige og hans Krone. Men 
naar vi ransager vor Samvittighed om den Ting, kan vi ikke finde, hvor 
eller naar vi skulde have gjort det. Derfor er det paa Anklage vi dømmes 
— Bevis er der ikke imod os — og, skont uskyldige, er vi regnet blandt 
Overtrædere. Men det er vor Ære, vor Triumf. Thi saa inderligt attraar jeg 
det danske Riges Hæder og den danske Kirkes Højhed, at det er mig kærere 
at lide for den end at herske i den. (M. Mathiæ: Episcoporum ecclesiæ 
Lundensis series 79).

1 Naar der S. 261 skrives: »Det er betegnende, at ved hans Død i 1201 
véd en samtidig gejstlig lybsk Historiker kun at fremhæve hans Arbejde 
for Coelibatet som hans særlige Fortjeneste som Ærkebiskop«, sigtes dermed 
til Arnoldi Ghron. Slav. III 5, men samme Værk V 18, der siger en Del 
mere, lades ude af Betragtning.
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Det Tema, der behersker en stor Del af Bogen og fremfor 
alle har Professor Arups Hjerte: Landsbyens Tilblivelse, Land
brugets Udvikling, har Krav paa en kyndig Vurdering; det 
samme gælder de handelshistoriske Partier, hvor Forfatterens 
Interesse fra unge Aar gør sig gældende, og fremmede Forskeres 
Arbejder er udnyttede; men Rec. har ikke nogen selvstændig 
Mening om disse Afsnit. Til Gengæld vilde det være uretfærdigt 
at føre Kritikken dybt ind paa Fremstillingen af det kirkelige 
Liv i Middelalderen. Professor Arup har i Erkendelse af dets 
Betydning ofret det meget Arbejde og givet det stor Plads i 
sin Bog, men man mærker, at han er paa fremmed Grund. Her 
skal alene siges, at det er urimeligt at nævne Augustins Skrift: 
De civitate Dej i Forbindelse med Ansgars Forkyndelse1, — at 
den kirkelige Kalender ikke er formet efter Nordboernes Behov, 
som man skulde tro efter Fremstillingen S. 147 2, — at andre 
Motiver end Interesse for Landbrug har været virkende ved 
Grundlæggelsen af Gistercienserordenen, Motiver, som Historikeren 
maa søge tilbage til, om han vil forstaa den Tid til Bunds. — 
Man kan maaske ikke vente at finde nogen Vurdering af middel
alderlig Kirkekultur i Bogen; men den verdslige litterære Renais
sance, der udfolder sig i Valdemartiden, hvor Oldtid og Middel
alder, hjemlige og fremmede Elementer mødes paa mærkelig Vis, 
havde fortjent en mere dybtgaaende og retfærdigere Behandling. 
Det gælder først og sidst Saxos store Værk, der i Rigdom og 
Egenart ikke finder sin Lige inden for middelalderlig Litteratur. 
Docent Weibull, der har fældet saa haard en Dom over dets Kilde
værdi, ser klart dets Værd som Kulturmonument3; men Professor 
Arup er saa bunden af Theorier fra den nuværende Tid, at han 
ikke kan gaa ind i den gamle Historikers Tankeverden; end mindre 
forstaar han, hvad Saxo har været for det danske Folk gennem 
Aarhundrederne, eller hvilken Betydning han har haft og har 
for nordisk Oldforskning.

1 Det er vist Bernheims Theorier, sidst fremsatte i Mittelalterliche 
Zeitanschauungen in ihrem Einfluss auf Politik und Geschichtsschreibung 
(1918), der har bøjet Forfatterens Tanker i den Retning. Jfr. G. Weibull: 
Saxo 53.

2 En Cultus af St. Valborg kendes slet ikke i Danmark i den Periode, 
Professor Arups Bog omspænder. Den 1. Maj er Jacobi & Philippi Dag i 
alle bevarede gamle Kalendere og i Dateringerne i Brevene. Først mod 
Slutningen af Middelalderen kom St. Valborgs Navn frem under den stærke 
Paavirkning fra Tyskland. Foraarsfest har man holdt, men St. Valborgs 
Navn har ikke dækket Festen før i senkatolsk og efterreformatorisk Tid.

3 C. Weibull: Saxoforskning. En stridsskrift (1919) 61.



ANMELDELSER 297

Den, der tager sig den Opgave paa — ene Mand at skrive den 
hele Danmarkshistorie, maa have Overblikkets Kraft og Over
blikkets Mod. Der har ikke været mange danske Historikere, som 
vovede sig i Lag med det Stykke Arbejde; sindige og kritiske gik 
de hellere til de mere begrænsede Opgaver. Professor Arup har 
kun faa Forgængere, og, ser man hen til hans Værks Styrke og 
Svaghed, end færre Frænder blandt de gamle; den nærmeste er 
vel Holberg, hvis Danmarks Riges Historie i sin Tid forekom 
dristig og subjectiv i Gisninger og Domme.

Frænder fra samme Periode ude i Europa er Oplysningstidens 
Mænd, der bragte en skarpere Problemstilling ind i Arbejdet og 
tog ny Omraader under Dyrkning; hede af Dagens Strid gik de 
til Historien, og Historie skrev de for at gribe ind i Kampen. Det 
skønnes af den Indsats, som denne Generation af Historikere 
gjorde, hvad den stærke Tilskyndelse af Samtids Kampe betød, 
hvad Forskningen vandt derved, og hvad den tabte. Det skønnes 
ogsaa af Professor Arups Bog, hvor meget det personlige Moment 
betyder. I hvert eneste Afsnit er Forfatterens Personlighed, hans 
Erfaringer, Interesser og Lidenskab til Stede som bevægende 
Kraft og som et ødelæggende Element. Et Problem i historisk 
Videnskab, et Problem med skarp Brod, rejser sig af Bogens Blade.

Ellen Jørgensen,

Saaledes som Prof. Arup har anlagt sin Danmarkshistorie, er 
Skildringen af den økonomiske og sociale Udvikling og af For
fatnings- og Retsforholdene ikke blot blevet en Hovedside ved 
Fremstillingen, men det egentlig centrale i den, og Tidsskriftets 
Redaktion har derfor ønsket ved Siden af den almindelige An
meldelse at bringe nogle Udtalelser til Vurdering af, hvad Bogen 
byder paa dette Omraade. Naar jeg har paataget mig at forsøge 
en saadan Vurdering, maa jeg altsaa fremhæve, at det falder 
udenfor min Opgave at udtale mig om Bogen i Almindelighed, 
og ikke engang hele det ovennævnte Omraade har jeg kunnet 
inddrage under min Anmeldelse. Hvad den økonomiske Historie 
angaar, føler jeg mig ikke kompetent, i det højeste kun paa 
enkelte Punkter, og denne har jeg derfor i det hele maattet lade 
ligge og har maattet indskrænke mig til det egentlig forfatnings- 
og retshistoriske, der da ogsaa er saa fyldigt behandlet, at det 
giver mere end Stof nok til Omtale.

En særlig Vanskelighed møder Anmelderen af Prof. Arups Bog 
derved, at det som Følge af Manglen af Litteratur- og Kildehen-
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visninger kan være vanskeligt at se, ad hvilke Veje Forf. har 
naaet sine Resultater. Undertiden antyder han det vel selv, eller 
den kyndige Læser vil i hvert Fald let kunne tænke sig, hvor
ledes han i givet Fald vilde motivere sit Standpunkt, men til 
andre Tider staar man meget usikker overfor Spørgsmaalet om 
Motiveringen, og der er Steder, hvor i det mindste jeg slet ikke 
kan finde nogen Forklaring, idet der synes at være en uløselig 
Modstrid med Kilderne. Hvis jeg paa disse Steder skulde komme 
til at gøre Forf. Uret med min Kritik, maa jeg have Lov til at 
anføre det nævnte Forhold til min Undskyldning.

De Fortrin, der i Almindelighed udmærker Prof. Arups Bog, 
og de Mangler, der klæber ved den, gør sig selvfølgelig ogsaa 
gældende paa det her behandlede Omraade. Ogsaa her maa man 
beundre Forf.s Rigdom paa Ideer og store Skarpsindighed og 
Kombinationsevne, der overalt finder nye Sammenhænge og 
Muligheder og næsten paa hver eneste Side bereder Overraskelser, 
endvidere hans Sans for at efterspore de drivende Kræfter i Ud
viklingen og hans friske og levende Fremstillingsmaade, men 
ogsaa her maa man beklage hans Ensidighed i Forfølgningen af 
visse Yndlingsideer og i Opfattelsen af de Faktorer, der kan komme 
i Betragtning som Forklaringsgrunde, hans Tilbøjelighed til at 
give sig Fantasien i Vold, der til Tider bliver til ligefrem ufor
svarlig Omgang med Kilderne, og endelig hans altfor store Lyst 
til at udtrykke sig kategorisk, hvorved tvivlsomme Hypoteser 
kommer til at fremtræde som Kendsgerninger. Ikke mindst paa 
Grund af den Dristighed, hvormed der kombineres, og den Frihed, 
hvormed Overleveringen suppleres med Formodninger, bliver 
sidstnævnte Forhold betænkeligt, idet den mindre kyndige Læser 
uundgaaeligt paa Steder maa blive ganske vildledt1.

Som en Ejendommelighed ved Fremstillingen af Forfatnings- 
og Retsforholdene maa nævnes, at der ganske mangler sammen
fattende Oversigter. Alt hvad der meddeles om disse Forhold, er 
vævet ind i den politiske Historie, saaledes at det i hvert Fald 
er indføjet i en bestemt Tidssammenhæng og saavidt muligt 
ogsaa sat i Forhold til bestemte Personer. Denne Behandlings- 
maade er i og for sig fuldt berettiget og frembyder sin særlige 
Interesse ved Siden af den systematiske, men i et Værk, hvor 
Forfatnings- og Retshistorien spiller saa stor en Rolle som her,

1 Hvorledes kan f. Eks. den, der S. 309 læser om de skaanske Bønders 
»rasende Modstand« imod Kristoffer I.s Forsøg paa at indføre den personlige 
Ledingsskat i Skaane, faa nogen Anelse om, at ikke blot Modstanden, 
men endog selve det Forsøg, der skal have fremkaldt den, hviler paa en 
yderst tvivlsom (efter min Mening urigtig) Hypotese og slet ikke direkte 
er afhjemlet i Kilderne. Jfr. et lignende Udtryk S. 175 nederst.
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vil det dog sikkert blive følt som et Savn, ikke mindst af dem, 
der vil anvende Bogen til Studiebrug, at den helt mangler Hvile
punkter, hvorfra der kastes et sammenfattende Blik tilbage over 
en Periode, og hvor alle de enkelte Led i Samfundsbygningen til 
en given Tid stilles i Forhold til hinanden i systematisk Sammen
hæng. Det bliver paa denne Maade ofte noget vanskeligt at samle 
det spredte til et Helhedsbillede (som Eksempler kan nævnes 
Ledingsvæsenet og Landsbyfælliget, hvis Udvikling og Ordning 
er berørt paa mange Steder, og saaledes at de enkelte Stykker 
ikke er helt lette at sætte sammen), og der ligger ogsaa i Manglen 
af sammenfattende Oversigter en vis Fare for, at Inkonsekvenser 
og Uklarheder bliver skjulte for Forf., en Fare, som Prof. Arup 
som nedenfor vist ikke kan siges helt at have undgaaet. De fleste 
vil vistnok ogsaa mene, at det Kildemateriale, som staar til 
Raadighed for den ældre Middelalder, er saa begrænset og spredt, 
at Metoden ikke sikkert lader sig anvende i den Udstrækning, 
Forf. gør det. Nydannelser i Forfatningen eller Retsordningen 
tidsfæstes saaledes ikke sjældent med en langt større Bestemthed, 
end man hidtil har ment det muligt, aabenbart fordi Forf. gerne 
vil kunne sætte dem i Forbindelse med bestemte Konger eller 
andre ledende Personligheder og derved faa Midler til at karak
terisere disses Politik eller de politiske Brydninger i deres Tid, 
og det lader sig ikke bestride, at der herved undertiden gaas noget 
vilkaarligt frem og fremsættes Paastande, der ikke er afhjemlede 
ved Kilderne. Forskellige Eksempler derpaa vil blive nævnte i 
det følgende, og disse vilde uden Vanskelighed yderligere kunne 
forøges1.

En anden Bemærkning af almindeligere Karakter, som Be
handlingen af Forfatningshistorien giver Anledning til, er, at Forf. 
kun tager lidet Hensyn til den almenevropæiske Udvikling, med 
hvilken der kun sjældent drages Paralleller. Dette skyldes selv
følgelig ikke, at han ikke kender denne Udvikling, men maa snarere 
være et parti pris fra hans Side, og det kan heller ikke nægtes, 
at enkelte af hans Teorier ikke vilde vinde i Styrke ved en Sam
menligning med Udlandet. Ogsaa til dette Punkt vil der senere 
blive Lejlighed til at komme tilbage.

Da Prof. Arups Bog spænder over et saa langt Tidsrum og
1 Jfr. saaledes S. 319, hvor Udvidelsen af de privilegerede Stænders 

Skattefrihed til at omfatte Fæstegodset meget bestemt henføres til Tiden 
ved 1280. Dette maa i hvert Fald forudsætte, at den skaanske Lov, 
som sædvanlig kaldes Brevet til Bara Herred (Geheimeark. Aarsberetn. 
V. S. 19), er ældre end 1280, da dens § 2 stadig synes at bygge paa det 
ældre System, der har faaet Udtryk i J. L. III — 11, og hvorefter Skatte
frihed var betinget af særligt Privilegium.
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kommer ind paa alle Spørgsmaal i Forfatningshistorien og paa 
mange vigtige Sider af den egentlige Retshistorie, siger det sig 
selv, at jeg ikke kan gøre Rede for og tage Stilling til alt, hvad 
Bogen bringer paa disse Omraader, men maa holde mig til nogle 
enkelte vigtigere Spørgsmaal, hvis Behandling tillige er egnet til 
at kaste Lys over Forf.s almindelige Ideer og Arbejdsmetode. 
Jeg har da tænkt mig i det følgende at redegøre for hans Opfat
telse af Danmarks Tilblivelse som politisk Samfund og for hans 
Fremstilling af Kongemagtens Udvikling i den behandlede Periode, 
saaledes at jeg ved det sidste Spørgsmaal sondrer mellem Tiden 
før Valdemarerne og disses og deres nærmeste Efterfølgeres Tid. 
Under Behandlingen af disse Emner vil der tillige blive Anledning 
til at komme ind paa nogle Punkter af mere speciel Natur, og et 
enkelt saadant, nemlig Ledingsvæsenet, vil jeg tilsidst gøre til 
Genstand for en særlig Omtale.

1. Forf.s Opfattelse af Danmarks Tilblivelse som politisk Sam
fund kan gengives saaledes:

Bebyggelsen er oprindelig spredt; hver Husstand eller Familie 
bor for sig og har sin Bolig med tilhørende Jordlod eller Bol 
(S. 30—31). Bolstederne er grupperede i Bygder, som det synes 
nærmest under Hensyn til Naturforholdene, og mellem flere 
Bygder kan der fremvokse en Følelse af Ensartethed og Nær- 
beslægtethed, maaske støttet ved et Fællesskab i Gudsdyrkelse, 
saa at de bliver til en Bygdestamme (S. 50—52). Siden Folke
vandringstidens Slutning flytter — bortset fra visse Egne af 
Landet — de mindre velstaaende Familier for at kunne udnytte 
en ny landbrugsteknisk Opfindelse (Hjulploven) sammen i Lands
byer (S. 64 flg., jfr. 71). Paa denne Maade bliver Bygden til By, 
men ved Siden heraf grundlægges efterhaanden mange nye Byer, 
idet der er Plads til flere saadanne, hvor der før kun var een Bygd 
(S. 67). De rigeste Familier bliver derimod siddende udenfor 
Landsbyerne paa deres større Gaarde, men optager fra Byerne 
og Bolstederne unge Mænd, der som Huskarle slutter sig til Hus
herren og danner en Hustrop omkring ham, hvorved han bliver 
til Høvding (S. 71—72). Høvdingen er Huskarlenes Fører paa 
Hærfærd (S. 72—73), og i religiøs Henseende kan hans Gaard 
ogsaa blive Samlingspunkt for andre, idet de omboende kan slutte 
sig om ham som den, der udfører Blotene for hele Kredsen (S. 80), 
hvilket kan skaffe ham en stærk Indflydelse paa Bondealmuen 
(S. 110). Ved at Førerskabet nedarves i hans Slægt, bliver denne 
fornemmere end andre Slægter, der blot er Familie, og han kan 
paa Grund af denne Fornemhed faa Navn af Konge (S. 73). Det 
er dog ikke Høvdingene, men Landsbyerne, der er den Kerne,
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hvoraf Danmark som Retssamfund og politisk Samfund udvikler 
sig, det er i dem, at det Arbejde begynder, hvoraf Folk og Rige 
bygges op (S. 81). Landsbyen danner selv et Samfund, der ordner 
sine Anliggender ved Fællesbestemmelser (S. 81), men Fælles
skabet rækker snart udover den enkelte By og viser sig navnlig 
som en fælles Trang til at have et Sted, hvor Tvistigheder mellem 
By og By eller By og Gaard og i det hele alle Tvistigheder, som 
truer Bygdens Fred, kan bilægges eller afgøres. Denne Trang 
afføder mere omfattende Sammenslutninger, nemlig Herrederne 
med deres Herredsting, hvor Herredets Landsbybønder og Høv
dinge mødes til Forhandling og Afgørelse af Retssager (S. 82—83). 
Snart slutter Herrederne sig videre sammen i Lande. De aarligt 
tilbagevendende store Offerfester samler dem, idet de giver An
ledning til nye større Ting, der hver især bliver Mødested og 
dermed Retsmidtpunkt for mange Herreder. Disse Ting, Lands
tingene, afgør ikke blot Retsstridigheder, men fastslaar ogsaa nye 
Retssætninger og træffer i det hele Bestemmelse om, hvad der 
kræver Tilslutning fra hele Landet (S. 87—88). I Viborg bliver 
Ledelsen af Offerfesterne lagt i Hænderne paa en af hele Landet 
anerkendt og valgt Høvding, hvem den forsamlede Mængde særlig 
og i denne Henseende tillægger Æresnavnet Konge. En saadan 
jydsk Konge er Bjovulfskvadets Hugleik (S. 88), men til Jylland 
er den Kongemagt, som findes i Danmark, ogsaa begrænset (S. 115), 
indtil Harald Blaatand »vinder sig alt Danmark«, hvilket sker ved, 
at Landstingene paa Øerne og maaske ogsaa i Skaane — hvis 
jeg forstaar Forf. ret, under Indtryk af Poppos Jernbyrd, der 
havde vist, at Haraids nye Gud var mægtigere end de gamle 
Guder — anerkender ham som Konge (S. 123).

Tilsyneladende er Opbygningen af Forf.s Teori klar og kon
sekvent, men for en nærmere Betragtning viser den sig dog at 
rumme visse dunkle Punkter. Som et saadant maa for det første 
nævnes Bygdestammerne, om hvilke man kun faar meget lidt at 
vide. Det antydes S. 51, at deres Opstaaen maaske er blevet 
støttet ved Fællesskab om Gudsdyrkelse, og det nævnes S. 80—81, 
at Folk fra forskellige Stammer kunde søge et fælles Kultussted 
og en fælles Kultusfest, men det er ogsaa alt. Da der senere S. 87 
tales om Landenes Opstaaen, identificeres de ikke med Stamme- 
omraader og siges heller ikke at være Sammenslutninger af Stam
mer, men af Herreder, hvilke ligesaa lidt selv betragtes som en 
Fortsættelse af Stammerne. Man maa derfor spørge, hvad det efter 
Forf. egl. betød, at Beboerne af en vis Egn udgjorde en Stamme, 
om en Stamme var et primitivt politisk Samfund, eller om den 
blot var en Sammenslutning til fælles Gudsdyrkelse. Det sidste
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kan efter den meget forbeholdne Udtalelse S. 51 ikke godt være 
Meningen, men var Stammerne politiske Samfund, hvad er der 
da blevet af dem? Nogen Tvivl efterlader endvidere den Maade, 
hvorpaa Høvdingene omtales. Fremstillingen S. 71 flg. giver nær
mest Indtryk af, at de maa tænkes i beskedent Format; de staar 
nok udenfor Landsbyerne, men dog paa en Maade i Niveau med 
dem. Hermed stemmer godt S. 83, hvorefter Herredets Landsby
bønder og Høvdinge møder sammen paa Herredstinget, og de 
ovenfor anførte Udtalelser om Høvdingegaardenes Betydning som 
religiøse Samlingspunkter og om den Indflydelse, Høvdingene 
herigennem faar paa Bønderne, behøver ikke at føre videre. Paa 
den anden Side er det klart, at den jydske Høvding, som efter 
Forf. blev valgt til Leder af Offerfesterne i Viborg og derved blev 
jydsk Konge, i hvert Fald herigennem blev en Høvding af en 
væsentlig anden Art, en Høvding, hvis Indflydelse gjorde sig 
gældende i en langt videre Kreds. Men foretog man i Jylland 
paa een Gang Springet fra de smaa Bygdehøvdinge til den fælles 
jydske Konge, eller fandtes der som Overgang mindre Stamme- 
konger? Herom siges der intet, saalidt som om, hvorledes For
holdene var i de andre Lande indtil disses Forening medJylland. 
Under Omtalen af Bjovulfskvadet S. 88 kaldes Hrodgar vel sjæl
landsk Konge1, og det nævnes ogsaa S. 116, at Bornholm ifølge 
Wulfstans Beretning ved Aar 900 havde en Konge, men om Forf. 
vil generalisere herfra, kan ikke ses, og hans øvrige Ytringer S. 88 
saavel som Udtalelsen S. 115 om, at den Kongemagt, som indtil 
det 10. Aarh. fandtes i Danmark, var begrænset til Jylland, synes 
bestemt at vise, at han ikke vil det. Men i saa Fald maa man 
spørge, hvorfor Udviklingen i Jylland paa dette Punkt forløb 
anderledes end i de andre Lande. Den jydske Konge bringer dog 
en vis Skævhed ind i den ellers saa harmoniske Opbygning af 
Samfundet, og det er egentlig vanskeligt at finde anden Eksistens
grund for ham, end at der dog maa have været en Konge et 
eller andet Sted, siden det var en saadan, der tilsidst samlede 
Danmark.

Den Uklarhed, som saaledes paa forskellige Punkter træder 
frem i Skildringen af Danmarks Udvikling til Rige, hænger uden 
Tvivl til en vis Grad sammen med, at Forf. har saa svært ved at 
tænke sig, at indre Kampe har spillet nogen Rolle under denne 
Udvikling. Enheden skal være groet langsomt og fredeligt frem 
ved, at de enkelte har sluttet sig sammen til smaa Samfund og

1 Dette stemmer dog ikke med Kvadet, hvorefter han var Konge over 
Danerne, der omtales som et med Geaterne (Jyderne) i hvert Fald ganske 
jævnstillet Folk.
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disse igen til større, hvorved Motiverne har været, ved Landsby
grundlæggelsen Trang til bedre økonomisk Organisation og ved 
Herreds- og Landsdannelsen Trang til at have Midtpunkter til 
Drøftelse og Afgørelse af Anliggender af fælles Interesse, ved 
Siden heraf dog ogsaa til en vis Grad Trang til Fællesskab i Guds
dyrkelse. Derimod har hverken mægtigere Stammers Undertvin
gelse af svagere Stammer eller Sammenslutninger til fælles For
svar haft nogen Betydning. Det nævnes S. 102, at Vikingetiden 
en Gang imellem kunde slaa ind, idet en eller anden Vikingefører 
satte sig det Maal at forandre de politiske Forhold i Danmark, 
saaledes som det skete, da Horik I 854 faldt i Kamp med en 
Vikingehær, og der omtales ogsaa paa forskellige Steder (S. 98 
og 114) Kampe om Kongemagten mellem forskellige Tronpræ
tendenter, men iøvrigt henlægges praktisk talt al Kamp og Krig 
til Udlandet. Der har ikke blot ikke til noget Tidspunkt fundet 
noget Folkeskifte Sted (i det højeste kan der tales om Tilvan
dringer paa samme Maade som i Nutiden, S. 44—45), men den 
store Folkevandring er overhovedet for Danmarks Vedkommende 
at betragte som en blot og bar Udvandringsbevægelse (S. 62—63).

Jeg antager, at de færreste vil kunne følge Forf. helt paa dette 
Punkt. Selv om det er rigtigt, at der ikke har fundet noget fuld
stændigt Folkeskifte Sted, og selv om det maa indrømmes, at 
det meste af, hvad Arkæologi, Stednavneundersøgelser og Sagn
forskning har ment at kunne fastslaa om Ind- eller Udvandring 
af Folkestammer eller Kampe mellem saadanne i Folkevandrings
tiden, hviler paa et meget skrøbeligt Grundlag, taler dog baade 
enkeltstaaende Efterretninger som Jordanes’ Meddelelse om, at 
Danerne fordrev Herulerne fra deres Bopæle eller Bjovulfskvadets 
Omtale af Danernes Kampe med Hadbarderne og al indre Sand
synlighed for, at Danmark ikke under Folkevandringstiden har 
haft andre Vilkaar end den øvrige germanske Verden. Og er 
dette saa, er der ingen Grund til at betvivle, at de Kampe, der 
da er ført, har haft Betydning for den successive Sammen svejsning 
af Smaastammerne til større politiske Enheder, og Spørgsmaalet 
kan kun være, hvor langt Sammensvejsningsprocessen allerede 
paa dette Tidspunkt naaede. Naar Forf. oftere fremhæver Kultus
fællesskabets samfundsdannende Evne, kan dette være rigtigt 
nok, men bør ikke overdrives. Af Tacitus’ Fortælling om Nerthus- 
dyrkelsen kan vel ses, at forskellige Stammer kunde forene sig 
om en fælles Kultus, men derved ophørte de jo ikke at bestaa 
som Stammer, og det er vel ikke engang sikkert, at det religiøse 
Fællesskab, hvor det kan paavises, altid er noget primært. Be
mærkningen S. 81 om, at Hovedhelligdommen ved Viborg fra

20*
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meget gammel Tid havde været et fælles Kultussted for hele 
Jylland, er i Virkeligheden kun et Postulat; Sammenhængen kan 
akkurat ligesaa godt være den, at Viet ved Viborg oprindelig 
har været Helligdom for et mere begrænset Omraade og først 
ved, at dettes Befolkning bredte sin politiske Magt over det øvrige 
Jylland, er blevet fælles for hele denne Landsdel. Hvad endelig 
Harald Blaatands Samling af Danmark angaar, er det ganske 
vist saa, at man intet nærmere ved om, hvorledes den er fore- 
gaaet, men naar man erindrer, hvad Forf. S. 114 fortæller om 
Kampene mellem de Konger, der gik forud for Harald Blaatand, 
og betænker, at Jellingestenens Ord om, at Harald vandt sig 
Danmark og Norge, for Norges Vedkommende ikke hentyder til 
Erhvervelse ad fredelig Vej, er det næppe for dristigt at formode, 
at heller ikke Samlingen af Danmark er fuldbyrdet uden Kamp.

Ogsaa bortset fra det her berørte Punkt kan der rettes visse 
Indvendinger mod Forf.s Fremstilling. Med Hensyn til hans 
Udviklinger om det særlige jydske Rige er jeg ganske vist 
enig med ham i, at Kilderne virkelig peger hen paa en oprin
delig Modsætning mellem Jylland og det øvrige Land, hvilken 
først kan være overvundet efter den Tid, som skildres i Bjovulfs- 
kvadet, men hverken heraf eller af Kongefamiliens Tilknytning 
til Jylland i det 10. Aarh. har man Lov at slutte, at alle de tid
ligere Konger kun har været Konger i Jylland1. Selv om Fælles
benævnelsen Daner for Befolkningen i alle de danske Landsdele 
ikke viser noget afgørende (Vita Willibrordi taler om Danorum 
populos), giver paa den anden Side de udenlandske Kilder, der 
siden c. 800 kaster Lys over Forholdene, nærmest Indtryk af et 
i hvert Fald til Tider mere omfattende Rige. Medens man lej
lighedsvis erfarer, at Vestfold i Norge hørte under Harald Klak og 
Reginfred, og at Godfredsønnerne som Følge af indre Strid maatte 
flygte til Sverige, er der ingen Antydning af den ovennævnte-Mod- 
sætning mellem Jylland og det øvrige Land.

Forf. tillægger slet ikke Slægten nogen Betydning for Sam
fundsudviklingen, selv ikke for de ældste Perioders Vedkommende. 
Han gaar endog saa vidt i Retning af at fornægte dens Betydning, 
at han anser et af Slægtsfølelsens vigtigste Udslag, nemlig Blod
hævnen, som noget, der først sent er kommet til fuld Udvikling 
og nærmest kun indenfor Overklassen. For Landsbybønderne 
fik den aldrig nogen større Betydning og traadte i hvert Fald 
ganske i Skygge for Systemet med faste Bøder, der udviklede 
sig meget tidligt (S. 86), og indenfor Høvdingeslægterne var det

1 Forf. kalder ogsaa forsigtigt de S. 96 flg. og 114 omtalte Konger fra 
Tiden for Harald Blaatand for danske Konger eller Konger i Danmark.
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først Vikingetogene og i det 12. Aarh. Kongekrigen og Vender
kampene, der rigtig opelskede den (S. 138 og 267). Det var ogsaa 
først ved det sidstnævnte Tidspunkt, at Blodhævnens Princip blev 
fuldt udformet og hele Slægten i stedse videre Udstrækning ind
draget i den. I denne Opfattelse vil Forf. næppe faa Medhold af 
nogen Retshistoriker. Selv om Forholdene i visse Perioder kan 
have været gunstigere for dens Trivsel end i andre, viser en Sam
menligning med fremmed Ret, at hverken Blodhævnen i sig 
selv eller Slægtens Inddragning i den er et Produkt af en for
holdsvis sen Udvikling, og heller ikke kan det indrømmes, at 
den har været indskrænket til Høvdingeslægterne. Den holdt 
sig som bekendt meget længe her i Landet og forsvandt næppe 
før i Aarhundredet efter Reformationen, og den forekom i senere 
Tid i alle Klasser af Befolkningen, ligesom Reglerne om Ættebod 
og Trygdeed, der havde Blodhævnen til Forudsætning, ingen
lunde kun fandt Anvendelse blandt Adelen. Endnu Reces 1537 
Art. 7, der udelukkende handler om Manddrab, begaaet af Bor
gere og Bønder, ansaa det for nødvendigt at udtale, at naar 
Manddraberen var henrettet, skulde hans Slægtninge være kvit 
og uden Fejde af den dødes Slægt og Venner.

Bortset fra Slægtshævnen, der er en Realitet, som man ikke 
kommer udenom, skal det iøvrigt gerne indrømmes, at Slægtens 
Stilling i gammel Tid paa Grund af Manglen af samtidige Kilder 
i flere Henseender fremby der Tvivl, saaledes f. Eks. med Hensyn 
til dens Betydning for Bebyggelsen. Landskabslovenes Regler 
tagne som Helhed peger dog ligesom de udenlandske Love ret 
tydeligt tilbage til en Tid, hvor Slægterne i det mindste paa 
visse Omraader stod som sluttede Samfund overfor andre Slæg
ter, medens hver Slægt raadede for sine indre Anliggender, og 
jeg kan derfor i hvert Fald ikke finde det rigtigt helt at forbigaa 
Slægten i en Skildring af Danmarks Samfundsforhold i den ældste 
Tid. Hvad særlig dens Betydning for Bebyggelsen angaar, vil 
Forf. S. 71 anse det for en afgørende Grund til ikke at tillægge 
den Betydning i denne Retning, at man ved Anvendelsen af 
Reglen om, at den, der vilde sælge sin faste Ejendom, først 
skulde lovbyde den til sine Slægtninge, ikke opfattede Lands
byens Grander som saadanne, men dette viser dog næppe noget. 
Reglerne om Lovbydelsespligten kan ikke uden videre, som Forf. 
vil, anses for Regler, der er overtagne fra Tiden før Landsby
grundlæggelsen. Naar man ser, at mange af de Regler, der har 
Omsætning af fast Ejendom til Forudsætning, f. Eks. Reglerne 
om Købej ordens Stilling i Ægtefællernes Formuef ællig, om Man
dens Dispositionsret over Hustruens Jord, om Bevisretten i
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Ejendomstrætter, hvorunder en Sælger søger Ejendommen til
bage, om Retsvirkningen af et Bortsalg af enkelte Agre i By
marken, først bliver endelig fastslaaede paa Landskabslovenes 
Tid og i nogle af Lovene tildels er omstridte, faar man en For
modning om, at Køb og Salg af fast Ejendom først temmelig 
sent har faaet praktisk Betydning, og det er da muligt, at Reg
lerne om Lovbydelsespligten ikke er meget gamle, men først er 
blevet udformede paa en Tid, hvor Erindringen om Slægtens 
Betydning for Bebyggelsen ikke længere var levende, og hvor 
der allerede fandtes mange nyere Byer, ved hvis Anlæg den selv
følgelig ikke har ytret sig.

Slægtens Plads indtages i Forf.s Fremstilling af Landsbyen. 
Det er Landsbyerne, som for ham er de Celler, af hvilke Sam
fundet er bygget op; det er af dem, at »Danmark som Retssam
fund og politisk Samfund har udviklet sig«1. Han gaar herved 
ud fra en skarp Modsætning mellem Landsbyer og Høvdinge- 
gaarde. De sidste laa altid udenfor Byerne, over hvilke Høv
dingene ingen Raadighed havde, idet Bønderne var Selvejere. 
Først temmelig sent indtraadte der en Forandring heri. Ved 
Torpernes Anlæggelse i Tiden mellem 1000 og 1300 fremkom 
der i de fra Gaardene udgaaede Torper en ny Slags Landsbyer, 
som tilhørte Enkeltmand, og samtidig begyndte Kongen og Kir
ken ved Køb og Gave at erhverve Dele af de gamle Selvejerbyer 
(S. 219—220). Hovedpunktet i denne Opfattelse, at Selvejen
dommen i den ældre Middelalder var vidt udbredt, kan jeg ganske 
billige, og jeg tror, at den vil kunne vinde Bestyrkelse ved en 
nærmere Undersøgelse af Landskabslovene, af hvilke i hvert 
Fald Sk. L. og J. L. indeholder mange ikke paaagtede Vidnes
byrd, der taler for, at Selvejendom har været betragtet som den 
normale Besiddelsesform. Dog er der vel ingen Tvivl om, at 
Forf. simplificerer Forholdet altfor stærkt, naar han indtil ret 
langt ned i Tiden lader alle Landsbybønder være Selvejere og 
alle Høvdinge bo udenfor Byerne, et Punkt, jeg dog ikke skal 
komme nærmere ind paa. Det er klart, at Forf.s Opfattelse her 
hænger nøje sammen med hans Teori om Landsbyernes Grund-

1 Jeg ved ikke, hvor meget Forf. vil have lagt ind i disse Ord, men de 
bør i hvert Fald ikke förstaas saaledes, at Landsbyen var et Led i den 
retlige Organisation af Samfundet. Det blev den nemlig aldrig efter dansk 
Ret. Den blev aldrig som Herredet nogen virkelig Kommune og optraadte 
aldrig udadtil i offentlige Forhold som en selvstændig Enhed. Heller ikke 
blev den synderlig benyttet som Enhed ved Beskatningen, og i Forvalt
ningen gjordes der først sent og i begrænset Omfang Brug af dens Orga
nisation.
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læggelse1 og om Tilstandene forud for denne, og den er vel ogsaa 
paavirket at hans Utilbøjelighed til at regne med Muligheden 
af indre Stammekampe, der, hvis de har fundet Sted, let maa 
have kunnet medføre, at oprindelige Selvejerbyer ved Erobring 
er kommet i Hænderne paa Høvdinge, der samtidig har bosat 
sig i Byerne. Hvad særlig Høvdingegaardene angaar, er det vel 
endvidere et Spørgsmaal, om de i Almindelighed er ligesaa gamle 
som de ældste Landsbyer. Folkevandringstidens Høvdingeklasse, 
der af Retshistorikere i Reglen opfattes som en Fødselsadel, 
bestaaende af tidligere regerende Slægter, der ved de mindre 
Stammers Opgaaen i større Samfund var blevet mediatiserede, 
kan godt have været forholdsvis faatallig, og det er meget muligt, 
at det først er Vikingetiden, som har givet Anledning til en 
større social Differentiation af Befolkningen, og at mange af de 
Storgaarde, som fandtes udenfor Landsbyerne, først er anlagte 
i denne Tid. Forf. nævner da ogsaa S. 108—09, at den rigelige 
Tilførsel af Trælle i Vikingetiden satte Høvdingene i Stand til 
at udvide deres Landbrug til at omfatte flere Gaarde end een, 
men han synes ikke at antage, at selve Overklassen i denne 
Periode er blevet væsentlig talrigere, jfr. dog en enkelt Bemærk
ning S. 138. Jeg vilde dog i Modsætning hertil tro, at den Ud-

1 Denne Teori, som Forf. allerede tidligere har udviklet, gaar som 
bekendt ud paa, at det er Indførelsen af en svær Hjulplov, der krævede 
betydelig Trækkraft, som har nødvendiggjort et Arbejdsfællesskab mellem 
flere og derved givet Stødet til Sammenflytningen i Byer. Disse opfattes 
altsaa som oprindelige Plovfællesskaber, og det antages videre, at Ordet 
Bol, der forinden havde været brugt om den enkeltes Jordlod, nu blev 
Betegnelse for de Stykker Jord, som disse Plovfællesskaber tog under Dyrk
ning (S. 66). Denne Teori skal jeg ikke forsøge at tage endelig Stilling til. 
Kun vil jeg fremhæve, at ligesaa sandsynligt det er, at Landsbygrundlæg
gelsen til Forudsætning har Fremskridt i Landbruget, der har gjort det 
muligt for et større Antal Mennesker at leve paa samme Sted, ligesaa 
betænkeligt synes det at føre den tilbage til en saa enkel og speciel Aarsag 
som en ny Plovtype. Der var dog Egne af Landet, som aldrig fik Landsbyer, 
og hvor jeg ikke ved, om Hjulploven helt har manglet, og omvendt mange 
Landsbyer, der blev Byer uden Hjulplov, idet de langsomt udviklede sig 
af Enkeltmandsnybrud. Hertil kommer endvidere de Tvivl, som knytter 
sig til Forekomsten af en Hjulplov her i Landet paa den Tid, da de ældste 
Landsbyer grundlagdes, hvilke Tvivl maa blive forøgede, hvis Grundlæg
gelsen skal flyttes væsentlig længere tilbage i Tiden, end Forf. vil (og han 
sætter den jo meget sent, Begyndelsen af den først i Folkevandringstidens 
sidste Afsnit), fremdeles Tvivlen med Hensyn til Forspandets Størrelse, 
om det virkelig regelmæssigt var 8 Okser, og hvis ikke, om det da i det 
hele var saa stort, at det nødvendiggjorde Dannelsen af Plovfællesskaber, 
endelig den Vanskelighed, som ligger i, at Teorien strengt taget kun kan 
forklare Anlæggelsen af Byer med eet Bol. Et Fællesskab om flere Plove, 
som det forudsættes S. 66, kan ikke forklares alene ud fra Plovenes Størrelse.
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vikling af en talrigere, men mere uensartet sammensat Over
klasse, som han først henlægger til et senere Tidspunkt, saavidt 
jeg forstaar nærmest til det 12. Aarh., allerede er begyndt i 
Vikingetiden, hvor adskillige Bønder har hævet sig over deres 
Standsfæller og i hvert Fald nærmet sig til Høvdingeklassen, 
undertiden med Bevaring af deres Stilling indenfor Landsbyerne, 
undertiden ved at bryde ud og anlægge Særgaarde.

2. Den danske Kongemagts Udvikling i ældre Tid frem
stiller Forf. saaledes:

Under Hedenskabet var den jydske Konges Funktioner i det 
væsentlige indskrænket til at lede Offerfesterne i Viborg. Konge
navnet var et Æresnavn, og de eneste Beføjelser af retlig Natur, 
som tilkom Kongen, var — overraskende nok — Retten til at 
ride Markeskel og til at udnævne Sandemænd1 (S. 88 og 115). 
Om han var Folkets Anfører i Krig, omtales ikke, men det er 
vistnok Forf.s Mening, at han ikke var det.

Kristendommens Indførelse under Harald Blaatand betød i 
hvert Fald i Øjeblikket en Styrkelse af Kongemagten, idet den 
svækkede den Indflydelse over Folket, Høvdingene havde skaf
fet sig som Goder. Naar Kongens Gud var mægtigere end Høv
dingenes Guder, maatte han ogsaa blive mægtigere end de (S. 124). 
Haralds Bestræbelser for at grundlægge en Kongemagt fik dog 
ingen varige Følger. Allerede inden hans Død blusser Vikinge- 
aanden op paany. Hirden, for hvem Kongen intet er, naar han 
ikke er Hærkongen, og som derfor er uden Forstaaelse for Haralds 
Kongegerning, slutter sig til Sønnen Svend, der efter ved dens 
Hjælp at have besejret Faderen lader Kongemagten være, hvad 
den er, og søger Ære og Magt paa Havet som Fører for en Vikinge
hær (S. 125—26). Ogsaa Knud den Store er en fremmed i Landet, 
hvor han kun i faa og korte Perioder opholder sig. Kongemagten 
i Danmark er saavel ham som Faderen ligegyldig og i Virkelig
heden er der under disse Konger ingen Kongemagt i Danmark 
(S. 136—37). Efter Hardeknuds Død bliver dette aabenbart. I 
England er der en organiseret Kongemagt, der kræver en ny

1 Retten til at ride Markeskel tillægges Kongen i J. L. 11-21, men var 
ikke indskrænket til Jylland, se et noget ældre Aktstykke i Cod. Esrom. 
S. 92. Hvor tidlig den er blevet anerkendt, vides ikke, men da den maa 
betragtes som en Art af dømmende Myndighed, kan den ligesom Kongens 
dømmende Myndighed i øvrigt næppe være saa meget gammel, og i hvert 
Fald ikke saa gammel, som Forf. vil. Det samme gælder om Kongens Ret 
til at udnævne Sandemænd. Denne Ret kan godt være meget yngre end 
selve Sandemandsinstitutionen og er snarest først indført i Valdemarstiden 
samtidig med, at Sandemændenes Kompetence udvidedes til en Række 
nye Sager (saaledes ogsaa K. G. Westman, Den svenska nämnden S. 89).
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Konge. I Danmark behøves derimod ingen Konge. Den norske 
Konge Magnus kommer herned med sine Huskarle og opnaar 
»let under Folkets fuldkomne Ligegyldighed den tomme Konge
hyldning« (S. 140). Anderledes bliver det ikke i de nærmest føl
gende Aar, hvor Svend Estridsen endog i lang Tid opholder sig 
i Sverige som Godsejer og Hirdmand hos den svenske Konge 
(S. 140).

I den Periode, hvor der saaledes ingen Kongemagt er i Dan
mark, organiseres imidlertid den danske Kirke, der udvikler sig 
til en selvstændig hele Riget omspændende Organisation, som 
selv helt styrer sine Anliggender (S. 160). Hvad der findes af 
Øvrighedsmagt i Landet er egentlig kun den, som udøves af 
Bisperne som denne Organisations Ledere (S. 161), men Bisperne 
bruger ogsaa deres Magt udenfor det rent kirkelige Omraade. 
De styrker Tingene ved til disses Fredløshed at føje Bandlys
ning, men forlanger til Gengæld, at den af Samfundet udstødte, 
naar han atter vil købe sin Fred, skal købe den af dem foruden 
af den skadelidte og Tinget (S. 159). De arbejder ogsaa for og 
faar tildels gennemført en Reform af Bevisreglerne i Manddrabs
sager1, hvorefter den, der sigtes med to Vidners Ed, skal fri sig 
ikke ved Mededsmænd, men ved Jernbyrd (S. 160).

Da Svend vender hjem fra Sverige, har han altsaa ingen 
anerkendt Plads indenfor Samfundsorganisationen. Over Ledin
gen har han ingen Kommando. Landets økonomiske og retlige 
Forfatning er i Hænderne paa Tingenes mægtige og retskyndige 
Høvdinge, ved Siden af hvilke Bisperne har vundet betydelig 
Indflydelse. Kirken er ganske uafhængig af ham (S. 170). Svend 
optager imidlertid nu Arbejdet for at skabe sig en Øvrigheds
magt som dansk Konge. Den Rigdom, hans Moder havde samlet 
til ham, benytter han til at omgive sig med en talrigere Hird, 
hvorved han bliver en faktisk Magthaver og derigennem en 
værdifuld Forbundsfælle for Kirken, der føler Savnet af en verds
lig Øvrighedsmagt, der er stærk nok til at kue de mægtige. Paa 
den anden Side indser Kongen, at hvis han vil opnaa en virkelig 
Øvrighedsmagt i Samfundet, maa det ske i Forbund med Kirken, 
ved at stille Hirden til Raadighed for Lov og Rets Haandhævelse 
(S. 170—71). Kongen bliver da fra nu af Fuldbyrderen af Lands
tingenes Fredløshedsdomme, og det bliver af ham, den fredløse 
maa købe sin Fred (S. 176). Disse Foranstaltninger møder dog 
ganske naturligt Modstand, hvilken samler sig i Kravet om Kong 
Haraids Love, der bliver et Feltraab ikke blot for dem, der over-

1 Saaledes S. 160. S. 177 tales derimod om alle Fredløshedssager, 
hvilket ogsaa kræves af hele Udviklingen paa det paagældende Sted.5
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hovedet er imod Kongens Øvrighedsmagt, men ogsaa for »de 
virkelig velsindede Folkeledere, Tingenes retskyndige Stormænd«, 
der vel indser, at en saadan Øvrighedsmagt er nødvendig, men 
ikke vil lade Kirken bestemme Retningslinierne for dens Ud
øvelse og navnlig er Modstandere af den af den gennemførte 
Reform af Bevisretten (S. 176—77). Det er dette Parti, som paa 
Isøre gennemfører Valget af Harald Hen, der imødekommer 
Partiets Ønske paa det sidstnævnte Punkt og derved opnaar, 
at den Kongemagt, Svend havde bygget paa Kirken, finder 
Bifald og Tilslutning hos Folket. Til Isørevalget 1074 kan til
bageføres Partidelingen mellem Tilhængerne af en krigerisk eller 
i det mindste militær Kongemagt, der ogsaa i Landets indre 
Styrelse vil drive sin Vilje hensynsløst frem, og paa den anden 
Side dem, der vil indføre Kongemagten »som et virksomt og 
heldbringende, men i sin Magtfylde begrænset Led« i Samfunds
ordningen (S. 178). Kernen i det første Parti er Hirden; ved 
dens Hjælp sætter Knud den hellige sig efter Haralds Død i 
Besiddelse af Kongemagten, som han med Vold vil udvikle efter 
Forbillede af den Kongemagt, han kender fra Udlandet (S. 181), 
og efter en kortvarig Reaktion under Oluf Hunger er det igen 
Hirden, som gør Erik Ejegod, der regerer paa samme Maade 
som Knud, til Konge (S. 182—83). Harald Kesjes slette Styre 
under Eriks Fraværelse paa Pilgrimsfærden vækker imidlertid 
en saadan Misfornøjelse, at Ledingshærens Førere efter Eriks 
Død tager Affære og paa et nyt Isøremøde faar Niels valgt til 
Konge, og under ham falder Kongemagten endelig i Leje som 
verdslig Øvrighedsmagt med det Magtomraade, som Folket nu 
vil indrømme den (S. 186—87). Med Lempe lykkes det Niels at 
fastholde ikke faa af de Beføjelser og Indtægter, som hans For
gængere har gjort Krav paa, ja endog at forøge dem med nye, 
hvilket forklares ved, at han gør Kongemagten populær ved paa 
et vigtigt Punkt at imødekomme Folket, nemlig ved at berøve 
Hirden dens militære Betydning og sende Hirdmændene rundt 
i Landet som Ombudsmænd, hvad der i Realiteten løber ud paa 
en Opløsning af den og paa Indførelse af et rent civilt Regimente 
(S. 187—90). Dermed har Kongemagten i det hele naaet det 
Udviklingstrin, paa hvilket den bliver staaende indtil Valde- 
marstiden. Kongernes forskellige Personligheder medfører vel i 
den følgende Tid forbigaaende Forskydninger, hvor Svaghed og 
Voldsomhed i Udøvelsen af Kongemagten veksler med hinanden, 
som da Voldskongen Erik Emun afløser den i Længden for 
svage Niels (S. 204 og 208), men egentlig principielle Forandringer 
finder ikke Sted.
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Grundlæggelsen af en virkelig Kongemagt kan selvfølgelig 
ikke blive uden Indflydelse paa Kirkens Stilling, men gennem 
hele første Halvdel af det 12. Aarh. er Ærkebiskopperne dog 
stadig de virkelige Ledere af Landets Politik (S. 190, 209, 232). 
Da Asser 1133—34 svigter Niels’s fredelige Kongemagt og slut
ter sig til den voldsomme Erik Emun (S. 206), lægges der imid
lertid Grunden til noget nyt, idet der fra da af indenfor Kirken 
eksisterer et Parti, der kan kaldes det kirkelige Kongeparti 
(S. 209). Overfor dette staar vel foreløbig et kirkeligt Selvstæn- 
dighedsparti, der efter Assers Død faar Eskil valgt til Ærke
biskop, og Eskil hævder ogsaa endnu i den følgende Tid Ærke
biskoppens dominerende politiske Stilling (S. 209—10), men alle
rede under de senere Faser af Kampen mellem Svend og Knud 
viser det sig, at denne Stilling ikke længere lader sig opretholde 
(S. 210—11), og efter at Valdemar er blevet Enekonge, bliver 
dette endnu klarere. Valdemars Indgriben i Bispevalget i Roskilde 
1158 er som et nyt Tidernes Tegn (efter Forf. S. 234 det første 
sikre Eksempel paa, at den danske Konge har øvet Indflydelse 
paa et Bispevalg), og Absalon forstaar ogsaa godt, at Tiderne er 
blevet andre, og at Kirken for Fremtiden kun kan hævde sin 
Magt gennem Kongemagten, hvorimod Eskil som en Mand af 
den gamle Skole endnu tror, at Ærkebispens Magt er større end 
Kongens (S. 237). Først efter Landflygtighedsperioden indser 
ogsaa han Nødvendigheden af at samarbejde med de nye Magt
havere (S. 251). Den endelige Afslutning paa Udviklingen danner 
saa at sige J. L., ved hvis Fortale Biskop Gunner1 ligesom lader 
Kirken give sin guddommelige Pligt til at opretholde Retsordenen 
i Landet fra sig og for altid lægge den over paa Kongen og hans 
Embedsmænd (S. 292). Som en Rest af sin fordums Magt bevarer 
Kirken dog fuld Selvstændighed i sine egne indre Anliggender 
(S. 192 og 288), og det lykkes den ogsaa, efter at den har indsat 
Kongen som Retshaandhæver paa de verdslige Ting, at trække 
sig selv og sine egne Sager bort derfra ved Etablering af en særlig 
kirkelig Jurisdiktion (S. 193). I Skaane bliver endelig visse Lev
ninger af den ældre Ordning staaende langt ned i Tiden, idet

1 Det forekommer mig noget dristigt, naar Forf. S. 291 uden videre 
erklærer Jydske Lov for Biskop Gunners Værk og lader Fortalen være et 
Udtryk for dennes særlige politiske Anskuelser, medens det S. 293 om 
Valdemar Sejr siges, at han kun havde meget lidt at gøre med den Lov
givning, der i hans Tid fandt Sted. Vita Gunneri, der dog ikke havde 
Grund til at forringe Bispens Andel i Lovarbejdet, omtaler den som be
kendt i mere beskedne Udtryk (at han var nærværende ved Lovens 
Udstedelse og den, hvis Raad Kongen mest fulgte, Script, min. hist. Dan. 
IL S. 274).
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Ærkebispen endnu i det 13. Aarh. udøver visse Beføjelser, som 
andre Steder er Kongen tillagt (S. 308).

I Forf.s Fremstilling af Kongemagtens Udvikling indtil Valde- 
marstiden er der et enkelt Punkt, hvor jeg ikke er sikker paa 
at have forstaaet ham rigtigt. De gentagne Udtalelser om, at der 
i Tiden mellem Harald Blaatand og Svend Estridsen ingen Konge
magt fandtes i Danmark, kunde synes at indeholde, at denne 
Periode, hvad Kongemagten angaar, er et tomt Rum, der helt 
afbryder Forbindelsen mellem Oldtid og Middelalder. Jeg gaar 
dog ud fra, at dette ikke er Forf.s Mening. Ellers vilde det jo 
ogsaa blive uforstaaeligt, at de enkelte Beføjelser, som tilskrives 
Kongen i den hedenske Tid (Retten til at ride Markeskel og til 
at udnævne Sandemænd) reddede sig over i den yngre Ret, og 
at hans Ret til at underholdes af Befolkningen, naar han rejste 
om i Landet, og forskellige gamle Ejendomsrettigheder1 blev 
bevarede for ham. Meningen med de nævnte Udtalelser er vel 
altsaa blot den, at de Rudimenter af en Kongemagt, som fandtes 
under Harald Blaatand ikke efter hans Død blev udviklede 
videre, navnlig ikke til en virkelig Øvrighedsmagt, og at man 
altsaa ved Aar 1060 stod paa samme Sted som i 986 eller snarere 
længere tilbage, idet det Grundlag for en Udvikling, som Harald 
havde lagt, i Mellemtiden var gaaet tabt.

Forf.s Opfattelse gaar herefter ud paa, at en egentlig Konge
magt saa godt som ikke fandtes under Hedenskabet, at Kristen
dommens Indførelse skabte Muligheder for Udvikling af en saa
dan Magt, at disse Muligheder blev forsømte af Harald Blaa- 
tands nærmeste Efterfølgere, der var optagne af Vikingetog og 
af deres Herredømme over fremmede Lande, at en ny Tid imid
lertid under de samme Konger forberedtes gennem Organisationen 
af Kirken, der som omspændende hele Riget styrkede Rigs
enheden og ved at stille Bandlysningen i Retshaandhævelsens 
Tjeneste for første Gang skabte en virkelig Øvrighedsmagt, at 
Svend Estridsen ved Hjælp af sin Hird og i Forbund med Kirken 
forvandlede denne Øvrighedsmagt til en verdslig Magt, hvorved 
den danske Kongemagt i egentlig Forstand blev til, og at endelig 
den saaledes skabte Ordning efter nogle svære Brydningsaar 
faldt i Leje og blev almindelig anerkendt under Niels.

Denne Opfattelse indeholder efter min Mening meget, som 
er rigtigt og værdifuldt, men ogsaa — og næsten paa alle Punkter 
— noget, man maa tage Afstand fra. Forf.s Forkærlighed for de 
Konger, som fortrinsvis helliger sig fredelige Sysler, har ladet ham 
se skævt paa visse Punkter i Udviklingen, og hans Lyst til at

1 S. 88 og 115.
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sætte sine Synspunkter paa Spidsen har ført ham til Overdri
velse af Tanker, der i og for sig er rigtige.

Hvad først Oldtiden angaar, er det sikkert rigtigt nok, at 
Kongemagten i denne Periode var svag, forsaavidt som Kongen 
var udstyret med faa egentlige Magtbeføjelser. Dette antages jo 
ogsaa af Steenstrup1, der dog lader Kongen betyde adskilligt 
mere, end Forf. vil, og derfor ogsaa stærkere betoner Rigsenheden, 
hvis eneste Organ Kongen var. Paa det sidste Punkt er jeg i 
det væsentlige enig med Forf., ikke blot som tidligere nævnt, 
naar han lader Rigsenheden indtræde senere end Steenstrup, 
men ogsaa naar han efter den formelle Etablering af Enheden 
endnu i lang Tid lader Kongen som Centralorgan have forholdsvis 
ringe Betydning overfor de mange stedlige Magtcentrer. Halvdan 
Koht har i sin Afhandling »Kampen om Magten i Norge i Saga
tiden«2 stærkt fremhævet de første Aarhundreder efter Rigs
samlingen som en Landskabsmodsætningernes Tid, der mere er 
opfyldt af Kampe foranledigede ved denne Modsætning og ten
derende mod at overvinde den end af Kampe mellem Konge og 
Aristokrati om Omfanget af Kongemagten. Den her udtalte 
Tanke indeholder sikkert noget, der ogsaa har Gyldighed for 
Danmark, selv om de Landskabsmodsætninger, der her skulde 
overvindes, maaske var mindre end i Norge. Medens jeg altsaa 
forsaavidt maa slutte mig til Forf., maa jeg paa den anden Side 
mene, at han reducerer Kongemagten i Oldtiden for stærkt, 
naar han bortset fra et Par specielle og ret betydningsløse Beføjel
ser, der sandsynligvis i Virkeligheden først tilhører en senere 
Tid, lader den saa at sige være udtømt i Ledelsen af Offerfesterne. 
Billedet maa for det første utvivlsomt suppleres paa et enkelt 
Punkt, nemlig med Kongens Stilling som Hærfører; med Hen
syn hertil kan jeg ganske henholde mig til Steenstrups Bemærk
ninger i »Danmarks Riges Historie«3. Men dernæst maa det ikke 
overses, at hvis Kongen har indtaget en ledende Stilling indenfor 
Gudsdyrkelsen, kan dette have betydet noget andet og mere 
end blot dette, at han forestod Offerfesterne. Det maa have for
lenet ham med en religiøs Autoritet, der ogsaa uden at være 
udpræget i retlige Beføjelser faktisk kan have givet ham stor 
Indflydelse.

Forf.s Antagelse af, at Harald Blaatands Overgang til Kristen
dommen har styrket Kongens Stilling, idet den har sat ham i 
Stand til at tiltage sig en Del af den Magt, som Høvdingene

1 Danmarks Riges Historie I S. 168—174.
2 (Norsk) Hist. Tidsskr. 5. Rk. IV S. 283—319.
3 I S. 170.
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havde skaffet sig i deres Egenskab af Goder, har Berøringspunkter 
med en Opfattelse, Sars har gjort gældende med Hensyn til Norge, 
hvor Kristendommens Indførelse efter ham politisk skal have 
betydet en Vinding for Kongemagten paa Bekostning af Ari
stokratiet. For Forf. har Spørgsmaalet ikke stor Interesse, da 
de Muligheder for en Magtforøgelse for Kongen, som Trosskiftet 
kan have indebaaret, efter hans Syn paa den følgende Tid i hvert 
Fald ikke er blevet udnyttede, og han forfølger det da heller ikke 
nærmere. Accepterer man imidlertid ikke Forf.s Opfattelse paa 
det sidste Punkt, faar Spørgsmaalet stor Interesse, men Besvarel
sen af det er selvfølgelig vanskelig. Paa den ene Side kan man 
gøre Forf.s Synspunkt gældende, hvilket dog forudsætter, at de 
Høvdinge, som Kongen skal have fortrængt, virkelig var Goder, 
og at dette var Grundlaget for deres politiske Magt1, paa den 
anden Side kan man mene, at hvis Kongemagtens Betydning i 
hedensk Tid væsentlig har beroet paa Kongens religiøse Auto
ritet, maa Kristendommens Indførelse være blevet skæbnesvanger 
for den, idet Kongen, hvilken Rolle han end kom til at spille 
under Overgangen til den nye Tro og ved Organisationen af 
Kirken, aldrig kunde blive Formidleren af Folkets Forhold til 
Gud paa samme Maade som under Hedenskabet. Jeg selv finder 
det sandsynligst, at Trosskiftet har svækket Kongemagten, og 
ser heri en af Grundene til, at den først sent kommer til virkelig 
Udvikling, men jeg vil dog ikke benægte, at Svækkelsen kan have 
været mindre, end man skulde tro, fordi mange af de Fore
stillinger, som fra gammel Tid havde været knyttede til Konge
dømmet, kan være fulgte med over i Kristendommen, skønt 
Grundlaget for dem ikke længere var til Stede. Maaske bunder 
den Ærefrygt, der i senere Tid omgav Kongens Person, dybest 
set i saadanne gamle Forestillinger.

Meget angribeligt er efter min Mening det Punkt i Forf.s 
Lære, hvorefter Tiden mellem Harald Blaatand og Svend Estrid- 
sen skal have været en med Hensyn til Udviklingen af Konge
magten fuldkommen død Tid. Nogen virkelig Begrundelse heraf 
giver Forf. ikke, og hele Opfattelsen bunder maaske tildels i hans 
Mangel paa Sympati for, hvad han kalder den danske Vikinge
kongeslægt, der ved sin udadvendte Virksomhed forsømte det, 
som i hans Øjne burde have været det væsentligste. At Svend 
Tveskæg var meget fraværende paa Vikingetog, og at Kongerne 
senere i længere Tid tillige var Konger over fremmede Lande,

1 Dette benægtes for Norges Vedkommende af H. Koht i en for nogle 
Aar siden offentliggjort Afhandling, hvori han imødegaar Sars's Opfattelse, 
(Norsk) Hist. Tidsskr. 5. Rk. IV S. 409—23.
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hvor de mest opholdt sig, berettiger dog ikke til at slutte, at 
de slet ikke har bekymret sig om Danmark. Hvis Fraværelsen i 
Udlandet til Tider rent faktisk kan have svækket Udøvelsen af 
Kongemagten, maa paa den anden Side Bekendtskabet med de 
fremmede Forhold og ikke mindst Knud den stores engelske 
Kongedømme have fremkaldt nye Forestillinger om, hvad den 
danske Kongemagt burde betyde, og naar man erindrer, hvad 
der berettes om Styret i Norge under Svend Alfifasøn, bliver det 
meget usandsynligt, at der i Danmark intet skulde være sket 
til Virkeliggørelse af disse Forestillinger. At Knud har interes
seret sig for Forholdene i Danmark, kan da ogsaa ses af hans 
aabne Brev til det angelsaksiske Folk angaaende Romerrejsen 
1027. I det Brudstykke af dette Brev, som Forf. anfører S. 136, 
siger Knud, at han har talt med Kejseren, Paven og de tilsstedevæ- 
rende Fyrster om Befolkningens Behov i hele sit Rige, baade Eng
lændernes og Danskernes, og gennemlæser man Brevet i dets Hel
hed, bliver det end klarere, at han har følt sig forpligtet overfor 
Danmark ikke mindre end overfor England. Det er derfor uberetti
get uden videre at gaa ud fra, at engelsk Paavirkning i Knuds 
Tid intet har betydet for Udviklingen af den danske Kongemagt. 
Maaske har Væksten af denne ikke været særlig stor, maaske 
er ogsaa noget af det nye ikke blevet tilstrækkelig befæstet; ude
lukket er det i hvert Fald ikke, at allerede Knud har søgt at 
hævde visse af de Rettigheder, som først i Slutningen af det 11. 
Aarh. eller lidt senere bestemt kan godtgøres at tilkomme Kon
gen1. Særlig kunde jeg tænke mig, at Kongens Indtægtskilder 
paa denne Tid er blevet forøgede med nye.

1 Paa et Par Punkter, hvor man har ment at kunne paavise engelsk 
Indflydelse, har Forf. afvigende Anskuelser. Den jydske Sysselinddeling, 
som Steenstrup nærmest opfatter som en Efterligning af den engelske 
Inddeling i Shires, vil han saaledes i Tilslutning til Schück, Studier i Yng- 
lingatai (Upps. Univ. Årsskr. 1910) S. 166 flg. lade være indført af de at 
Adam af Bremen omtalte svenske Konger i Jylland i Begyndelsen af det 
10. Aarh. (S. 115). Naar han til Støtte herfor henviser til, at i Sverige var 
Syssel den almindelige Betegnelse for et Skatteoppebørselsdistrikt, er dette 
dog ikke helt rigtigt, og det paastaas heller ikke af Schück, der netop frem
hæver, at der ikke fandtes Sysler i Sverige. Schück antager imidlertid af for
skellige Grunde (se anf. V.), at Syssel har været Betegnelse for undertvungne 
skatskyldige Lande, og altsaa henpeger paa en Erobring, og det er derfor, 
han sætter Jyllands Sysler i Forbindelse med de ovennævnte svenske Konger. 
Syssel betyder dog i og for sig blot et Embedsomraade, og nogen Nødven
dighed for at lade Sysselinddelingen være Resultatet af en Erobring er der 
ikke. Derimod er det meget sandsynligt, at Syslet oprindelig har været tænkt 
som et Oppebørselsdistrikt. — Det andet Punkt er Møntvæsenet, hvis 
endelige Ordning i Reglen tilskrives Knud den store, der skal have fulgt 
engelske Forbilleder, medens det efter Forf. først er Harald Hen, der prin-
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Teorien om, at Kirken og dens Organisation har haft Betyd
ning for Styrkelsen af Rigsenheden og for Kongemagtens Ud
vikling, er sikkert i al Almindelighed rigtig. Med Hensyn til det 
første Punkt kan der vel ingen Tvivl være, og det skal jeg ikke 
komme nærmere ind paa. Med Hensyn til det andet har jeg selv 
i mine Forelæsninger over den danske Retshistorie hævdet, at 
Kirken har været virksom for en Udvidelse af Kongemagten og 
navnlig for Anerkendelsen af Kongens Ret til at byde og forbyde 
under Trussel om Straf og for Befolkningens dertil svarende 
Lydighedspligt. Forf. gaar imidlertid som ovenfor vist langt 
videre, idet han lader Kirkens egen Udøvelse af Øvrighedsmagt 
i verdslige Anliggender danne Forløberen for Kongens og i en 
Periode lader Bispemagten som Rigsmagt træde i Kongemagtens 
Sted. Først efter at Kirken paa denne Maade har beredt Vejen 
og indset, at den dog ikke selv kan udrette alt, lægger den den 
verdslige Øvrighedsmagt i Kongens Haand. Selvfølgelig maa det 
være et Korrelat til denne Teori, at Kirken var en ganske selv
stændig Organisation, der helt styrede sine egne Anliggender, 
og navnlig at den var ganske uafhængig af Kongen. Det antages 
derfor ogsaa, at Kongen var uden Indflydelse paa Bispevalgene, 
der straks fra først af foretoges af Domkirkernes Gejstlighed i 
Forening med Bymenigheden eller Bymenighederne, altsaa i 
Realiteten som den kanoniske Ret krævede det (S. 160). Jeg 
kan ikke se rettere, end at Forf. her gaar altfor vidt, og at hans
cipielt har hævdet Møntretten for Kongen og i alt Fald gennemført, at 
Udmøntningerne fandt Sted efter hans Bestemmelse (S. 179). Det maa 
ogsaa indrømmes, at der ikke haves noget egentligt Bevis for, at Knud 
har truffet en almindelig Ordning af Møntvæsenet, og at meget taler for, 
at dette under Harald Hen har været Genstand for en større Reform, hvad 
ogsaa tidligere er fremhævet af C. Weibull (Hist, tidskr. f. Skåneland VI 
S. 103—04). Dermed er dog ikke sagt, at Forf. har Ret, naar han S. 138 
hævder, at Udmøntningen paa Knud den stores Tid har været en Privatsag, 
og at baade Købmænd og Høvdinge dengang har slaaet Mønt, og S. 161, 
at disse private Udmøntninger senere er blevet fortrængte af Udmøntning 
ved Biskopperne. Det er iøvrigt ikke klart, om Forf. mener, at der har 
været en Tid, hvor kun private har slaaet Mønt. Udtalelserne S. 138 kan 
give Indtryk deraf, men da han S. 129 omtaler Svend Tveskægs Udmønt
ninger og S. 136 siger, at Knud under sine Besøg i Danmark medførte 
Møntmestre, er det dog maaske ikke hans Mening. Jeg gør opmærksom 
paa, at han S. 138 blandt de Byer, hvor der sloges Mønt i Knuds Tid, ikke 
medtager Lund. Med Hensyn til de danske Biskoppers Møntret i senere 
Tid antages det S. 179, at den stammer fra et Kompromis, som Harald 
Hen, da han indførte Møntregalet, har maattet slutte med de Biskopper, 
der tidligere havde slaaet Mønt. Denne Antagelse, der, som det vil ses, 
hænger sammen med Teorien om Biskopperne som Møntherrer i den nær
mest foregaaende Tid, lader sig sikkert ikke opretholde, jfr. L. Weibull i 
Hist, tidskr. f. Skåneland V S. 199—202.
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Paastaiide dels er uden tilstrækkelig Hjemmel i Kilderne, dels 
ligefrem kommer i Strid med dem.

Hele Teorien hænger selvfølgelig sammen med Forf.s Opfat
telse af Kongemagtens Stilling i Perioden før c. 1060, baade 
med den ringe Interesse, Svend Tveskæg og Knud den store skal 
have haft for deres danske Kongemagt, og med det faktisk gan
ske kongeløse Tidsrum, der skal have foreligget under Svend 
Estridsens formentlige Fraværelse i Sverige ved Midten af det 
11. Aarh., og hvis man ikke følger Forf. her, taber hans Teori 
allerede meget i Sandsynlighed. Væsentlige Led af den kunde 
dog være rigtige ogsaa under denne Forudsætning, og det er 
derfor nødvendigt at betragte Teorien noget nærmere.

Paa Forhaand kan indvendes imod den, at den danske Kirkes 
Udvikling efter den kommer til at staa underlig isoleret og bliver 
vanskelig at passe ind i den almindelige kirkelige Udvikling. 
Den Selvstændighed og Uafhængighed af den verdslige Magt, 
som Kirken andetsteds kun langsomt kæmper sig frem til, faar 
den danske Kirke saa at sige i Vuggegave. Der bliver ingen 
Plads i Udviklingen for Indvirkning af de gregorianske Ideer 
før helt ind i det 13. Aarh., og disse Ideer spiller da heller ingen 
Rolle hos Forf. og berøres overhovedet først i Anledning af 
Striden med Jakob Erlandsen, og da kun rent i Forbigaaende 
og som noget mere underordnet, medens Striden i Hovedsagen 
ses som Udtryk for skaansk Provinsialisme1. Særlig sættes de 
ikke i Forbindelse med Eskils Hævdelse af den frie og selvstæn
dige, af den verdslige Magt uafhængige Kirke (S. 236). Eskil er 
nok efter Forf. stærkt paavirket af fremmed Kirkekultur, men 
hvor det gælder Kirkens Forhold til Kongen, er han en Mand 
af den gamle Skole.

Ogsaa et andet Moment maa paa Forhaand fremkalde Tvivl, 
nemlig den danske Kirkes mangelfulde Organisation indtil langt 
ned i det 11. Aarh. Først omkring 1060 bliver Episkopatforfat- 
ningen endelig og fuldt udbygget, bortset fra Ærkesædet, der 
er endnu yngre, og Domkapitlerne tilhører endda Tiden efter 
1060. Det eneste, der maaske kunde anføres til Sandsynliggørelse 
af, at Kirken i det 11. Aarh. var i Stand til at hævde en omfat
tende verdslig Magtstilling, er Odinkars Personlighed, men selv 
bortset fra, at der mangler sikre Holdepunkter for en Bedømmelse

1 S. 308. Naar der her tales om de moderne Teorier om Kirkens Stilling 
til Staten, der hævdedes af Tidens Paver fra Innocens 3. til Gregor 9., maa 
Læseren nærmest faa det Indtryk, at Teorierne overhovedet først stammede 
fra det 13. Aarh.

Historisk Tidsskrift. 9. R. IV. 21
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af hans Betydning udenfor det rent kirkelige, er han alene dog 
ikke i Stand til at forklare alt.

Hvad dernæst angaar de mere specielle Forhold, som efter 
Forf. skal være Udtryk for Kirkens rent verdslige Magtudøvelse, 
er Hovedpunktet, at Kirken til Tingenes Fredløshed føjede 
Bandlysning og jævnsides Tingene krævede Fredkøb af den ud
stødte, naar han vilde genoptages i Freden. At Kirken bandlyste 
fredløse, er en Ordning, som kendes fra Udlandet, hvor den var 
Modstykket til Statens Pligt til at straffe bandlyste, men jeg ved 
ikke, hvorpaa Forf. vil støtte, at den her i Landet kom til at 
spille en Rolle netop i det 11. Aarh. og da var Udtryk for en 
selvstændig Aktion fra Kirkens Side. Saxos Meddelelse om, at 
den Hirdmand, som udstødtes af Hirden, paa Knud den stores 
Tid blev bandlyst af Biskopperne i alle hans tre Riger, kan 
dog ikke afgive nogen Støtte. Med Hensyn til Kirkens Ret til 
Fredkøb synes Grundlaget for Forf.s Teori herom efter en Bemærk
ning S. 159 nærmest at være nogle Bestemmelser i Sk. L., som 
indrømmer Ærkebispen Ret til Del i Retsbøderne, hvilken Ret 
formodes ogsaa at have været anerkendt med Hensyn til Fred- 
købet. Det sidste antydes nu i hvert Fald ikke noget Sted, og 
selv med Hensyn til Bøder af anden Art kan der næppe sluttes 
noget fra Bestemmelserne. De fleste af dem har kun Kirkestraf 
for Øje. Dette gælder utvivlsomt om V—38 (121), hvor Tremarks
boden ligesom den tilsvarende Bøde i E. sj. L. I—33 er Straf for 
Mened, og ganske sikkert ogsaa om Bestemmelser som II—15, 
III—13, V—18 og 25 (43, 57, 102, 108). Der tænkes her paa 
Handlinger, der foruden at være Forbrydelser efter verdslig Ret 
ogsaa var det efter kirkelig, hvad f. Eks. kunde være Tilfældet 
med Voldshandlinger, der paadrog Kirkestraf, naar de blev 
begaaede i Helg, J. L. II—86, eller med Krænkelse af Kirke- 
freden, E. sj. L. II—8. Paa samme Maade forholder det sig rime
ligvis med VII—2 (137). Alle disse Bestemmelser, der iøvrigt 
blot i Almindelighed forudsætter Muligheden af Bøder til Ærke
bispen eller udtaler det negative, at der under visse Omstæn
digheder (Vaade o. lign.) ikke skal bødes til Konge eller Ærke
bisp, maa derfor lades ude af Betragtning, og de frembyder heller 
ikke noget for skaansk Ret særligt, jfr. E. sj. L. III—15 og J. L. 
III—36, II—49 og 50, hvilke sidste Forskrifter især er oplysende 
med Hensyn til den rette Forstaaelse. Særlige for Sk. L. er der
imod IX—5 (172—73) og XV—3 (228), hvor Talen dog er om 
Tokkebøder, der tilkommer enhver Jorddrot, derunder ogsaa 
Kongen og Ærkebispen, til hvem de blot udredes med et større 
Beløb end det sædvanlige, samt IV—1, 3 og 4 (67, 69, 70). Disse
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sidste Bestemmelser viser dels, at den biskoppelige Domstol i 
Skaane fakultativt kunde benyttes ved Siden af de verdslige 
Domstole i visse private Sager af rent verdslig Karakter, hvor 
da den, der ikke vilde rette for sig efter en Forelæggelse af Dom
stolen, maatte bøde til Ærkebispen, dels at den biskoppelige 
Domstol var, som det synes, udelukkende kompetent i Sager 
angaaende Kirkevej, og at de til Afgørelse af saadanne Sager 
udmeldte Nævninger ifaldt Bøder til Ærkebispen, naar de ikke 
efterkom Udmeldelsen. Bestemmelsen om Kirkevej tillader klart 
nok ingen videregaaende Slutninger, og de andre Bestemmelser 
heller ikke, da det ikke drejer sig om Fredløshedssager eller Bøde- 
sager, men om hvad man nu vilde kalde private Sager, og de 
Bøder, der er Tale om, blot er Bøder for ikke at efterkomme et 
Paalæg af Domstolen. Det hele er sikkert kun at opfatte som en 
Begyndelse til den i senere Tid almindelige Praxis, at private 
Sager mellem Lægmænd indbragtes for de kirkelige Domstole i 
Stedet for for Tingene, en Praxis, som først standsedes kort før 
Reformationen. Saaledes er Bestemmelserne ogsaa blevet opfat
tede af Matzen1. Der er da næppe i Sk. L. noget Grundlag for 
den Antagelse, at Ærkebispen en Gang skulde have haft Ret 
til Fredkøb og Bøder i rent verdslige Sager, og end mindre 
kan et saadant Grundlag paavises for de andre Bispers Ved
kommende. Havde en saadan Ret en Tid lang været anerkendt, 
vilde Kirken vel ogsaa have kæmpet for at bevare den, saa at 
Sporene i den senere Ret vilde være meget tydelige. Med hvad 
jeg her har udviklet, vil jeg ikke benægte, at Ærkebispen paa visse 
rent verdslige Omraader kan have indtaget en Særstilling, hvor- 
paa nok enkelte Ting i Sk. L. kan tyde, f. Eks. Størrelsen af de 
ovenfor omtalte Tokkebøder, der er ligesaa store som Kongens, 
men jeg ser ingen Grund til at opfatte dette som en sidste Rest 
af en i ældre Tid bestaaende mere almindelig Ordning, der da 
ogsaa omfattede de andre Landsdele. Langt snarere drejer det 
sig om en skaansk Særudvikling, der tilhører Tiden efter Ærke- 
sædets Oprettelse, vel snarest de store Ærkebispers Tid.

Et andet Forhold, der anføres som Vidnesbyrd om Kirkens 
Indgriben paa rent verdsligt Omraade i den Periode, der gik 
forud for Grundlæggelsen af Kongens Øvrighedsmagt, er den 
Reform af Bevisretten, den paa denne Tid skal have arbejdet 
for og tildels faaet gennemført2. Forf. optager her en Tanke,

1 Forelæsn. over den danske Retshistorie. Off. Ret I S. 41.
2 Det antages ogsaa S. 160, at Kirken til den nævnte Tid skal have 

fordret af Tingene, at de skulde gøre Manddrab til en Forbrydelse, som 
Tingene havde at strafte saavel som Tyveri og Mord. Hvad der er Grund
laget for denne Antagelse, er mig ikke klart.

21*
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som er fremsat af Ræder1 og N. Cohn2, men det drejer sig kun 
om en usikker Hypotese, der alene kan bygges paa Tilbageslut
ninger fra, hvad Saxo fortæller om Harald Hens Lovgivning. 
Saxo fortæller herom, at Harald gav Ret til at fæste Befrielses
bevis overfor Anklage (adversum provocationein restipulandi 
jus edidit) og indrømmede Forsvaret en bedre Stilling end Ankla
gens Bevismidler, eller, som det ogsaa udtrykkes, at han gav 
Sagsøgte Sagsøgerens Ret med Hensyn til Gendrivelse af Ankla
gen, medens der forinden ikke var Adgang til at vise denne til
bage ved Forsvar, naar den støttedes af Vidners Udsagn8. I de 
Betragtninger, hvormed Saxo ledsager Gengivelsen af denne Lov, 
forudsætter han, at den betød, at der var Adgang for Sigtede til 
at føre Befrielsesbevis ved Partsed med Mededsmænd, og man 
plejer derfor at opfatte Harald Hens Reform, saaledes som den 
fremstilles hos Saxo, som gaaende ud paa at erstatte Vidne
bevis fra Sagsøgerens Side med Meded fra Sagsøgtes. Da dette 
nu ikke kan være rigtigt, hvis det skal förstaas derhen, at Vidne
beviset er det oprindelige og Mededen først indført af Harald, 
har Ræder og Cohn foreslaaet den Løsning, at der under 
Haraids Forgængere efter kirkelig Tilskyndelse4 er gjort Forsøg 
paa at give Vidnebeviset en mere fremskudt Plads i Bevissystemet 
end tidligere, Forsøg, der maaske endog har ført til visse Resul
tater, og at Haraids Lovgivning har betegnet en Reaktion her
imod til Fordel for Mededen. Cohn finder det i det hele lidet 
sandsynligt og ogsaa daarligt stemmende med Ælnods Ord, at 
Harald har nøjedes med blot at stadfæste gældende Ret5; det 
er langt rimeligere, at det har drejet sig om ældre Ret, som var 
sat ud af Kraft, og som Harald har lovet at genindføre. Dette 
er meget rimeligt, og der er derfor ogsaa en Mulighed for, at For
klaringen af Saxos Meddelelser om Haralds Bevisreform træffer 
det rette, men om andet og mere end en Mulighed er der ikke 
Tale. Der maa ogsaa regnes med den Mulighed, som J. Olrik 
nævner6, nemlig at Saxos Henførelse af den nævnte Reform til 
Harald beror paa, at Krav om Indskrænkning af Mededens 
Anvendelse og om større Raaderum for Vidnebeviset paa hans 
egen Tid er blevet mødt med en Henvisning til »Haraids Love«, 
hvilke Saxo har henført til Harald Hen, hvorved denne for ham

1 Danmark under Svend Estridsen og hans Sønner S. 281, 296—98.
2 Harald Hens Love (Jur. Tidsskr. 1916 S. 233 flg.).
3 Saxo S. 571—72.
4 Saaledes i hvert Fald Ræder S. 296.
6 Dette antages som bekendt af J. Olrik i hans Afhandling om Harald 

Hens Love (Hist. Tidsskr. 7. R. II. S. 179 flg.).
6 Hist. Tidsskr. 7. R. II. S. 193.
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er kommet til at sta a som den, der havde indført Mededen. Som 
fremhævet af Cohn1 kan det ogsaa have haft Betydning for 
Udformningen af Saxos Opfattelse, at Vederloven, som af ham 
henførtes til Knud den store, og i hvilken han kan have set et 
Udtryk for den almindelig gældende Ret paa denne Konges 
Tid, altsaa før Harald Hen, i større Sager lader Vidnebeviset 
udelukke Meded. Grundlaget for Tanken om en af Kirken under 
Svend Estridsen gennemført Reform af Bevisretten er saaledes 
ikke meget solidt, i hvert Fald ikke saa lidt svagere end den, 
der læser Forf.s Skildring deraf, maa tænke sig, og dertil kommer, 
at det, selv om en saadan Reform virkelig er blevet gennemført 
paa Svends Tid, ingenlunde er givet, at det er Kirken, der helt 
paa egen Haand har sat den i Værk. Den kan ligesaa godt være 
gennemført af Kongen efter kirkelig Tilskyndelse. Med Hensyn 
til det nærmere Indhold af den formodede Reform er jeg ikke 
enig med Forf., der antager, at den gik ud paa Indførelse af den 
Regel, at Anklagede, naar Anklagen støttedes af Vidner, ikke 
skulde kunne fri sig ved Meded, men kun ved Jernbyrd, men 
dette Punkt maa jeg afstaa fra at komme dybere ind paa2.

Med Hensyn til Kirkens Uafhængighed af Kongen i det 11. 
Aarh. er det vigtigste Punkt som allerede nævnt Bispevalget. 
Forf.s Opfattelse af dette strider ganske mod de herskende An
skuelser, hvorefter den kanoniske Valgmaade først trænger igen
nem i Løbet af det 12. Aarh., medens det i ældre Tid er Kongen,

1 Jur. Tidsskr. 1916. S. 236.
2 Saxo, hvis Fremstilling danner Grundlaget for hele Hypotesen, hen

tyder ikke blot ikke til, at det var Anvendelsen af Jernbyrd, Harald Hen 
vilde begrænse, men hans Ord udelukker det ligefrem. Efter ham gik Haralds 
Love ud paa, at Sagsøgte skulde have Ret til at føre Befrielsesbevis, medens 
der ikke tidligere havde været Adgang til Forsvar overfor Vidner, men 
Jernbyrd var ogsaa en Art Befrielsesbevis. Saxo maa derfor være gaaet 
ud fra, at Vidnebeviset før Harald Hen var umiddelbart fældende, hvad 
det ogsaa var efter Vederloven. I sine egne Betragtninger over Loven 
blander Saxo vel paa en uklar Maade Tvekampen ind, idet han siger, at 
den skal være blevet udryddet ved Haralds Reform, men vil man under 
Hensyn hertil antage, at Vidnebevis tidligere vel udelukkede Meded, men 
ikke Forsvar overhovedet, maa Resultatet blive, at Reformen under Svend 
Estridsen har villet indføre Tvekamp i Stedet for Meded, hvor der var 
Vidner. At Bevis ved Vidner i Tiden mellem Harald Hen og Fr. 28. Dec. 
1200 ikke ved nogen Art Forbrydelser kunde tvinge Sagsøgte til Jernbyrd, 
er heller ikke antageligt og kan hverken sluttes modsætningsvis af For
ordningen eller støttes paa den af Cohn paaberaabte Udtalelse hos Saxo 
om, at den Skik at afgøre Tvistigheder ved Ed (der tænkes paa Modsæt
ningen til Tvekamp) endnu paa hans Tid haardnakket fastholdtes af Danerne. 
Der behøver ikke at ligge heri, at Vidnebevis paa Saxos Tid slet ikke havde 
nogen Betydning, end ikke den i visse Sager at tvinge til Jernbyrd med 
Udelukkelse af Meded.
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der ansætter Bisperne. Der er her et Punkt, hvor jeg slet ikke 
forstaar, ad hvilke Veje Forf. vil naa sit Resultat. Af Valg ved 
Domkirkernes Gejstlige findes der, saa vidt jeg ser, ikke noget 
Spor før efter Aar 1100. Derimod haves der som bekendt mange 
Vidnesbyrd i Kilderne om Kongens Ansættelse af Biskopper1, 
men da Dr. Ellen Jørgensen allerede har berørt dette Spørgsmaal 
ovenfor S. 292—93, skal jeg ikke komme nærmere ind derpaa. Kun 
vil jeg tilføje, at de nævnte Vidnesbyrd ikke blot findes hos 
Adam af Bremen2, men ogsaa i Roskildekrøniken.3 Forf. indrømmer 
da ogsaa S. 207 med Henblik paa denne, at Kongen har øvet 
Indflydelse paa Bispeudnævnelserne efter Fodevigslaget, skønt 
Krøniken netop her er mindst tydelig, men han lader ganske vist 
Kongen være et blot Redskab i Assers Hænder, og erklærer be
stemt, at Valgene formelt foretoges efter de kanoniske Regler.

Den Skildring, Forf. giver af Kongemagtens Udvikling i Svend 
Estridsens senere Aar, synes det vanskeligt at finde nogen egentlig 
Hjemmel for i Kilderne, men jeg vil dog ikke derfor paastaa, 
at det ikke kan være rigtigt, at disse Aar har betydet noget for 
Kongemagten. Jeg finder endog dette meget sandsynligt, baade 
paa Grund af det Indtryk, Kilderne i Almindelighed giver af 
Svend Estridsen som Konge, og fordi det, at man ved Valget 
efter hans Død foretrak den føjelige Harald Hen, tyder paa, 
at hans Regering har været kendetegnet ved en kraftigere Magt
udfoldelse. I særlig Grad berettiget bliver en saadan Slutning, 
hvis man — hvad jeg som ovenfor antydet er tilbøjelig til — 
opfatter Haralds Lovgivning som et Løfte om Tilbagevenden 
til en ældre Retstilstand, og end mere, hvis Knud den helliges 
Regering igen ses som en Reaktion mod Haralds med Genop
tagelse af Tendenserne fra Faderens Tid. Det første er Forf.

1 At Kongerne i det 11. Aarh. og endnu noget senere har ansat Bisperne, 
antages ogsaa senest af C. Weibull i Hist, tidskr. f. Skåneland VI S. 269 
og L. Weibull, ibid. V S. 189.

2 Det eneste Spørgsmaal, Adam synes at kunne give Anledning til, er, 
om Ærkebispen af Bremen ikke til Tider handlede paa egen Haand uden 
at spørge Kongen, jfr. navnlig IV 2, hvor det siges, at Ærkebispen, da 
en af ham indviet Bisp paa Hjemrejsen var omkommen ved Skibbrud, 
satte en anden i hans Sted (subrogavit). At der undertiden, saaledes II 72 
og IV 3, kun tales om Ærkebispens Indvielse, udelukker dog selvfølgelig 
ikke, at Kongen forinden kan have taget Bestemmelse. Med Hensyn til 
Adams Meddelelser om, at det var Svend Estridsen, der iværksatte den 
nye Stiftsinddeling, som fandt Sted kort for 1060, erindres, at de bekræftes 
baade af Ælnod (Vitæ Sanct. Dan. S. 86) og af Lundenecrologiet (L. Wei
bull’s Udg. S. 69).

3 Script, min. hist. Dan. I. S. 23, 25 (hvor Ordene cum omni clero 
Selandensis ecclesie hører til doluit, ikke til intronizavit), 26, 30.
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jo i det hele enig i, medens jeg ikke er sikker paa, hvad han 
mener om det sidste. Hvad der fortælles om Svends Forhold 
til Kirken, taler dernæst stærkt for, at han har udøvet sin Magt 
i Forstaaelse med denne og efter Tilskyndelser af dens Mænd, 
og da disse utvivlsomt var interesserede i en kraftig Haand- 
hævelse af Freden, er det rimeligt, at Tilskyndelserne bl. a. har 
været rettede herpaa. Saa langt kan jeg følge Forf., men videre 
end til disse Formodninger synes jeg vanskeligt man kan komme, 
og jeg kan derfor ikke tillægge hans meget sindrige Udredning 
af Enkelthederne i Udviklingen nogen større Værdi.

Med Hensyn til de Forandringer i Kongens Forhold til Freds- 
haandhævelsen, som Forf. henfører til Svends Regeringstid, kan 
det som antydet være rimeligt nok, at han har virket kraf
tigere for Freden, end man var vant til, og ogsaa, at han i 
dette Øjemed har stillet sin Magt til Raadighed ved Fuldbyr
delsen af Fredløshedsdomme, men dette sidste bør dog sikkert 
ikke opfattes som noget ganske nyt paa hans Tid, saa lidt som 
det betød, at fra nu af var Kongen altid Fuldbyrderen. Mulig
heden for en Indgriben fra Kongens Side var straks fra først af 
givet derved, at Fredløsheden unddrog den fredløse al Rets
beskyttelse, og paa den anden Side finder man endnu paa Land
skabslovenes Tid Spor af, at Dødsstraffe kunde fuldbyrdes af den 
private forurettede. Hvad 40 Marks Boden som Fredkøb angaar, 
er der dernæst ingen Hjemmel til netop at henføre den til Svend 
Estridsen. Den var sikkert kendt under Knud den hellige, men 
om den var ældre og hvor meget ældre, ved man ikke. En Tra
dition hos Saxo, paa hvilken der selvfølgelig ikke kan bygges 
noget afgørende, lader 40 Marks Boden være almindelig Mandebod 
paa Knud den stores Tid, hvad dog efter nogle skal förstaas om 
den engelske, ikke om den danske Mandebod1, og lader Knud 
indføre den i Vederloven, ogsaa som Bøde til Kongen. Det sidste 
stemmer dog ikke med Svend Aggesens Vederlovshistorie Kap. 10.

Efter min Mening er iøvrigt Vendepunktet i Kongemagtens 
Udvikling retlig set ikke netop Kongens Overtagelse af Fuld
byrdelsen af Tingenes Fredløshedsdomme, men derimod Aner
kendelsen af hans Ret til at byde og forbyde under Trussel om 
Straf og af Befolkningens dertil svarende Lydighedspligt. Det er 
denne Ret og Pligt, der danner Forudsætningen for Kongens lov
givende og dømmende Myndighed, og det er Retten til at befale, 
der sætter hami Stand til virkelig at regere Landet. Det første 
sikre Spor af, at Kongen har søgt at hævde en saadan Ret, finder

1 Saaledes L. Holberg, Dansk Rigslovgivning S. 97.
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jeg i Ælnods Beretning om, at Knud den hellige paabød Over
holdelsen af de kirkelige Højtidsdage og Fastetider ved en kongelig 
Forordning, i hvilken der var fastsat Straf (yindicta proposita 
regali edicto . . . statuere)1, altsaa nok i Slutningen af det 11. 
Aärh., men ikke netop under Svend. At det nye Magtmiddel har 
været brugt før Knud den helliges Tid, er dog tænkeligt, og en 
Passus i Ælnods dunkle Omtale af Harald Hens Lovgivning 
(regali studebat auctoritate decernere) lader sig tyde i denne 
Retning. Dog behøver der ikke at ligge noget særligt heri, og 
hvis Ælnods Ord om, at Vendelboerne (under Knud) regnede det 
for en Skam at bøje sig for Kongens Bud og at anse sig selv for 
ringere end den kongelige Magt2, tør opfattes som en Antydning 
af, at Modstanden mod Knud ogsaa netop var Modstand mod 
hans Forsøg paa at tvinge Folket til at lyde hans Bud, taler de 
for, at Knud var den første, der forsøgte noget saadant.3

Forf/s Skildring af Brydningstiden fra Harald Hen til Niels 
kan jeg ikke gaa ind paa i Enkeltheder. Det forekommer mig

1 Vitæ Sanct. Dan. S. 101. Jfr. ogsaa i Passio (ibid. S. 66) angaaende 
Tienden Ordene regaliter et potenter deterrere.

2 Vitæ sanct. Dan. S. 104 (pudori deputantes regiis institutis cedere 
et sese inferiores quam regiam potestatem existimare).

3 Dette er forsaavidt ogsaa Forf.s Mening, som han S. 181 lader der 
være det særlige ved Knuds Ledingsudbud, at Kongen her for første Gang 
forsøger paa egen Haand at tage Bestemmelse om et Krigstog uden at 
søge Tingenes Tilslutning dertil. Dette kan dog næppe siges at ligge i Kil
derne. Ved at forstaa Ordene i Passio og hos Ælnod bogstaveligt kan man 
vel komme til, at Knud selv udbød Ledingen (i Passio staar dog ex pre- 
cepto regis et principum), men ikke til, at dette var noget nyt og usæd
vanligt. Ælnod antyder ikke, at Ledingsudbudet som saadant vakte nogen
somhelst Modstand; det er alene Knuds Udeblivelse, som fremkalder Mis
fornøjelse, og da man tilsidst paa Grund af den fremrykkede Aarstid beder 
om Hjemlov, tilbyder man af sig selv, at Flaaden næste Foraar skal være 
rede til at drage, hvorhen Kongen bestemmer (Vitæ Sanct. Dan. 99—100). 
Heroverfor kan ikke anføres de ganske vage og ubestemte Udtryk i Passio- 
(ibid. S. 67), at der var nogle, som, »fordi de af et misundeligt og djævelsk 
Sind modsatte sig hans Hæder (honori, ikke hortationi som i de ældre 
Udgaver) og herlige Dyd og derfor ønskede at afholde Mængden fra at 
drage til Anglerne, hemmelig ophidsede hans egen Broder Olaf imod ham«, 
særlig da Modstanden imod Kongen ifølge dem kun skal have ytret sig i 
Bestræbelser for at sætte Splid mellem ham og hans Broder. Heller ikke 
Saxo og Svend Aggesen taler om Modstand mod Ledingsudbudet, og det 
er kun i Knytlinga Kap. 43 (i Referatet af Forhandlingerne forud for 
Flaadens Opløsning), at der findes en enkelt Hentydning dertil, som dog 
allerede af den Grund maa være uden Betydning, at Sagaens Fremstilling 
iøvrigt slet ikke er bygget over den deri udtrykte Tanke. De Bøder, som 
Forf. S. 182 lader Knud idømme de Bønder, der ikke mødte efter Udbudet, 
fordi der ingen Tingsbeslutning forelaa, er da ogsaa i Kilderne, forsaa
vidt disse overhovedet taler om Bøder, Bøder for Ledingsbrud og ikke for 
Udeblivelse fra Ledingen.
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ikke overbevisende, naar han vil lade denne Tids vigtigste poli
tiske Modsætning være en Modsætning mellem Tilhængerne af en 
krigerisk eller i det mindste militær Kongemagt, der i den indre 
Styrelse vilde drive sin Vilje hensynsløst frem, og dem, der vilde 
indføre Kongemagten som et virksomt og heldbringende, men i 
sin Magtfylde begrænset Led i Samfundsordningen. Denne Mod
sætning, der ikke fra Forf/s Side er helt klart formuleret1, men 
vel er tænkt som en Modsætning mellem et Militærautokrati og 
et ved en Forfatning begrænset (man fristes til at sige konstitu
tionelt) Kongedømme, hører sikkert mere hjemme i nyere Tid 
end i det 11. Aarh., særlig hvis man betoner Ordet militær, hvad 
Forf. vistnok netop vil, og den karakteriserer i hvert Fald ikke 
udtømmende det, man dengang stredes om.

Det ufuldstændige i Karakteristikken træder særlig frem i 
Forf.’s Skildring af Knud den hellige. Man faar om Knud at vide, 
at han med Vold vilde indføre et Kongedømme, der beherskede 
hele Folket, og at han paa en haardhændet Maade gjorde de 
kongelige Rettigheder gældende og pressede dem til det yderste 
(S. 180—81), men man faar ikke Indtryk af, at denne Kraft
udfoldelse havde andet politisk Maal og Med end at forøge Kon
gens Indtægter og demonstrere hans Magtfylde. Særlig beteg
nende i sidstnævnte Henseende er det, at Knuds Ledingsudbud 
ikke skal have været forbundet med nogen Tanke om at erobre 
England, men skal have været en blot og bar politisk Kraftprøve, 
idet han ønskede at se, om den danske Leding lod sig udbyde 
paa Kongens Bud under Paaskud af et Englandstog2. Nu er det 
som ovenfor fremhævet nok muligt, at Knud som den første har 
hævdet Befolkningens Pligt til at lyde Kongens Bud, og at Mod
standen mod hans Foranstaltninger tildels er fremkaldt ved 
Maaden, hvorpaa de gennemførtes, men selve Indholdet af dem 
har dog sikkert ogsaa spillet en Rolle, og her er det, at Forf/s 
Fremstilling er ufuldstændig. Man faar nemlig intet at vide om, 
at Knud udfoldede en betydningsfuld Virksomhed til Bedste for 
Kirken eller til Fremme af dens Ønsker om Ændringer i Rets- 
forfatningen, og at det bl. a. netop var hertil, at han brugte sin 
Magt. Han kaldes nok S. 183 rent i Forbigaaende »den kirkelig- 
sindede«, og det bemærkes S. 180, at den Kongemagt, han vilde 
indføre, var en Kongemagt, der i Forbund med Kirken skulde 
beherske Folket, men iøvrigt erfarer man om hans Forhold til

1 En begrænset Kongemagt er ikke nogen egentlig Modsætning til en 
Kongemagt, der bruges hensynsløst.

2 Se herom Dr. Ellen Jørgensen ovenfor S. 228 samt foran S. 324 
Note 3.
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Kirken kun, at han skænkede en Gave til Lundekirken. Derimod 
omtales hverken hans Forsøg paa at gennemføre Tienden, der 
omtales i Passio1, eller de Lovgivningsforanstaltninger, som Ælnod 
henfører til ham (Forbedringen af Frigivnes og Fremmedes Rets
stilling og Paabudet om Overholdelsen af de kirkelige Højtids
dage og Fastetider)2. Disse Foranstaltninger er imidlertid en 
Hovedside ved Knuds Kongegerning, og Ælnod fremhæver ham 
ogsaa ganske i Almindelighed som Reformatoren, naar han siger 
om ham, at han var opmærksom paa, at der var mange fra For
tiden nedarvede Ting, der endnu overholdtes, men som snarere 
af Respekt for Guds Bud (pro divina iusticia) burde rettes 
end sættes i Værk for at vinde Mængdens Gunst8.

Det er nu umuligt andet end, at Knuds Bestræbelser for at 
ændre den gældende Retsforfatning, ikke blot hvor det gjaldt en 
stærkere Hævdelse af hans egne Interesser, men ogsaa hvor Talen 
var om Forandringer af anden Art, har fremkaldt Modstand og 
sat politisk Skel i Befolkningen, og dette antydes da ogsaa baade 
i Passio og hos Ælnod, af hvilke den første omtaler Modstanden 
mod Tienden4, den sidste Misfornøjelsen med Forbedringen af de 
fremmedes Retsstilling8. En vigtig politisk Modsætning i Tiden 
maa derfor have været Modsætningen mellem et Fremskridtsparti,

1 Vitæ Sanct. Dan. 65.
2 Vitæ Sanct. Dan. S. 101. Ælnods Meddelelser om de i Teksten nævnte 

tre Foranstaltninger er der paa Grund af deres specialiserede Form ingen 
Anledning til at frakende historisk Værdi. løvrigt vil jeg gerne med Hensyn 
til C. Weibulls i Almindelighed saa rigtige Udviklinger om Passios og 
Ælnods Kildeværdi (Hist, tidskr. f. Skåneland VI S. 51 flg.) benytte Lejlig
heden til at fremhæve, at man ved Bedømmelsen af de nævnte Skrifter 
dog ikke maa glemme, at det augustinske Kongeideal, som ligger til Grund 
for deres Skildring af Knud, ikke blot hørte hjemme i Bøgerne, men ogsaa 
i Livet. Det var det Ideal, som Konger, der var paavirkede af kirkelige 
Synsmaader, stræbte at nærme sig til, i hvert Fald ved at være virksomme 
i de Retninger, Idealet krævede. Weibull siger meget træffende S. 55, at 
den kirkelige Historieopfattelses rex justus og rex iniquus var politiske 
Slagord, der benyttedes paa samme Maade som vor Tids liberal eller reak
tionær, men ligesom man i Nutiden allerede ved at faa at vide om en Poli
tiker, at han er konservativ eller Socialdemokrat, faar vigtige Oplysninger 
om Tendenserne i hans politiske Virksomhed og om de Sager, han inter
esserer sig for, saaledes ligger der lignende Oplysninger gemt deri, at en 
middelalderlig kirkelig Kilde mener at kunne henføre en samtidig politisk 
Personlighed under en af de to ovennævnte Rubrikker. Derimod viser 
Grupperingen selvfølgelig intet om den paagældendes Karakter eller person
lige Egenskaber iøvrigt.

3 Vitæ Sanct. Dan. S. 93—94.
4 Ibid. S. 66, hvoraf ses, at Kongen med Magt maatte bryde Mod

standen (rex .... adiecit maiores ex eis regaliter et potenter deterrere 
atque de iure suo aliqua eis subtrahere).

6 Ibid. S. 101: licet Danis inuisum et incommodum.
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der vilde have Retten ændret i Overensstemmelse med Kirkens 
Krav, og et konservativt Parti, der var imod saadanne Ændringer, 
men denne Modsætning faldt ganske vist tildels sammen med 
Modsætningen mellem dem, der vilde en stærk Kongemagt, og 
dem, der var Modstandere af, at Kongemagten udvidedes. For 
de konservative, der ingen Brug havde for Udvidelsen, betød 
denne kun en Indskrænkning i hævdvundne Rettigheder, for 
hvilken der ingen virkelig Motivering var; for de kirkeligsindede 
Kredse havde den derimod en saadan, idet den var en Forud
sætning for Realisationen af deres Ønsker. Kirken behøvede Kon
gens Beskyttelse og Understøttelse og maatte derfor ønske, at 
han raadede over fornødne Magtmidler og Indtægter, og særlig 
maatte den af Hensyn til sine Reformkrav være interesseret i, 
at hans Befalingsmyndighed virkelig blev anerkendt af Folket.

Naar Forf. slet ikke omtaler Knud den helliges kirkelige Re
formvirksomhed og derfor heller ikke dens Betydning for den 
politiske Partideling, maa det vel være, fordi denne Side af Knuds 
Virksomhed ikke berøres i Roskildekrøniken, men dette kan dog 
ikke være afgørende. Forfatteren af Krøniken var vel Gejstlig, 
men hans Uvilje mod Knud er aabenbar, særlig naar henses til 
hans Dom om Harald Hen, og han har derfor ingen Interesse 
haft i at fremdrage, hvad der kunde tale til Gunst for Kongen. 
Da det eneste specielle Træk, han fremdrager fra Knuds Regering, 
er den »nye og uhørte« Lov, hvorved han vilde tvinge Folket til 
at betale Skat1, synes hans Uvilje at referere sig til Knuds vold
somme Hævdelse af Kongemagten, og han behøver derfor ikke 
at have fordømt hans kirkelige Virksomhed, hvad ganske vist 
vilde have været overraskende. løvrigt viser hans Omtale af 
Striden om Cølibatet under Niels, at hans kirkelige Standpunkt 
ikke var meget fremskredent.

Med Hensyn til den Rolle, Forf. lader Hirden spille som Støtte 
for Kongen ved Udvidelsen af hans Magt, er det rigtigt, at denne 
i mange Henseender rent faktisk beroede paa Hirden, der navnlig 
var et Redskab for ham ved Haandhævelsen af Freden. Derimod 
kan det omtvistes, om Forf. har Ret i at gøre Hirden til en selv
stændig politisk Faktor2, saaledes som han gør, naar han lader 
baade Knud den hellige og Erik Ejegod blive Konger ved dens 
Hjælp, Knud dog tillige ved Hjælp af sin Vikingehær (S. 180 og

1 Jeg er enig med G. Weibull i, at denne Skat ikke kan være Tienden, 
jfr. Hist, tidskr. f. Skåneland S. 87. Den Omtale, Skatten faar i Krøniken, 
vilde være umulig i en Gejstligs Mund, hvis den gjaldt Tienden, som vel 
tilmed allerede paa Krønikens Tid var fuldt indarbejdet.

2 Tvivl herom maa allerede fremkaldes ved Hirdens beskedne Størrelse, 
jfr. Forf. S. 174.
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183), og lader Isøremøderne være et Modtræk mod dens Ind
flydelse fra Styresmænd og Ledingsbønder (S. 177—78 og 186—87). 
Denne Opfattelse af Hirden som politisk Faktor, der vel tildels 
er det, som i Forf/s Øjne gør Knuds og Eriks Kongedømme til 
et Militærautokrati, maa i hvert Fald forudsætte, at Hirden staar 
næsten helt udenfor Folket og mere eller mindre er en hvervet 
Lejetrop, og dette er da ogsaa til en vis Grad hans Mening, ikke 
blot med Hensyn til Knud den stores Tinglid (S. 133), men ogsaa 
med Hensyn til den danske Konges Hird senere i Aarhundredet 
(S. 174). Hirden skal vel under Svend Estridsen og Knud den 
hellige altid blandt sine Medlemmer have talt unge Mænd af de 
første Høvdingeslægter; men mange Hirdmænd var Mænd af 
lavere Byrd, og Hirden var ingenlunde national dansk, idet 
enhver, der kunde opfylde Betingelserne, kunde optages i den. 
Dette er maaske nok tildels rigtigt, i hvert Fald for Tinglids Ved
kommende, men mod for stærkt at betone Hirdens Karakter af 
Lejetrop taler dog dens senere Historie. At den længere ned i 
Tiden i sig kunde optage Høvdinge og Storbønder og derved blive 
Rammen om Herremandsstanden, bliver kun helt forstaaeligt, 
naar man gaar ud fra, at den i Forvejen i alt væsentligt bestod 
af yngre Mænd fra de samme Kredse. Man faar da heller ikke 
meget at vide om, hvorledes denne Udvidelse forberedtes i Løbet 
af det 12. Aarh.; under Valdemar den store fremtræder den ret 
pludseligt som en fuldbyrdet Kendsgerning for Høvdingenes Ved
kommende1.

Mod Forf.’s Fremstilling af Niels' Regering kan der vistnok 
rettes flere Indvendinger. Naturligvis kan det være rigtigt, at 
forskellige af de Rettigheder, Kongerne tidligere havde hævdet, 
men som da havde mødt Modstand, nu omsider blev anerkendte, 
men noget, som direkte viser dette, synes ikke at foreligge, og 
det lyder i hvert Fald underligt, at Niels, som den ham nær
mest venligsindede Roskildekrønike betegner som »minime rector«, 
hvad dog ikke kan være ment som en Kompliment til ham som 
Regent, skal have fæstnet Kongemagten, ja endog faaet Kongens 
Indtægtskilder forøgede med flere nye, saaledes med Retten til 
Vrag og Danefæ. Beviset herfor maa vel være, at Kongens Ret 
til disse for første Gang forudsættes i et af Niels udstedt Privi
legium2, men heraf følger dog ikke, at de ikke kan være ældre. 
Man har jo overhovedet kun et enkelt Brev fra tidligere Tid, 
hvori de kunde have været omtalte, nemlig Gavebrevet af 1085.

1 S. 257. Et klart sammenfattende Udtryk faar Forf.’s Opfattelse af 
hele Udviklingsgangen indtil det 13. Aarh. S. 287.

2 Diplom. Arnamagn. I S. 2.
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Endnu mindre kan man dog af det nævnte Privilegium slutte 
noget om, at Niels fik Styresmænd og Ledingsbønder til at aner
kende Kongens Ret til Ledingsbøderne, thi disse omtales netop 
i Brevet af 1085 og paa ganske samme Maade som i Privilegiet.

Man maa da ogsaa stille sig meget tvivlende til den Reform 
af Hirden, som Niels efter Forf. skal have gennemført, og hvor
ved han skal have gjort Kongemagten populær og faaet Folket 
til at imødekomme hans Ønsker paa de ovennævnte Omraader. 
Udgangspunktet for Teorien om denne Reform, der skal have 
bestaaet i, at Hirden opløstes og Hirdmændene anbragtes som 
Ombudsmænd, er Saxos Ord om, at Niels indskrænkede sin dag
lige Hird (quotidianam militiam) til sex eller syv Skjolde (clypeis) 
bestemte til at holde Røvere borte (ob exturbanda latrocinia)1. 
Indskrænkningen anføres imidlertid blot som et Vidnesbyrd om 
Niels’ Jævnhed og Sparsommelighed, og da man af Udtrykket 
»daglige Hird« kan se, at der vedblev at være en Hird i videre 
Forstand, der godt kan have tjent som militær Reserve, er det 
uden Hjemmel, naar det siges, at Niels opløste Hirden og berøvede 
den dens militære Betydning som Hærmagt. Forf. vil maaske 
indvende, at den ikke daglige Hird, som Saxos Udtryk forud
sætter, bestod af de Hirdmænd, der anbragtes som Ombudsmænd, 
men bortset fra, at en saadan Anvendelse af Hirdmændene ikke 
udelukkede, at de ogsaa under særlige Forhold kom i Betragtning 
som Hærmagt, hentyder Stedet hos Saxo slet ikke til den, og af 
andre Kilder synes kun at fremgaa, at Kongsbryderne paa Niels’ 
Tid kunde være Hirdmænd2, men ikke at de regelmæssig var det, 
og heller ikke, at dette Forhold først stammede fra Niels. Forf. 
selv siger iøvrigt ogsaa allerede om Knud den hellige, at han 
ansatte Hirdmænd som Ombudsmænd (S. 181). I ligefrem Strid 
med Saxo er det i hvert Fald, naar Forf. end ikke vil lade Hirden 
være Livvagt, i hvilken Egenskab den dog netop omtales af ham. 
Forf. paastaar ganske vist, at Saxo her tager fejl, idet Hirdens Op
løsning gjorde Niels’ Regimente til rent civilt med en camerarius 
«11er Kammermester i Spidsen, men herom foreligger mig bekendt 
ikke andet, end at der i det ovennævnte Privilegium fra Niels’ 
Tid blandt Vidnerne nævnes en camerarius, iøvrigt ved Siden af 
tre stabularii, som Forf. ikke omtaler, men som, efter hvad man

1 Saxo S. 616. Paa det nøjagtige Tal af sex eller syv kan vel ingen 
Vægt lægges.

2 Jeg ved ikke, om der haves andre Vidnesbyrd herom end en Be
mærkning i den danske Vederlovstekst og Svend Aggesens Vederlovshistorie 
Kap. 11, hvoraf kan sluttes, at en Kongsbryde i Varde i Niels’ Tid var Med
lem af Hirden.
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ved om Stallerne i de andre nordiske Lande, netop maa sættes 
i Forbindelse med Hirden. Der er herefter næppe nogen Hjem
mel for at anse Niels for Reformator med Hensyn til denne, end
sige for at tillægge hans Reform en videregaaende politisk Be
tydning. Blivende Virkning fik Reformen da heller ikke, idet 
Hirden senere kom igen i den gamle Skikkelse (S. 257). Forf. 
nævner den vel først paany under Svend Grathe (S. 212), men 
han maa sikkert tænke sig den genoprettet allerede tidligere, selv 
om han under Erik Emun kun taler om de krigeriske Høvdinge
slægter (S. 208).

3. Fremstillingen af Kongemagtens Udvikling fra Valdemar I 
til 1282 og i det hele af den almindelige Forfatningsudvikling i 
denne Periode frembyder ikke store principielle Afvigelser fra 
det hidtil antagne, og der er derfor ikke Grund til at dvæle ud
førligt ved den. Forf. er enig i, at Kongemagten er vokset stærkt 
i Valdemarstiden, der baade skaffede Kongen meget forøgede 
Indtægter og helt nye politiske Beføjelser, navnlig en afgørende 
Indflydelse paa Lovgivningen og Del i Retsplejen. Særlig for ham 
er dog til en vis Grad den Maade, hvorpaa han fordeler Nydan
nelserne over Perioden. Ogsaa her søger han overalt at tidsfæste 
dem saa nøje som muligt og tildels endog at sætte dem i For
bindelse med bestemte Personer. Til Valdemar den stores Tid 
henføres saaledes baade Indførelsen af Ledingsafløsningen1, der 
gav Ledingen finansiel Betydning for Kongen, Natholdets Om
dannelse til Stud, den fulde Virkeliggørelse af Reglen om, at 
Kongen ejer, hvad ingen Mand ejer, særlig Hævdelsen af hans Ret 
til Almindingerne, endelig Gennemførelsen af den Ordning af Hof- 
og Centralstyrelsen og den lokale Styrelse ved Ombudsmændene, 
som kendes fra det 13. Aarhundrede (S. 243—49), til Tiden om
kring Aar 1200 og Aarene nærmest derefter Udviklingen af Kon
gens Lovgivningsmagt (S. 265—72), til 1213 og 1223—24 Ind
førelsen i henholdsvis Sjælland og Jylland af nye Principper for 
Udredelsen af Ledingsafløsningen, hvorved den blev langt mere 
indbringende for Kongen (S. 282), og endelig til Abels og Kri
stoffer Ts Tid Skabelsen af faste Former for Kongens Retshaand- 
hævelse gennem Udvikling af Kongebrevsproceduren (S. 297). 
Æren for den sidste Reform tilskrives den daværende Kansler

1 Jeg bortser paa dette Sted fra en stor Reform af Ledingsvæsenet, 
som efter Forf. skal have fundet Sted under Valdemar den store, og som 
ved at udvide Ledingspligten til store Kredse af Befolkningen, som den 
ikke tidligere havde paahvilet, skabte Mulighed for, at Ledingen gennem 
Afløsning af den kunde blive en vigtig Indtægtskilde for Kongen; at en 
saadan Reform overhovedet har fundet Sted i Valdemarstiden, kan jeg 
nemlig, som jeg senere skal komme tilbage til, ikke anerkende.
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Bisp Niels af Viborg, medens det særlig skal have været Anders 
Sunesen, der som Kansler foranledigede en stærkere Indgriben 
i Lovgivningen fra Kongens Side.

De nævnte Tidsfæsteiser er vistnok i flere Tilfælde ret tvivl
somme. Jeg vil saaledes mene, at Forf. er noget for tidlig paa 
Vej med i hvert Fald nogle af de Reformer, der henføres til Valde
mar den stores Tid, saaledes med Indførelsen af Studen, som det 
af de af Erslev anførte Grunde1 forekommer naturligt at sætte 
senere (til Tiden ved Aar 1200), og jeg ser navnlig ikke, at der 
er nogen Hjemmel for at tillægge Aarene lige efter 1250 saa stor 
Betydning for Udformningen af Kongebrevsproceduren, som Forf. 
vil, eller til specielt at henføre denne Udformning til Bisp Niels. 
Rigsloven fra de nævnte Aar er vel den første Lov, der omtaler 
Proceduren, men som noget bekendt, og selv om det ikke kan 
paavises, hvor tidligt det er blevet Skik at gentage de til For
følgningen hørende Kongebreve tre Gange, er det sikkert, at Prin
cippet i Forfølgningen (at Kongen i private Sager2 efter Anmod
ning af en forurettet paalægger dennes Modpart at rette for sig) 
er meget ældre, idet det allerede kan paavises i Erik Lams Tid3. 
Ogsaa af Udøvelse af egentlig dømmende Myndighed ved Kongen 
er der Spor en rum Tid før 1250.

Siden det 13. Aarhundrede blev det brændende politiske 
Spørgsmaal med Hensyn til Kongens Stilling ikke længere, hvilke 
Opgaver der skulde henhøre under ham (han var nu ubestridt 
Midtpunktet i Statsstyrelsen), men hvorvidt han skulde løse Op
gaverne paa egen Haand eller under Samvirken med andre Rigs
organer. Heller ikke paa dette Punkt hævder Forf. principielt 
nye Anskuelser, i hvert Fald ikke, hvad angaar Organernes Sam
mensætning, og med Hensyn til denne skal det derfor blot nævnes, 
at han i Modsætning til Erslev (efter min Mening med Rette) 
lader Rigsforsamlingen have en bred Basis, idet den var en For
samling af alle Kongens Mænd, selv om ikke alle til enhver Tid 
var til Stede (S. 288 og 299)4. Noget for Forf. særligt ligger maaske 
i, at han, hvis jeg forstaar ham ret, allerede i det 13. Aarhundrede

1 Valdemarernes Storhedstid S. 148—50.
2 En Ytring S. 298 (»Ugerningsmanden«) kan give Indtryk af, at 

Kongebrevsproceduren ogsaa anvendtes i større Straffesager, hvad dog 
ikke var Tilfældet. Ligeledes peger Udviklingen S. 301, jfr. S. 321, formeget 
i Retning af, at Rettertinget var Straffedomstol, hvad det sikkert i det 
13. Aarh. ikke var. Straffene for Ulydighed mod Kongens Bud paalagdes 
vistnok arbitrært uden Dom.

3 Repert. Udat. Nr. 7.
4 Udtrykket Rigets bedste Mænd, som Erslev forstaar om en snævrere 

Stormandskreds, bruger Forf., som det synes, om alle Kongens Mænd 
(S. 288).
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tænker sig Forholdet saaledes, at hvad Konge og Rigsforsamling 
i Fællesskab besluttede, alene i Kraft heraf var Lov og Ret i 
Landet, saa at det ikke behøvede at vedtages af Landstingene. 
Denne Opfattelse kan jeg ikke tiltræde, og jeg mener over
hovedet, at Forf., naar han betragter Rigsforsamlingen (Hoffet) 
som fuldt udviklet under Abel og Kristoffer I, foregriber Ud
viklingen en Del.

Vigtigere end dette er dog et andet Punkt, nemlig den Maade, 
hvorpaa Forf. tænker sig Regering og Hof virke i Datidens poli
tiske Liv. Der er her, skønt det ikke udtrykkeligt siges, en tydelig 
Tendens til at parallelisere Forholdene med Nutidens. Kongen 
har ligesom nu en Førsteminister, Kansleren, som er Lederen 
af Landets Politik, men kan have andre Politikere ved sin Side 
(man fristes til at sige som Ministre), saaledes som Tilfældet 
f. Eks. var med Bisp Niels af Viborg, hvis Medarbejdere var 
Gældkæren Niels Erlandsen, Drosten Peder Finsen og Grev 
Ernst af Gleichen (S. 296—97)1. Regeringen har endvidere lige
som nu et politisk Program, som den vil gennemføre, men som den 
maa have Hoffets Tilslutning til, og den møder derfor i Lighed 
med vor Tids Regering ved Hoffets Sammentræden med be
stemte Forslag, som den forelægger. Ikke altid faar den dog 
straks Forslagene vedtaget; undertiden maa et Forslag ligesom 
i Nutiden forelægges flere Gange, inden Hoffet kan samle sig 
om det, og Regeringen kan for at opnaa Vedtagelsen blive nødt 
til at tage imod Ændringsforslag og til at indlade sig paa Kompro
misser. Saaledes gik det f. Eks. ved Behandlingen af den saakaldte 
Abel-Kristofferske Forordning, som Regeringen maatte forhandle 
med Hoffet om fra 1251 til 1256, og hvis to Redaktioner i Virke
ligheden er henholdsvis Regeringsforslaget og Hoffets Vedta
gelse2 (S. 300, jfr. ogsaa S. 322 nederst). Til Tider søger Rege-

1 Herfor kan anføres et Sted i Aktstykkerne til Ærkebispestriden.
2 Jeg har selv opfattet den ældre Redaktion som en Lov af Abel, den 

yngre som en privat Bearbejdelse fra Kristoffers Tid. Om jeg har Ret 
paa det sidste Punkt, skal jeg henstille; jeg indrømmer gerne, at de Grunde, 
der har været bestemmende for mig, ikke er tvingende. Derimod har jeg 
vanskeligere ved at tro, at den ældre Redaktion skulde være et blot Ud
kast; den er overleveret i Lovhaandskrifter, og der er vistnok ikke megen 
Sandsynlighed for i saadanne at finde bevaret blotte Udkast, der aldrig 
er blevet omsendte i Landet som Love. — Jeg skal tilføje, at Forf. sikkert 
ikke har Ret, naar han S. 301 vil opfatte den i Abels Lov § 7 omtalte liber 
legalis, om hvilken det siges, at den skal gives og overholdes, som en af 
Bisp Niels paatænkt Rigslovbog til Efterlevelse for Kongens Ting. At 
Regeringen skulde have haft Planer af denne Art, er i højeste Grad usand
synligt (jfr. Bemærkningerne nedenfor i Teksten), og jeg tror ikke, at man 
her kan komme bort fra, at Holberg har Ret, naar han forstaar liber legalis
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ringen endelig ligesom i Nutiden inden Fremsættelsen af et Lov
forslag Forhandling med særlig indflydelsesrige Politikere for 
paa Forhaand at sikre sig Forslagets Vedtagelse, hvorpaa et 
Eksempel haves ved Rigsloven af 1276, som forinden Fremsæt
telsen for Hoffet forhandledes paa et Møde af særlig indbudte, 
men dog til Trods for denne Forberedelse af Sagen mødte 
heftig Modstand (S. 322)1.

Den Opfattelse af det 13. Aarhundredes politiske Liv, som 
Forf. saaledes synes at hylde, er efter min Mening ikke rigtig, 
øller er det i hvert Fald kun i begrænset Grad. Hvad Regeringen 
angaar, har Forholdene indenfor den sikkert ikke haft en saadan 
Fasthed, at der altid har været en virkelig Førsteminister, efter 
hvem Regeringen kunde benævnes. Baade udenlandske Paral
leller og hvad man ved om Regeringsforholdene i Danmark i en 
senere Tid, taler for, at Ordningen har været meget mere broget 
og vekslende. Til Tider har Kongen selv mere eller mindre været 
Lederen, til andre Tider har han overladt Styrelsen til andre, 
snart saaledes, at han samtidig har haft flere betroede Raadgivere, 
snart saaledes, at Indflydelsen væsentlig har været hos en enkelt. 
Heller ikke kan man uden videre gaa ud fra, at den mest ind
flydelsesrige Mand altid har været Kansleren2, og at et Kansler

om Jydske Lov. Jeg kunde tænke mig den Forklaring af, at dennes Gi velse 
omtales i en Lov fra Abels Tid, at der virkelig, som Holberg vil, er blevet 
udstedt en Rigslov i 1241, der er blevet benyttet som Kilde til Abels Lov, 
hvor man ved Uagtsomhed har medtaget dens § 7.

1 Det forberedende Mødes Afholdelse skal efter Forf. fremgaa af den 
kendte Notits, som forekommer midt i Lovteksten i det eneste bevarede 
Haandskrift af Loven, og hvori det hedder: Quod autem supradictum est, 
scilicet quod rex quasi actor nominaret purgatores supradictos, nullis pla- 
cuit de regno exceptis paucis, qui tunc dicto concilio interfuerunt; sed 
affirmarunt, quod rex debeat eos nominare. Det er imidlertid uberettiget, 
naar Forf. oversætter Ordene fra nullis til interfuerunt ved: behagede 
ingen af Hoffet undtagen de faa, som havde været til Stede i det for ud
gå a en de Raadsmøde, ligesom at affirmarunt bagefter oversættes ved, at 
man stemte for. Det i Notitsen omtalte concilium er uden Tvivl selve 
Hoffet, der netop i Lundeaarbøgerne betegnes som et generale concilium. 
Notitsen kan heller ikke, som Forf. vil, være indført i Lovteksten af Lederen 
af Hoffets Forhandlinger (altsaa ganske som Rigsdagen nu indsætter Æn
dringer i Regeringsforslagene), men maa være en fra privat Haand stam
mende Marginalnote, der ved Afskrivning er sluppet ind i Teksten. Talen 
er jo om en virkelig Lov, der aldrig kan være udsendt i den foreliggende 
Skikkelse.

2 Forf.’s Teori om Kansleren som fast. Regeringschef har S. 292 ført 
ham til i Gengivelsen af et Stykke af Jydske Lovs Fortale at erstatte Lov
tekstens rættær med Kansler; nogle Haandskrifter har iøvrigt i Stedet for 
rættær underrættær. Ordet, der efter Formen kan være baade Flertal og 
Enkelttal, er vel snarest det sidste, men ligesom det forudgaaende biskop 
brugt med Henblik paa en hel Klasse. Det betyder nærmest Dommer, 
men sigter næppe til en bestemt Kategori af Datidens Embedsmænd.

Historisk Tidsskrift. 9. R. IV. 99
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skifte har betydet et Regeringsskifte. At Bisp Niels af Viborg 
i sin Kanslertid politisk har betydet meget, er højst sandsynligt, 
men hvor dominerende hans Indflydelse har været, kan ikke ses 
af Kilderne, og naar Forf. omtaler ham som en Mand, der var 
dristig og vidtskuende nok til at sætte sin politiske Gerning 
et stort Maal, nemlig at virkeliggøre Bisp Gunners Tanke om Kon
gemagten og dens Gerning i Samfundet (hvilke Tanker Forf. 
vil finde udtrykt i J. L.s Fortale), og naar han henfører alt, hvad 
der i hans Tid politisk sker, til hans Initiativ eller hans Ansku
elser, kan man med fuld Ret sige, at herom foreligger der intet. 
Og hvad der gælder om Bisp Niels, gælder i endnu højere Grad 
om hans Efterfølger, Magister Niels Jyde, om hvem man saa 
at sige intet ved udover, at han var Kansler. Bortset herfra 
har Erslev i »Danmarks Riges Historie«1 kun vidst at fortælle 
om ham, at han sammen med en anden Gejstlig repræsenterede 
Erik Klipping under Forhandlinger med Kurien om Bilæggelse 
af Ærkebispestriden, og at Kongen i Kraft af sin Patronatsret 
kaldte ham til Mikkelskirken i Slagelse.

Endnu mere maa der dog tages Forbehold overfor Forf.s Frem
stilling af Forholdet mellem Regering og Hof. Forf. tager ikke 
tilstrækkeligt Hensyn til, at Vilkaarene for Middelalderens poli
tiske Liv paa et væsentligt Punkt var forskellige fra Nutidens. 
I Nutiden er Staten saa stærk og raader over saa mange Magt
midler, at det i Almindelighed ikke er noget politisk Problem 
at sikre Overholdelsen af den gældende Ret, men netop fordi 
Lovene virkelig gennemføres, kommer der paa den anden Side 
til at knytte sig en særlig Interesse til deres Forandring. Til
pasningen af Retten efter de vekslende økonomiske og sociale 
Forhold og efter Tidens aandelige Strømninger kan saa godt 
som kun ske gennem Udstedelse af nye Love, der kan tvinge 
Retsanvendelsen ind i andre Baner, og Politiken bliver derfor 
en Kamp mellem dem, der vil gennemføre Reformer, og dem, 
der mener, at Reformer er unødvendige eller skadelige, eller 
som dog kun vil gennemføre dem i mere begrænset Omfang. 
I Middelalderen var Forholdet lige det omvendte. Love og 
Aktstykker fra denne Tid genlyder af Klager over, at Retten 
traadtes under Fødder, og det politiske Problem var derfor 
i langt højere Grad Rettens Overholdelse end dens Forandring, 
der for en stor Del foregik ad andre Veje end gennem ny Lov
givning. En vigtig Opgave for Datidens Love blev at tvinge de 
offentlige Myndigheder frem til virksom Retshaandhævelse, hvad 
de ofte af fiskale eller personlige Grunde veg tilbage fra, og at

1 II S. 70 og 144.
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fjerne eller begrænse retsstridige Overgreb, hvori de faktiske 
Magthavere gjorde sig skyldige, og hvorved de — ikke sjældent 
med Held — søgte at bedre deres Retsstilling. Denne Opgave 
spillede i hvert Fald en stor Rolle indenfor Rigslovgivningen, 
hvis Bestemmelser vel tildels skabte Ret for Kongen, men i nok 
saa høj Grad var rettede imod ham.

Det her paapegede Forhold gør det sandsynligt, at Rigs
lovene ikke saa meget skyldtes Regeringens Initiativ som Klager 
eller Andragender fra Rigsforsamlingen, og at dennes Hoved
opgave mindre var at sanktionere Lovforslag end at være et 
Sted, hvor man kunde kræve Kongen til Regnskab. Ofte har 
Rigsforsamlingens Klager dog givet Anledning til Modklager 
fra Kongen, og naar Resultatet af det hele blev en Lov, har da 
ogsaa disse sat Spor i dens Indhold. Særlig kan jeg ikke tro, at 
Regeringen nogensinde skulde have følt Trang til at skaffe sig 
Hjemmel for en Magtudøvelse, den alt i Forvejen havde tiltaget 
sig, ved i dette Øjemed at udstede en Lov, og jeg kan derfor 
ikke følge Forf. med Hensyn til den Abel-Kristofferske For
ordning, med hvilken Regeringen efter ham skal have forfulgt 
det Hovedformaal at faa den af den selv indførte Kongebrevs
procedure lovliggjort (S. 300). Bortset fra at Forordningens 
Bestemmelse om Kongebrevsproceduren slet ikke fremtræder 
som dens vigtigste Bestemmelse, peger Indholdet af den ikke i 
den nævnte Retning, men snarere i Retning af, at den vil 
indskrænke Kongens Beføjelser1.

4. En af de Institutioner, som Forf. beskæftiger sig mest med 
og oftest vender tilbage til i Fremstillingen, er Ledingsvæsenet. 
Om dette har han som bekendt tidligere offentliggjort en større 
Afhandling2, der ved sin Fremkomst med Rette vakte megen 
Opmærksomhed og blev beundret for den Skarpsindighed og Fan-

1 Bestemmelsen findes i § 13 i Redaktionen fra Abels Tid og i § 4 i 
den senere Redaktion. Den fastslaar, at Kongen, naar han konfiskerer 
Sagsøgtes Gods paa Grund af Undladelse af at efterkomme Kongebrevene, 
først og fremmest skal anvende det til at skalfe Sagsøgeren Fyldestgørelse, 
endvidere at kun Herremænd, men ikke Bønder ifalder Bødestraf, naar 
de taber Sagen (ved Kongens Ting), og endelig vistnok, at kun Sagsøgtes 
Løsøre maa konfiskeres. Dette siges udtrykkeligt kun i den yngre Redak
tion, hvorfor Forf. S. 301 antager, at det er en af Hoffet i Regeringsforslaget 
indført Ændring, men det er sandsynligt, at det allerede ligger i den ældre, 
skønt denne i Almindelighed taler om capitalis portio som Genstand for 
Konfiskation. Herfor kan i hvert Fald anføres § 10, der ogsaa handler om 
Konfiskation af en Persons Hovedlod, men i Modsætning til § 13 føjer til: 
tam in mobilibus quam in inmobilibus. Jfr. ogsaa J. L. 11-90.

2 Leding og Ledingsskat i det 13. Aarhundrede (Hist. Tidsskr. 8. R. 
V S. 141 flg.)

22*
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tasi, hvorom den bar Vidne, men da den kun behandler For
holdene i det 13. Aarhundrede, har han ikke kunnet bygge paa 
den for den ældre Tids Vedkommende, og hvad han udvikler 
om Ledingsvæsenets Opstaaen og Historie i Tiden før Aar 1200, 
bliver saaledes i det foreliggende Arbejde det, der mest maa inter
essere. Hans Anskuelser er her i mange Henseender meget ejen
dommelige, men er desværre ikke altid formulerede saa skarpt 
og klart som ønskeligt. Som de fremtræder, lades man oftere 
noget i Tvivl om, hvad de egentlig gaar ud paa, og jeg er langtfra 
sikker paa, at jeg altid har forstaaet dem rigtigt.

Angaaende den Tid, som gik forud for det egentlige Ledings
væsens Opstaaen, der som nedenfor nævnt sættes ret sent, 
udtaler Forf. sig ikke nærmere. Af en Bemærkning S. 88 om, 
at der paa Landstingene kunde foreslaas, hvad der krævede Til
slutning fra hele Landet for at sættes i Værk, saaledes fælles 
Hærtog, maa man nærmest slutte, at der fandtes en Militærord
ning, der forpligtede flere eller færre til at deltage i Hærtog, naar 
der forelaa en Tingsbeslutning derom, men S. 139 betegnes Sø
ledingen udtrykkeligt som Danmarks ældste Militærordning, 
og fra Afhandlingen1 ved man ogsaa, at Forf. ikke for den ældste 
Tid anerkender nogen Krigstjenestepligt for den fri Befolkning 
i Almindelighed, end ikke med Hensyn til Forsvaret. Uden et 
saadant Udgangspunkt bliver hans Anskuelser med Hensyn til 
den senere Udvikling da ogsaa uforstaaelige.

Jeg kan ikke gaa nærmere ind paa den ældste Ordning af 
Militærvæsenet. Samtidige Kilder, som kan løse Spørgsmaalet, 
mangler som bekendt, og naar man er henvist til at bygge paa 
Analogier fra, hvad man ved om andre Folk, og paa Tilbageslut
ninger fra senere Ordninger, kan Usikkerhed med Hensyn til 
Enkeltheder selvfølgelig ikke undgaas. Saameget anser jeg dog 
for givet, at man maa have haft en Militærordning, simpelthen 
fordi man ikke har kunnet undvære den, og jeg nærer ingen Tvivl 
om, at denne Ordning med Hensyn til Forsvaret har været baseret 
paa almindelig Tjenestepligt, oprindelig, da Folkene var smaa, 
for hele Folket og senere for den angrebne Landsdels Beboere. 
Som jeg nedenfor skal komme tilbage til, var en Regel af sidst
nævnte Indhold gældende gennem hele Middelalderen, og den för
staas naturligst som en Rest, der fra et ældre System er blevet 
taget med over i Ledingsordningen, som den paa et vigtigt Punkt 
tjente til at supplere, medens denne Ordning iøvrigt i Forhold 
til det ældre System var et organisatorisk Fremskridt. Man 
maa da ogsaa spørge, hvem Forf. ud fra sin Opfattelse tænker

1 S. 163 Note 1.
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sig som Deltagere i Harald Blaatands Kamp mod Otto II i 
974 (S. 124). Det kan dog ikke ved denne Lejlighed alene have 
drejet sig om Kongens Hirdmænd og tilfældige æventyr- og 
byttelystne Personer.

Det egentlige Ledingsvæsens Opstaaen henlægger Forf. til 
Vikingetidens Slutning (S. 139). Tidspunktet er ikke helt klart 
angivet, men saa vidt jeg kan se, henregnes Ledingsvæsenet 
nærmest til Vikingetogenes Eftervirkninger, og det synes saaledes 
at være Forf.s Mening, at det først tilhører det 11. Aarhundrede, 
om end den tidligere Del af dette, hvorfor ogsaa taler den Plads, 
Omtalen af det har faaet. I hvert Fald tillægger Forf. det ingen 
Betydning for selve Vikingetogene, end ikke for disses aller
sidste Fase, Svend Tveskægs og Knud den stores Erobring af Eng
land. Hvornaar Ledingsvæsenet er opstaaet, er selvfølgelig vanske
ligt at sige. Deraf, at Ordet Styresmand forekommer paa en 
Runesten fra omkring Aar 1000, kan ingen Slutning drages, 
da dette Ord kan have været i Brug, før det fik Plads i Ledings
væsenets Terminologi. Derimod har Edv. Bull i sin Bog om 
det norske Ledingsvæsen1, hvor Spørgsmaalet senest er behand
let, anført adskilligt, der taler for, at Ledingsordningen gaar 
tilbage til det 10. Aarh., vel mindst et Aarhundrede længere 
tilbage, end Forf. vil, og hvis man i Modsætning til ham tænker 
sig den opstaaet ved Foranstaltninger fra Kongens Side, bliver 
det ogsaa naturligere at lade Forandringen indtræde tidligere. 
At Ledingsordningen ikke skulde have været gennemført paa 
Knud den stores Tid, har jeg vanskeligt ved at tro, og jeg kunde 
selv godt tænke mig Harald Blaatand, der »vandt sig alt Dan
mark og Norge«, som dens Ophavsmand.

Spørgsmaalet om Tidspunktet hænger imidlertid nøje sam
men med Maaden, hvorpaa Ledingsordningen er fremkommet, 
og det er særlig paa dette Punkt, at Forf.s Anskuelser afviger 
fra de gængse. Efter ham skal den hele Ordning nemlig være 
ganske selvgroet og fra først af have udviklet sig uden Indgriben 
af det offentlige. Ledingen opstod, saaledes som det nærmere 
udvikles S. 139, ved at Høvdingene, hvad enten de havde været 
med paa Vikingetogene eller ej, ønskede i Danmark at kunne 
fortsætte deres Erhverv som Sørøvere og i dette Øjemed — da 
Huskarlene ikke slog til eller vel snarere i Længden blev for 
dyre — bevægede Bondebefolkningen i Omegnen til at deltage 
i Sommertogterne mod at faa Del i Byttet. Deraf opstod en 
Organisation, hvor Høvdingene stillede sig selv som Førere med 
nogle Huskarle, medens Bønderne sørgede for Skibet og Provi-

1 Leding S. 58 flg.
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anteringen. Efterhaanden hørte de mindre Høvdinge dog op 
med at holde Huskarle og fik Bønderne saa meget interesserede 
i Foretagendet, at de ogsaa stillede Mandskabet. Hele Ordningen 
»var naturligvis ganske frivillig«, og efterhaanden som Høv
dingen begrænsede sine Ydelser, blev han mere afhængig af Bøn
derne og maatte indhente deres Samtykke til Ledingsfærd paa 
Tinge.

Inden der tages Stilling til denne Teori , er der et Par Punkter, 
der maa bringes paa det rene. Naar Ordningen, som berørt, 
betegnes som ganske frivillig, vækker dette en Forestilling 
om, at det var en frivillig Sag for enhver, om han vilde være med, 
ikke blot fra først af, men ogsaa senere, og i denne Retning peger 
ogsaa en Ytring S. 187, hvor det siges, at Ledingen ogsaa efter 
Niels’s Tid vedblev at være en folkelig, tildels frivillig Organi
sation, thi den sidste Bemærkning sigter vistnok til, hvad der 
lige efter anføres om, at nye Skibsmandskaber kunde danne sig, 
og Skibe, der ikke hørte til den egentlige Ledingsordning, slutte 
sig til Ledingsflaaden. Det er dog ikke virkelig Forf.’s Mening, 
at Frivilligheden skal förstaas paa denne Maade, da der i saa Fald 
slet ikke vilde kunne tales om en Ledingspligt, hvilken imidlertid 
forudsættes paa mange Steder, saaledes naar der tales om, at 
Ledingen udbødes efter Styresmændenes og Tingenes Beslut
ning (S. 170), eller naar det om Knud den hellige siges, at han 
idømte de Ledingsbønder Bøder, der ikke var mødt, fordi der 
ingen Tingsbeslutning forelaa, hvorved han vilde fastslaa, at 
det var Ledingens Pligt at møde paa Kongens Bud alene (S. 182). 
Andetsteds (S. 245) refereres Frivilligheden ogsaa til noget andet 
end Ledingspligten, idet det hedder, at Kongen under Vender
togene Aar efter Aar udbød Leding, hvorved den mistede sin 
Karakter af et frit selvbestemmende Folkeværn og blev til en tvun
gen Statsydelse, en Værnepligt. Her er det, der tænkes paa som 
Modsætning til Frivilligheden, vistnok trods de sidste Ord ikke 
Tvangen til overhovedet at møde, men Kongens Raadighed 
over Ledingen.

Et andet Punkt, som kræver en Klargørelse, er Spørgsmaalet 
om, hvem der var med i Ledingsordningen. De ovenfor refere
rede Udtalelser S. 139 udelukker ikke, at det var Bondebefolk
ningen i Almindelighed, og hermed stemmer ogsaa et Sted i det 
følgende (S. 181), hvor det forudsættes, at Ledingspligten paa
hvilede Landets vaabenføre Befolkning, samt nogle Ytringer 
S. 221, der kan förstaas saaledes, at det først var i det 12. Aarh., 
at Ledingspligten indskrænkedes til de rigeste og mest ansete 
Bønder, der, fordi de var i Stand til at forbedre deres Vaaben,
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opnaaede en fast Plads eller Havne i Ledingsskibet, hvilket, 
som det senere oplyses, gav dem Navnet Havnebønder. Fra 
Afhandlingen om Ledingsvæsenet1 vides det imidlertid, at det 
er Forf/s Tanke, at Havnene eller Pladserne paa Ledingsskibet 
fra først af alle var arvelige i de forholdsvis faa Bondeslægter, 
hvis Besiddelse af Krigsvaaben gjorde dem skikkede til i det hele 
at komme i Betragtning, og denne Tanke kommer ogsaa tilsidst 
frem i det her anmeldte Arbejde, men først S. 244 nederst, hvor 
det vistnok forudsættes, at de Slægter, hvortil de i lang Tid 
alene ledingspligtige Havnebønder hørte, er de samme Bonde
slægter, som fra først af frivilligt sluttede sig til Ledingen. Jeg 
vil da gaa ud fra, at Forf-, med Hensyn til det her berørte Punkt 
stadig staar paa samme Standpunkt som i Afhandlingen.

Endelig maa det til Forstaaelse af Forf/s Opfattelse frem
hæves, at det, skønt det ikke udtrykkeligt siges, aabenbart er Me
ningen, at den af ham antagne Ledingsordning skal have slaaet 
til under alle Forhold, ikke blot under Hærtog ud af Landet, 
men ogsaa hvor det gjaldt Landets Forsvar eller saadanne indre 
Kampe som den imellem Niels og Erik Emun2. I Afhandlingen3 
har Forf. jo nærmere udviklet og begrundet, hvorfor han i Mod
sætning til ældre Forfattere ikke mener, at Ledingsordningen 
er en særlig Angrebsordning, ved Siden af hvilken der har be- 
staaet en paa et andet Grundlag hvilende Forsvarsordning.

Forf/s Teori gaar altsaa ud paa, at Ledingsordningen opstod 
ved, at en forholdsvis begrænset Kreds af Bondeslægter frivillig 
sluttede sig til den, hvortil de bevægedes ved deres Lyst til Sø
røveri eller i hvert Fald ved Udsigten til Andel i Krigsbytte, 
og paa, at Ledingspligten gennem lange Tider kun paahvilede 
disse Slægter, hvilket vel maa forudsætte, at det nævnte Motiv 
stadig var tilstrækkeligt til at bære Ordningen oppe4.

Der er i denne Teori noget, som jeg tror er rigtigt. Det er 
muligt og vel endog meget sandsynligt, at Vikingetogene har 
skabt et Grundlag, paa hvilket Ledingsordningen kunde bygges 
op. De har bevirket, at der rundt om i Landet fandtes Skibe, 
der var egnede til Ledingsfærd, og som vel oftest tilhørte Høv
dinge, der bemandede dem med deres Huskarle og efter Om-

1 S. 194 Note 1.
2 S. 206 omtales det efter Roskildekrøniken, at Niels under den nævnte 

Kamp udbød Leding.
3 S. 163 flg.
4 Jfr. en Udtalelse S. 245, hvor det — med Henblik paa Vendertogenes 

Tid — siges, at selv Havnebønderne nu lærte, at trods alt, hvad Ledings
togtet kunde indbringe af røvet Rigdom, var dette dog intet imod, hvad 
deres daglige Arbejde med deres egen Jord kunde give dem.
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stændighederne med nærboende Bønder, der havde Lyst til at 
være med og var villige til at bidrage til Udrustning og Provi- 
antering, men som dog maaske ogsaa kunde tilhøre en Kreds af 
Bønder, der havde gjort Togter i Fællesskab under en valgt An
fører. Der er Træk i den senere Ledingsordning, der kan pege 
hen paa saadanne Forhold som det første Grundlag for den, saa
ledes Styresmandsembedets Arvelighed og Reglerne om Tilveje
bringelsen af Skibet, der ifølge J. L. III—5 nok skal bekostes 
af Bønderne, men dog normalt bygges af Styresmanden for en 
med disse aftalt Pris. Der kan imidlertid her kun være Tale 
om et Grundlag, der ikke af sig selv kan være vokset ud til 
en over hele Landet udbredt, tvangsmæssig Ordning af varig 
Karakter. De rent egoistiske Motiver, som Forf. lægger Vægt 
paa, kan have været tilstrækkelige til at frembringe Grundlaget, 
men kan ikke i det lange Løb have holdt Ordningen oppe. Da 
Vikingetogene ebbede ud, vilde den af sig selv være sygnet hen, 
hvis Lovgivningen ikke forinden havde grebet ind og for Sam
fundets Skyld havde fæstnet og udbygget den til en virkelig 
Retsordning. Først ved det nye Grundlag, den herigennem fik, 
og hvortil Initiativet maa tænkes taget af en Konge, opnaaede 
den den Fasthed, som skulde bevare den under vekslende Tids
forhold, og den hele Landet omspændende Karakter, hvormed 
den senere træder os i Møde.

Dette er imidlertid ikke det eneste Punkt, hvor Forf.’s Op
fattelse maa modificeres. Heller ikke Tanken om, at Ledings
pligten gennem lange Tider kun skal have paahvilet en begrænset 
Kreds af Bondeslægter, kan efter min Mening opretholdes. Læn
gere end til et vist Tidspunkt kan denne Ordning, hvad Forf. 
ogsaa indrømmer, ikke have bestaaet. De fra det 13. Aarhundrede 
overleverede Lovregler angaaende Ledingsvæsenet (J .L. og den 
skaanske Ledingsret) viser os klart og tydeligt Ledingspligten 
som paahvilende Befolkningen i Almindelighed, og Forf. nødes 
følgelig til at antage, at der til en given Tid har fundet en gennem
gribende Forandring af Ledingsordningen Sted, hvorved Mili
tærpligten er blevet udvidet, saa at den kom til at paahvile 
hele Folket. Denne Forandring henlægger han til Vendertogenes 
Tid (S. 243—44). Ledingsydelserne blev nu næsten aarlig tilbage
vendende, og dette gjorde Styresmænd og Havnebønder kede af 
at være ene om at bære dem. De søgte derfor at vælte saa meget 
som muligt af deres Forpligtelser over paa de øvrige Bønder, 
og dette lykkedes ogsaa, idet Bondebefolkningen i Almindelighed 
nu maatte paatage sig Skibsanskaffelsen og Provianteringen 
og maatte bekoste Skjolde til Havnebønderne og betale Styres-
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mændene en Udrustningshjælp. Tilsidst væltedes endog den per
sonlige Krigstjenestepligt i det mindste delvis over paa dem.

Hertil er nu for det første at sige, at der mig bekendt ikke 
findes nogensomhelst Hjemmel for, at der paa Vendertogenes 
Tid skulde være foregaaet en saadan Omvæltning i Ledings
væsenet, saalidt som der i de ældre Kilder er nogen Antydning af, 
at den har været nødvendig for at tilvejebringe den Ordning, 
der vitterlig bestod i det 13. Aarhundrede. Men Forf. har heller 
ikke anført noget til Forklaring af, at det gik saa let med Gen
nemførelsen af Forandringen. Vendertogene var jo efter hans 
Opfattelse ikke noget nationalt Foretagende, der stærkt inter
esserede større Kredse af Befolkningen (se S. 238, men dog tilsyne
ladende i modsat Retning S. 249 nederst), og at Styresmænd 
og Havnebønder nu mistede Lysten til alene at bære Byrderne, 
kan ikke have været et Motiv for andre til at paatage sig dem. 
Ret besynderligt er det ogsaa, at Indførelsen af Ledingsafløs
ningen, der ligeledes henføres til Valdemar den stores Tid (S. 245), 
skal være fulgt omtrent umiddelbart efter Overvæltningen af 
Byrderne paa Bønderne. Var det muligt at gennemføre denne 
Overvæltning, maatte man ligesaa godt direkte kunne have paa
lagt dem en Skat, og denne Fremgangsmaade vilde have været 
saa meget naturligere, som det, der havde Betydning, dog efter 
Forf. ikke var Overflytningen af Tjenestepligten, men den nye 
Fordeling af de rent økonomiske Byrder ved Ledingen. Tjeneste
pligten skal have været det sidste, der flyttedes over, og det 
skal selv efter Overflytningen kun have været som en Nødhjælp 
i særlige Tilfælde, at der stilledes Krav om saadan Tjeneste til 
andre end Havnebønder (S. 244), noget, som iøvrigt slet ikke 
antydes i Kilderne.

Det, der fra først af har ført Forf. ind paa den Tanke, at 
Ledingspligten oprindelig har været arvelig i forholdsvis faa 
Bondeslægter, er, som det vides fra Afhandlingen1, hans Opfat
telse af Begrebet Havnebonde i Forbindelse med J. L/s Regel 
om Styresmandsembedets Arvelighed, og jeg maa derfor have 
Lov til at gaa lidt nærmere ind paa det nævnte Begreb, skønt 
jeg derved kommer til at overskride en Anmeldelses Ramme.

Havnebonde2, der forekommer paa to Steder i J. L. (III—4 
og III—18), betegner efter Forf. ikke, som man tidligere har 
ment, enhver Bonde som Medlem af en Havne, men er Navnet 
paa Medlemmerne af en særlig Befolkningsklasse, hvis Særkende 
er, at de ejer de tre i J. L. III—4 nævnte Krigsvaaben, Sværd,

1 S. 194 Note 1.
2 Se herom S. 221, 244, 286—87 samt Afhandlingen S. 177 flg.



342 ANMELDELSER

Kedelhat og Spyd, og er villige til, hver Gang Leding udbydes, 
at give Møde paa vedkommende Havne eller Plads i Skibet; 
det er til denne faste Plads i Skibet, at Navnet Havnebonde sig
ter. Ved at møde hver Gang adskiller Havnebønderne sig fra de 
øvrige ifølge J. L. ledingspligtige, der i det højeste kun møder 
efter Tur, og ogsaa Besiddelsen af de tre Krigsvaaben er noget 
for dem ejendommeligt, idet kun nogle enkelte raader over en 
saadan Udrustning. Det følger derfor ogsaa af sig selv, at Havne- 
bønderne tilhører Bondestandens øvre og mere velstillede Lag. 
I det 13. Aarhundrede efter Reformen af Ledingsafløsningen 
skilles Havnebønderne yderligere ud fra den almindelige Bonde
befolkning, idet der indrømmes dem en begrænset Skattefrihed 
som Vederlag for deres Krigstjeneste. Denne Skattefrihed gaar 
vel ikke saa vidt som Herremændenes1 (den strækker sig kun til 
en Besiddelse af fuld Plovs Jord, d. v. s. tre Mark Gulds Jord), 
men den nærmer dog Havnebonden til Herremanden (S. 286). 
Standsadskillelsen mellem Havnebonden og de andre Landsby
bønder uddybes end yderligere ved, at det bliver fastslaaet, at 
en Bonde for at kunne udmeldes til Nævning skal være ikke blot 
Selvejer, men Ejer af tre Mark Gulds Jord og Havnebonde (S. 
287), og Havnebønderne kommer saaledes til at danne en Mellem
klasse mellem de almindelige Bønder og Herremændene, i hvis 
Kreds de senere maa tænkes opgaaede2.

Det er de Forhold, der saaledes skal have bestaaet med Hen
syn til Havnebønderne i det 13. Aarhundrede, som Forf. delvis 
projicerer tilbage i Fortiden, og som fører ham til at antage en 
oprindelig Begrænsning af Ledingspligten til bestemte Bonde
slægter. Denne Tilbageslutning fra de senere Forhold er dog, 
som det let vil ses, ikke nødvendig. Hvis Havnebønderne har 
eksisteret i det 13. Aarhundrede med de forskellige ovenfor om
talte Ejendommeligheder, kan dette ligesaa godt være noget 
nyt som noget, der delvis er overtaget fra ældre Tid, og den 
almindelige evropæiske Udvikling taler snarere for det første 
end for det sidste, idet det sædvanlige jo ellers er, at man med 
almindelig Militærpligt som Udgangspunkt efterhaanden naar til 
en Ordning, der i det væsentlige begrænser Pligten til den jord
besiddende Overklasse, medens de tjenestefri Bønder i Stedet

1 Jeg bruger Herremænd i samme Betydning som Erslev, medens Forf. 
kalder dem Hærmænd. Herremænd betyder hos ham noget andet, nemlig 
Jorddrotter eller Godsejere (S. 221). Helt fast er Terminologien dog ikke.

2 Dette sidste omtales ikke i det foreliggende Arbejde, da Overgangen 
ligger efter 1282. Jfr. dog en Antydning S. 287 og iøvrigt Afhandlingen 
S. 180 Note 1.
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for Tjenesten betaler Skat. Det er da ogsaa kun med Hensyn 
til Styresmandsembedet, at Kilderne oplyser noget om Arvelighed. 
Men dertil kommer, at der knytter sig alvorlige Tvivl til selve 
det Begreb om Havnebønder, som Forf. opstiller.

For det første maa erindres, at det paagældende Begreb 
bortset fra J. L. ikke forekommer i Kilderne fra det 13. Aarh., og 
navnlig ikke i den skaanske Ledingsret, hvor Havnemand betyder 
Medlem af en Havne. Naar det S. 286 siges, at Havnebønderne 
paa Sjælland fik Ret til at have en Mark Skattejord skattefri, 
og S. 287 formodes, at Havnebøndernes Eneret til Nævninge
hvervet ogsaa var anerkendt indenfor det sjællandske Retsom- 
raade, er dette blotte Gisninger, der ikke kan støttes til noget 
Faktum; E. sj. L. II—26 accepterer endog betingelsesvis Land
boer som Nævninger. Men dernæst er Forf.’s Fortolkning af de 
Steder i J. L., paa hvilke han bygger, langt fra hævet over Tvivl.

Disse Steder er tre: III—4, III—18 og II—51. Paa III—4, 
der siger, at hver Havnebonde, der er paa Skibet, skal have Skjold 
og tre Krigsvaaben, Sværd, Kedelhat og Spyd, støttes Sætningen 
om denne Udrustning som noget særligt for Havnebonden. Af 
III—18, hvorefter en Havnebonde, der har fuld Plovs Jord 
(hvilket antages at svare til tre Mark Gulds Jord) og siden køber 
mere, af Købejorden skal udrede saa meget, som tidligere svaredes 
af den, medens han, naar han har mindre, maa købe til, saa at 
han har fuld Plovs Jord, sluttes forudsætningsvis, at Havnebon
den nyder Skattefrihed for tre Mark Gulds Jord, og paa II—51, 
der opstiller det Krav med Hensyn til Ransnævninger, at de skal 
være Tremarksmænd, Adelbønder og ikke Bryder eller Landboer, 
men de, der opholder fuldt Landeværn for dem, bygges Havne
bøndernes Forret til Nævningehvervet, idet Tremarksmænd 
antages at være Mænd, der ejer tre Marks Gulds Jord, og end
videre Sætningen om deres Pligt til at møde hver Gang, til hvilken 
Pligt der skal være hentydet ved fuldt Landeværn.

Alt dette er dog i bedste Fald yderst usikkert. At thriggi 
mare mæn i II—51 betyder Mænd med tre Mark Gulds Jord, hvil
ket ogsaa er antaget af andre Forfattere, er saaledes en Forudsæt
ning, der ikke kan godtgøres, og som bliver ganske usandsynlig, 
naar Bestemmelsen sammenholdes med Slutningen af II—51 samt 
med II—52. Heraf fremgaar det nemlig, at den, der vægrede 
sig ved at overtage Nævningehvervet, ifaldt en Bøde paa tre Mark, 
ved hvis Erlæggelse han imidlertid ikke frigjordes for sin Pligt, 
idet han tværtimod skulde bøde tre Mark, hver Gang han i sin 
Funktionstid lovlig opkrævedes som Nævning, men nægtede 
at fungere, hvormed der skulde fortsættes, indtil han blev saa



344 ANMELDELSER

fattig, at han ikke havde tre Mark at bøde. Det ligger dog meget 
nær, at det er med Henblik paa denne Regel, at Loven opstiller 
Kravet om, at Ransnævninger skal være Tremarksmænd1, men 
Kravet betyder da blot, at de skal eje tre Mark2. En Parallel 
til Bestemmelsen haves i Sk. L. V—38 (121), hvor det forlanges, 
at de Mænd, som i det der nævnte Tilfælde støtter Anklagen med 
deres Ed, skal have en Formue (eghn, ASun. facilitates) af seks 
Mark, fordi de, hvis det lykkedes den anklagede at rense sig, 
hver (for Mened) skal bøde tre Mark til ham og tre Mark til Ærke
biskoppen3. Hvad angaar det andet Udtryk i II—51, som Forf. 
paaberaaber sig, nemlig fuldt Landeværn, kan det vel tænkes 
at have den Betydning, han lægger ind i det, men nødvendigt 
er det ikke. I III—18, hvor det om Herremændene siges, at de 
gøre fuldt af deres Jord, naar de risikerer deres Hals for Kongen 
og for Landefreden, kan jeg i Betragtning af den sidste Sætning 
ikke se, at »fuldt« særlig leder Tanken i Retning af Pligten til at 
møde hver Gang (der kan i hvert Fald ligesaa godt være tænkt 
paa Herremændenes særlige Udrustning, deres »fulde« Vaaben), 
og hvad selve II—51 angaar, maa det ikke overses, at fuldt Lande
værn her ikke er knyttet sammen med Tremarksmænd, men 
rent sprogligt snarest synes at fremhæve en Ejendommelighed 
ved Selvejerbønder i Modsætning til Bryder og Landboer.

Heller ikke den Slutning, der drages fra III—18 med Hensyn 
til Havnebøndernes Skattefrihed, er sikker. Bestemmelsen kan 
vistnok ogsaa förstaas paa en anden Maade, nemlig som en Be
grænsning af III—12. Den her givne Forskrift om, at Bonde, 
som har tre Mark Guld i Jord eller mere, skal udrede Tredings- 
havne, fordi Tredingshavne ikke begynder fra mindre end een 
Mark Guld, vil Forf. forstaa saaledes, at der af hver fuld Mark 
Gulds Jord, en Mand ejer, skal svares Skat efter den Sats, som 
Loven kalder Tredingshavne. Denne Forstaaelse er maaske ikke 
absolut uforenelig med Ordene, men dog sproglig set ikke den 
nærmeste, idet Ordene naturligere opfattes derhen, at Tredings-

1 Smign. J. II—6 og II—1, hvoraf ses, at Sandemænd forbrød deres 
Boslod, naar de ikke vilde sværge, og ikke længere kunde være Sandemænd, 
naar de havde forbrudt den.

2 Der menes sikkert Losore til en Værdi af tre Mark, idet der kun 
heri kunde gøres Udlæg af Ombudsmanden for Bøderne, jfr. II—52 i Be
gyndelsen.

3 I Haandf. 1360 §21, der indeholder Rigets Tilsagn til Kongen, om
tales i en lang Opregning af Personer, der staar under hans særlige Be
skyttelse, homines trium marcharum. Hvem der herved sigtes til, er ikke 
klart, men af Sammenhængen synes at fremgaa, at det har været Folk i 
en beskeden Stilling.
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havne er den højeste Skattesats, der svares af al Jordbesiddelse 
fra en Mark Guld og opad, og herfor taler — foruden det mindre 
sandsynlige i, at Loven ikke skulde have udtrykt Princippet 
om Tredingshavne af hver Mark Guld paä en mere ligefrem og 
tydelig Maade — formentligt III—7, der bestemmer, at en Herre
mand, som sidder hjemme uden Forfald og Orlov, skal betale Kon
gen Tredingshavne af hver Gaard, han har, og derved vistnok 
gaar ud fra, at Tredingshavne er den højeste Skattesats1. De 
Resultater, man naar til ved at antage dette, er heller ikke saa 
urimelige, som Forf. vil, thi foruden den af ham selv fremhævede 
Begrænsning, at Skattesatserne anvendtes særskilt indenfor hvert 
Skipæn, hvor en Mand havde Jord, hvilken Begrænsning frem- 
gaar af III—16, anerkender Loven sikkert en anden Be
grænsning af endnu større Betydning, som han nok er inde paa, 
men ikke faar helt klart frem, nemlig den, at de anvendtes 
særskilt paa hver Gaard, saa at en Mand, der ejede flere Gaarde, 
godt kunde komme til at betale flere Tredingshavne, selv om alle 
Gaardene laa i samme Skipæn. Denne Begrænsning fremgaar 
foruden af den lige anførte III—7 af III—19 og i Virkeligheden 
ogsaa af III—16, der, naar den, hvor en Mand har Jord i flere 
Skipæn, lader det gøre en Forskel, om Jorden dyrkes under een 
Gaard eller under flere, maa forudsætte, at denne Forskel i Al
mindelighed spiller en Rolle, saa at det, Bestemmelsen vil frem
hæve, er, at dens ellers gældende Regel ogsaa finder Anvendelse, 
hvor Jord er fordelt i flere Skipæn2.

Naar III—12 förstaas, som her antaget, altsaa saaledes at 
Tredingshavne er den højeste Skattesats, omend kun for den 
enkelte Gaard, behøver III—18 kun at betyde, at der dog er sat 
en Grænse for, hvor stærkt en Bonde kan forøge sin Gaards Til
liggende ved Køb uden at komme til at svare mere end den højeste 
Sats af denne Gaard. Selv om han ved at tilkøbe Jord fra andre 
Gaarde bevirker, at disse gaar ned i Skat, kommer han ikke, 
hvis han i Forvejen betaler Tredingshavne, til at svare mere 
Skat, saa længe han ikke forøger sin Gaards Tilliggende udover 
fuld Plovs Jord. Den tilkøbte Jord faar han uden Skat, ikke fordi 
han er skattefri, men fordi han i Forvejen er oppe paa den højeste 
Skat. Herefter bliver ogsaa Forbindelsen mellem Reglen om 
Havnebøhders Ret til at købe Jord og den efterfølgende Regel 
om Herremænds Jordkøb, der har Hensyn til deres Skattefrihed,

1 Jfr. ogsaa i III—19 Ordene: hvor god (o: hvor megen) Jord de end har.
2 Maaske kan ogsaa Reglen om Landboers Skattepligt i 111-13 nævnes, 

idet den falder naturligst, naar det om Ejere gælder, at de svarer særskilt 
Skat af hver Gaard.
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fuldt forstaaelig. Ogsaa Havnebønderne bevirker jo ved deres 
Køb, at Jord, af hvilken der tidligere svaredes Skat, nu bliver 
fri for denne. Hjemmelen for Havnebøndernes begrænsede Skatte
frihed maa saaledes siges at være meget usikker, og man havde 
vel ogsaa Lov til at vente, at Loven, hvis den vilde anerkende 
den, havde udtalt den mere direkte. Med Hensyn til Herremæn- 
dene har man dog ved Siden af Forudsætningen i III—18 den 
tydelige Tilkendegivelse i III—7.

Tilbage er da blot III—4. Med Hensyn til denne maa først 
fremhæves, at den ikke blot angiver, hvilken Udrustning en 
Havnebonde skal møde med, men, hvad Forf. er enig i1, ligesaavel 
finder Anvendelse paa den, der i senere Tid (efter Reformen under 
Valdemar den store) uden at være Havnebonde møder efter Tur. 
Hvis dette sidste skal være udtalt i III—4, kan Havnebonde 
imidlertid ikke have den særlige Betydning, Forf. vil, men maa, 
hvad sprogligt ligger ligesaa nær, betegne enhver, der møder 
paa en Havne i Skibet, og skal det ikke have denne almindelige 
Betydning, kommer der omvendt til at mangle noget i Bestem
melsen, nemlig en Regel om, hvorledes de, der møder efter Tur, 
skal være udrustede. Ikke blot af denne Grund, men ogsaa fordi 
der ikke simpelthen tales om Havnebønder, men om den Havne
bonde, der er paa Skibet, forekommer den første Forstaaelse 
mig at være den nærmestliggende. Desuden staar der ikke blot 
om Havnebonden, at han skal have de tre Krigsvaaben, men og
saa at han skal have et Skjold, og da dette efter III—5 hørte 
til de Ydelser, som det hele Skipæn skulde præstere, og der altsaa 
ikke i III—4 kan ligge noget om, at den der nævnte Udrustning 
var Havnebondens Ejendom, bestyrkes det ogsaa herved, at det 
ikke drejer sig om en særlig Klasse, der var Ejere af Udrust
ningen. Endelig er det en uberettiget Forudsætning, at de tre 
Krigsvaaben var noget, som kun ganske enkelte var i Besiddelse 
af2. De norske og svenske Love peger absolut ikke i denne Ret
ning3, og de sjællandske Love kræver jo ogsaa af hver af de fem 
Deltagere i et Hærværk, at de skal være væbnede med tre Krigs
vaaben, hvilket dog ikke tyder paa, at denne Udrustning har været

1 S. 244 nederst, jfr. Afhandlingen S. 150.
2 S. 286 gaas der ud fra, at det kun var Tilfældet med en eller højst 

to Bønder i hver Landsby.
3 Gulatingslov § 309, der paalægger alle fri og myndige Mænd at søge 

Vaabentinget, synes at forudsætte, at enhver af de dér fremmødende havde 
Økse eller Sværd, Spyd og Skjold, og de svenske Love gaar nærmest ud 
fra, at tre eller fire Krigsvaaben fandtes i ethvert Dødsbo, Östgötalov 
G. 15, jfr. Vap. 6, 1 (vistnok Skjold, Sværd og Kedelhat), Södermannalov 
G. 6, jfr. Addit. 2 (vistnok de samme Vaaben samt Spyd). Helsingelov 
Æ. 14, 2. P. 14, 2 gaar endda endnu videre.
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en Sjældenhed. At Hærværk var en Forbrydelse, der kun kunde 
tænkes begaaet af en Høvding med hans Huskarle (S. 139), er 
der intet, som tyder paa. Ogsaa Slesvig Byret § 8, Flensborg Byret 
lat. T. § 8, dansk T. § 1 kan i denne Sammenhæng nævnes. Ifølge 
dem skal Faderen udlægge hver af sine Sønner (naar de efter 
opnaaet Myndighed vil forlade ham) tre Mark samt Skjold, Sværd 
og Spyd, om han har Evne dertil. Selv om de sidste Ord viser, 
at ikke enhver Fader var i Stand til at udstyre alle sine Sønner 
paa den nævnte Maade, maa man dog af Bestemmelserne have 
Lov at slutte, at Besiddelse af Skjold, Sværd og Spyd har været 
almindelig blandt Byernes Borgere.

Efter det ovenfor udviklede maa det vistnok indrømmes, 
at Forf.’s Begreb om Havnebønder er af meget problematisk 
Art, og jeg tror afgjort, at det bør udgaa af den danske Rets
historie, men dermed falder som ovenfor berørt Hovedstøtten 
for Forf.’s Teori om Ledingsordningen i ældre Tid, der iøvrigt 
i hvert Fald maa have haft et Supplement i Regler om den almin
delige Befolknings Pligt til at deltage i Landets Forsvar. Et saa- 
dant Supplement maatte være særlig uundværligt, naar Ledings
ordningen hvilede paa den af Forf. antagne snævre Basis, og der 
er efter min Mening ogsaa tilstrækkelig Hjemmel for, at Regler 
som de nævnte virkelig har været gældende. Det er ikke min Me
ning hermed at ville tage Afstand fra alt, hvad Forf. i sin Afhand
ling anfører i modsat Retning1. Han har Ret i, at der ikke bestod 
en almindelig Modsætning mellem en Forsvarsordning og en An
grebsordning, og særlig ogsaa i, at en saadan Modsætning ikke 
ligger bagved J. L/s Skelnen mellem Landeværn og Leding. 
Ledingsordningen havde ligesaavel Forsvars- som Angrebskrig 
for Øje, men Forholdet var det, at den Pligt til at tjene efter 
Tur, som Ordningen i Almindelighed paalagde Befolkningen, 
i et vist Tilfælde, nemlig naar en Landsdel angrebes, suppleredes 
med en Pligt for alle vaabenføre Mænd til at møde. Dog gjaldt 
denne Pligt kun den angrebne Landsdels Beboere, i de større 
Lande vel endog kun den nærmeste Omegns Beboere, medens 
Hjælp fra andre Lande maatte tilkaldes gennem Udbud af Leding. 
En Ordning som denne var i sig selv naturlig og kunde ikke volde 
nogen praktisk Vanskelighed, da hele det til et Ledingsudbud 
hørende Apparat var unødvendigt, naar de paagældende kun 
skulde kæmpe i relativ Nærhed af deres Bopæle og det hele kun 
staa paa, indtil det bestemte Anfald var afslaaet. Beviserne for, 
at Ordningen har bestaaet, kan jeg desværre ikke gaa nærmere 
ind paa her, men maa nøjes med at sige, at de Fortolkninger,

1 S. 163 Hg.
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hvorigennem Forf. i Afhandlingen søger at bortforklare de vel
kendte Bevissteder1, forekommer mig alt andet end overbevisende, 
og at jeg i Modsætning til Forf. ogsaa lægger Vægt paa, at en Regel 
om hele Befolkningens Pligt til at deltage i Landeforsvaret op
rindelig var anerkendt i Danmarks Nabolande.

Fremstillingen af Ledingsvæsenets Udvikling i det 13. Aarh. 
bygger helt igennem paa den ofte omtalte Afhandling, og herpaa 
skal jeg ikke gaa nærmere ind, hvad jeg saa meget lettere kan 
undlade, som jeg her i Hovedsagen er enig med Forf. Hans Op
fattelse af den i Valdemar Sejrs Tid i Sjælland og Jylland stedfundne 
Reform af Ledingsafløsningen, hvorved den fra at være en Afgift 
af Havnene gik over til en Skat af de enkelte Ejendomme, anser 
jeg saaledes for utvivlsom rigtig, selv om der kan diskuteres om 
Enkeltheder, saaledes navnlig om Tidspunkterne for Gennem
førelsen. Jeg vil ogsaa gerne gaa med til, at Reformen har be
tydet en Forøgelse af Skattebyrden paa mange Ejendomme og 
følgelig forøgede Indtægter for Kronen, men overfor de Resul
tater, Forf. kommer til med Hensyn til Forøgelsens Størrelse 
(S. 283 og 293), maa jeg dog stille mig noget tvivlende. Grund
laget for Beregningen forekommer mig nemlig temmelig usikkert. 
Grundlaget er, som det vides fra Afhandlingen2, Hallandslistens 
Oplysning om, at Ledingsafløsningen i Halland var 1 Mark Sølv 
af hver Havne, og samme Listes Angivelser af Antallet af Bøn
der og Havne i de hallandske Herreder, men at disse Oplysninger 
og Angivelser lader sig overføre paa de andre Landsdele og saa
ledes ogsaa kombinere med J. L/s Ledingsbestemmelser, er ikke 
uden videre givet. Man maa ikke glemme, at Ledingsafløsningen 
i den jydske Redaktion af Rigslov 1284 § 10 sættes til 2 Mark 
Penge, hvilket er mindre end man skulde vente efter den hal
landske Sats (Thords Art. 93 har derimod 3 Mark Penge, der kan 
svare til 1 Mark Sølv), og at Hallandslistens Oplysninger om 
Antallet af Bønder pr. Havne kun gælder 7 Herreder, hvor 
Forholdene viser sig at være højst forskellige. Heller ikke For
udsætningen om, at der gennemsnitlig var to Bønder (o: voksne 
Mænd) paa hver Gaard, hvilken danner Grundlaget for Beregnin
gen af Havnenes Gaardantal og derigennem af de enkelte Gaar- 
des Skattebyrde før og efter Reformen, kan anses for sikker; 
jeg vilde snarest tro, at Tallet to er for lavt.

1 Angaaende forskellige Vidnesbyrd om Opfattelsen ved Middelalderens 
Udgang, se William Christensen, Dansk Statsforvaltning S. 289 overst og 
291 overst samt Missiver III, S. 295.

2 S. 183 flg.
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Der er ogsaa et andet Punkt i Fremstillingen af det 13. Aar- 
hundredes Ledingsvæsen, overfor hvilket jeg maa tage Forbehold, 
nemlig det Forsøg, Kristoffer I skal have gjort paa at indføre 
Ledingsskatten efter sjællandsk-jydsk Mønster i Skaane, og den 
Rolle, dette Forsøg skal have spillet under Ærkebispestriden 
(S. 309). Jeg kan ikke af Aktstykkerne, som findes udførligt gen
givne i Afhandlingen1, udlæse noget herom. Kristoffers Privilegium 
for Væ af 1253, hvorved han dels fritager Bymændene (villani) 
a debito expeditionis, dels byder, ut coloni nostri ibidem de 
singulis suis fyarthing, que tenent, solvant nobis annuatim mar- 
cam denariorum in festo Olaui, ita quod nobis prefer premissa 
in nullo servire teneantur nisi in assignatione vectigalium, cum 
nos personaliter affuerimus o. s. v., kan ikke forstaas derhen, at 
Kongen fritager Væ som By fra at yde Ledingsafløsning, men til 
Gengæld paalægger de Indbyggere i Byen, som driver Agerbrug, 
den personlige Ledingsafløsning af deres Jordbesiddelse. Ganske 
bortset fra, at der ikke tales, om Byen, men om Bymændene, er 
der intet, som tyder paa, at den sidste Del af Bestemmelsen skulde 
sigte til Ledingsafløsning. Den naturlige Forstaaelse af den er den, 
at Kongen med en enkelt Undtagelse fritager sine coloni i Væ 
for samtlige de dem som saadanne paahvilende Ydelser (Land
gilde, Arbejde og hvad der ellers kunde være Tale om), mod at 
de betaler et en Gang for alle fastsat aarligt Vederlag. I 
Procesakterne fra Ærkebispestriden maa der være en Fejl. Til 
Kongens Klagepunkter VIII de impedimento expeditionis et de 
multis aliis og IX quod promisit Nyburg, quod deberet terræ esse 
bonus et æquus2, svarer Ærkebispen: Ad nonum autem et reliqua, 
quæ sequuntur, dicimus, quod expeditioni vestræ nunquam in- 
tulimus impedimentum, sed magis profectum. De multis etiam 
aliis, quæ promisimus Nyburg, ut asseritis, scilicet quod deberemus 
esse terræ bonus et æquus, speramus etc., hvorefter der følger en 
længere Udvikling, der slutter med: Et per hoc respondetur suffi
cienter ad octavum8. Det er dog klart, at Ordene quod expeditioni 
vestræ o. s. v. er Svar paa Kongens ottende Punkt og De multis 
etiam aliis4, quæ promisimus o. s. v. paa hans niende Punkt, og 
der maa have fundet en Forveksling af Tallene Sted, naar det 
første i Svaret betegnes som det niende og omvendt. Det er derfor

1 S. 225 ff.
2 S. R. D. V. 599.
3 ibid. 600.
4 I Klagepunkterne skal der uden Tvivl læses: VIII. de impedimento 

expeditionis. IX. de multis aliis, quæ promisit o. s. v. Klagepunkterne 
indledes iøvrigt alle med Ordet de.

Historisk Tidsskrift. 9. R. IV. 23
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uberettiget at lade den ovenfor udeladte Udvikling referere sig 
til Ledingsafløsningen, hvis Ordene ikke særlig peger hen paa 
denne, og det gør de aldeles ikke. Det, Ærkebispen hævder, er 
en almindelig Skattefrihed for Kirkegodset, saaledes som Kirken 
gjorde Krav paa den siden Laterankoncilierne af 1179 og 1215, 
og han henviser til Støtte herfor dels til, at Kongens Forfædre 
havde skænket Kirkerne Gods med uindskrænket Ejendomsret 
(pleno jure), dels til, at Kirken tjente Kongen (regiæ jussioni 
servit ecclesia) af alle og for alle sine Besiddelser, hvorved han 
uden Tvivl sigter til Bispernes Lenspligt.

Der er saaledes efter min Mening ingen Hjemmel for, at den 
i de andre Lande gældende Ledingsordnings Indførelse i Skaane 
har været et Stridspunkt mellem Kongen og Ærkebispen, endsige 
som Forf. vil det vigtigste Stridspunkt, og dermed falder frem
deles Paastanden om, at Ærkebispen paa dette Punkt skulde have 
været Skaaningernes Fører overfor Kongen, en Paastand, der da 
ogsaa harmonerer meget daarligt med, at Rollerne i Striden om 
den skaanske Kirkeret var fordelt lige omvendt, idet Kongen her 
stod sammen med Bønderne overfor Ærkebispen (S. 312). Derfor 
maa jeg ogsaa tage Afstand fra, hvad der S. 309 bemærkes om, 
at Ærkebispen til Beskyttelse for Bønderne ud over alle Grænser 
gjorde Brug af Mandtagningen, hvorved hans Mænd, der i Virke
ligheden kun var ledingspligtige Bønder, fritoges for deres Ledings
pligt. Fra Afhandlingen vides1, at Forf. vil støtte dette paa det 
Brev, Kristoffer I 1257 lod læse paa Lunde Landsting, og hvor 
han i Forbindelse med en Tilbagekaldelse af Ærkebispens og 
Lundekirkens Privilegier paalagde omnibus militibus ac aliis, qui 
memorato Domino (o: Ærkebispen) omagio sunt astricti, ut infra 
XV dies ad nos veniant a nobis omagium accepturi, prout direp- 
tionem omnium bonorum suorum voluerint euitare: de cætero 
nihilominus sicut alii rustici seruituri. Han vil her forstaa militibus 
om Herremænd og aliis om Bønder, som Ærkebispen havde gjort til 
sine Mænd, uden at det dog dermed var Meningen, at de skulde være 
andet end Bønder, idet Hensigten blot var at beskytte dem mod de 
Krav med Hensyn til Leding, der stilledes til dem fra Kongens 
Side, og det skal alene være til disse Bønder, at der sigtes ved 
Sætningen om, at de paagældende for Fremtiden skal tjene Kon
gen sicut alii rustici, hvilket betyder, at de fra nu af skal give 
Kongen de Ydelser, som paalægges andre Bønder. Ordene mili
tibus ac aliis behøver dog ikke at føre udover Herremændenes 
Kreds, idet de kan oversættes ved Riddere og andre, og i hvert 
Fald tillader Ordene ikke at henføre den sidste Sætning blot til

1 S. 229.
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aliis; den maa ogsaa gaa paa militibus og maa altsaa for begge 
Klasser enten angive en Følge, der kun skal indtræde, hvis de 
ikke aflægger Troskabsed, eller, dersom man ikke vil knytte den 
sammen med den forudgaaende Straffetrussel, en Følge, der i alle 
Tilfælde skal indtræde. Hvorledes man end vil forstaa Stedet1, 
bliver det altsaa umuligt af det at udlede noget specielt om de 
med Ordet aliis betegnede Personer, men skal milites tages med, 
er der ingen Anledning til at tænke sig den Baggrund for For
anstaltningen, som Forf. vil, og noget, der direkte peger lien paa 
denne Baggrund, indeholder Ordene jo i hvert Fald ikke.

Som Læseren af denne Anmeldelse vil se, har jeg i Prof. 
Arups Behandling af Forfatnings- og Retshistorien fundet meget, 
jeg maa modsige, og kun paa faa af de Punkter, jeg har omtalt, 
har jeg helt kunnet følge ham. Dette er dog i mine Øjne ikke 
afgørende for Bogens videnskabelige Værdi, men Dommen om 
den maa ganske vist til en vis Grad afhænge af, for hvem den 
er bestemt. Til Lærebog finder jeg den lidet egnet, og har det 
været Prof. Arups Tanke, at den skulde benyttes som saadan, 
vil den næppe vise sig at svare til Formaalet. Er den derimod 
tænkt som en Redegørelse overfor Forskningen for dens For
fatters almindelige Syn paa Udviklingen, maa Dommen om 
den blive en anden. Ensidigheden skader da ikke meget, og For
trinene vejer i det hele tungere end Manglerne. For Viden
skabsmanden vil det kunne være i høj Grad lærerigt — som det 
har været for mig — at se Udviklingen belyst ud fra et enkelt 
vigtigt Synspunkt, selv om Gennemførelsen er meget ensidig og 
de enkelte Resultater ofte tvivlsomme. Han vil kunne lære af 
Bogen, ikke blot hvor han er enig med den, men ogsaa jævnligt 
i det omvendte Tilfælde, fordi han ogsaa her maa anerkende, at 
dens Undersøgelser har aabnet nye Perspektiver eller i hvert 
Fald vist, at det hidtil antagne var mindre sikkert, end man 
troede. Ud fra dette Synspunkt er jeg trods alt, hvad jeg mener 
der kan indvendes mod Prof. Arups Danmarkshistorie, taknem
melig for den og vil ønske Forfatteren Held til Fortsættelsen.

Poul Johs, Jørgensen,

1 Jeg nærer ingen Tvivl om, at Erslev forstaar det rigtigt, naar han i 
Danmarks Riges Hist. II 47 gengiver det derhen, at Ærkebispens Mænd 
skal aflægge Kongen Troskabsed, hvis de ikke vil miste deres Herremands
rettigheder og fremtidig kun være Bønder.

23*
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Knut Gjerset: History 
of Iceland. New York, 
The Macmillan Company, 

1924.
andre nordiske Sprog, og

For første Gang møder man her 
paa et af Verdenssprogene en udførlig 
Islands Historie. Og da der ikke eksi
sterer et lignende Værk hverken paa 
de andre Verdenssprog eller paa de 
Islandsk i dets Nutidsdragt kun læses 

af enkelte Specialister, saa kan man med fuld Ret sige, at denne 
Bog har Bud til alle, som interesserer sig for Island, hvor i Verden 
de saa end bor og hvilket Sprog de end taler. Bogen er derfor 
vigtig nok til, at der bør skænkes den Opmærksomhed, især da 
den øjensynlig er bygget paa lange og sikkert møjsommelige 
Studier, og for en islandsk Anmelder er det en særlig Glæde at 
notere den Kærlighed til Emnet og den hjertelige Velvilje over 
for Island og dets Folk, som man overalt møder.

Man føler sig paa Forhaand venlig stemt overfor Bogen og 
dens Forfatter. Saa meget ærgerligere virker det, naar man op
dager, at den, trods sine gode Sider, dog ikke svarer til de For
dringer, man maa stille med Hensyn til Nøjagtighed i det, der 
oplyses, kan dadies for alvorlige Udeladelser, nogle rent ud ufor
klarlige, og i høj Grad mangler ny og originale Synspunkter. 
Fort, har dels været altfor afhængig af sine Kilder, dels ikke 
udnyttet dem tilstrækkelig, dels ikke kendt eller benyttet 
Værker, som han kunde have raadspurgt, og som sikkert vilde 
have bragt ham til at ændre sin Opfattelse i flere Spørgsmaal. 
Det vilde have været i høj Grad ønskeligt, hvis han inden Tryk
ningen havde kunnet underkaste hele Manuskriptet en grundig 
kritisk Gennemgang ved en Specialist.

Jeg vil først lige nævne det mindst væsentlige, Behandlingen 
og Retskrivningen af islandske Navne. Den er meget inkonse
kvent og ofte forkert. Værre er positive Fejl m. H. t. Fakta. 
Saaledes paastaas der S. 20, at de islandske Landnamsmænd ved
blev at betragte sig som norske Borgere. Intet kan være mere 
urigtigt — mange af dem var jo netop taget bort fra Norge »for 
at være fri for Konger og andre Forbrydere« som en af dem sagde, 
og Gang paa Gang hævdes det, ofte i kraftige Udtryk, at Islæn
derne intet vil vide af en statslig Forbindelse med Norge. Forf. 
indrømmer da ogsaa selv Side 53, at de betragtede sig som et 
særligt Folk. Side 28 anføres Svartkell som bedende den smukke 
Bøn: »Maa altid godt times de gamle og godt times de unge«; 
det var ikke Svartkell. men hans Sønnesøn Glum Thorkelsson. 
S. 54 er Kjartan Ölafssons berømte Svar til Kong Olaf Tryggvason 
misforstaaet. Forf. gengiver det som »he would accept the new
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faith, and would show the god Thor little honor on his return 
to Iceland« — Kjartans Ord var (Kålunds Udg. af Laxdæla 
S. 149) »Jiat ætla ek mér at taka Jjvf at eins viö trü i Noregi at 
ek meta Iltils J)6r enn næsta vetr, er ek kem til Islands« o: »jeg 
agter ikke at antage (den ny) Tro her i Norge med mindre (jeg 
føler mig sikker paa, at) jeg kan agte Thor ringe næste Vinter, 
naar jeg kommer til Island«. Den sproglige Form viser, at dette 
maa være Meningen, og Kongens Ord bagefter i Sagaen bekræfter 
dette. Kjartan vil ikke tage mod den ny Tro paa Skrømt, 
han vil overbevises, og Kongen siger da, at han kan se det paa 
hans Miner, at han stoler mere paa sine egne Kræfter end paa 
Thor og Odin. — S. 85 siges, at Glüm Geirason har stævnet Dig
teren Ottar for Thorskafjordstinget, og at »Odds Sønner« [for
modentlig Trykfejl for Ottar’s] kom derhen for at hjælpe deres 
Fader, klædte saa pragtfuldt, at Folk troede, det var Aserne. Dette 
er helt forkert. Ifølge Landnåma, der citerer et samtidigt Digt 
om Begivenheden, var den anklagede en Digter ved Navn Oddr. 
Han havde tidligere digtet en Mindedrapa om Høvdingen Hjalti 
Thöröarson, hvis Gravøl var blevet fejret med en i Island uhørt 
Pragt (1440 Gæster) — og det var denne Høvdings Sønner, Thor
vald og Thörö, der mødte paa Tinget for at hjælpe Digteren 
og vakte saadan en Opsigt. S. 175 staar en slem Fejl. Der er 
Tale om Hrafn Sveinbjarnarsons Sønner, der hævner deres Fader. 
Der staar saa videre: »Hrafns sons Thord and Sturla . . . directed 
their attacks against Sighvat and his son Sturla«; — det var 
netop ikke Hrafns Sønner (som forøvrigt bar andre Navne), men 
Sønnerne af Hrafns Dødsfjende og Morder Thorvald, der gjorde 
sig skyldige i de Ugærninger, som Forf. beretter om. S. 180 siges 
at Sturla Sighvatsson blev taget til Fange og henrettet efter 
Slaget ved Ørlygsstad; han faldt i Slaget, Skildringen af hans 
Død i Sturlunga er netop meget berømt, det var et Par af hans 
Brødre, der blev taget til Fange og henrettede. De genealogiske 
Forhold, der skildres paa Side 151 i Note 1, er helt forkerte. 
S. 277 kaldes J6n Arason Biskop til Skålholt, i St. f. Holar.

Jeg kunde nævne mange flere Fejl af den Art, men dette er 
dog ikke den Slags, som jeg ansér for de værste, — de skyldes 
ligefrem Skødesløshed eller Uopmærksomhed og kan let ændres i 
næste Udgave. Dette bliver imidlertid vanskeligere ved Fejl af 
en anden Art, nemlig Forf.s Domme om historiske Begivenheder 
og Personer, som jeg af og til maa finde betænkelige.

Forf. staar vaklende overfor Spørgsmaalet, hvem der maa 
ansés for at være Islands første nordiske Opdager. Man er nu 
saa nogenlunde enig om, at det maa have været Svenskeren
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GarÖar Svåfarsson og ikke Nordmanden Naddodd. Iøvrigt er 
Forf.s Skildring af Landnamstiden i det hele og store god og 
overskuelig, og det bør fremhæves, at han S. 13 rigtig lægger 
Vægt paa, at Hoveddrivfjederen til denne store Udvandring fra 
Norge ikke udelukkende var de ændrede politiske Forhold ved 
Enekongedømmets Indførelse, uagtet dette naturligvis spillede 
en vis Rolle, men først og fremmest de økonomiske Bevæg
grunde, — Island frembød for Nybyggerne en stor Forandring 
til det bedre, naar man kom fra Vestnorges stejle Fjelde og 
ufrugtbare Klippekyster. Island var Datidens Canada i mangen 
en norsk Almuesmands Øjne. Men her er det meget beklageligt, 
at Forf. ikke kender Bjørn M. Ölsens vigtige Undersøgelse om 
Islands Folkemængde i Middelalderen. Den findes i Safn til sögu 
Islands IV, 295—385 (»Um skattbændatal 1311 og manntal å 
Islandi fram aö peim tima«). B. M. Ölsen kommer til det Resultat, 
at Folkemængden Aar 965 har været ca. 60,000, Aar 1095 ca. 
77,000 og Aar 1311 ca. 72,000. — Naar Forf. S. 20 definerer den 
höldsréttr, som islandske Statsborgere havde i Norge, som »the 
right of chieftains to own and inherit property«, er dette ikke 
rigtigt; »höldsréttr«. har næppe haft anden Betydning, end at der 
i Tilfælde af Retskrænkelse skulde betales en højere Erstatning 
til en höldr end til en Mand af det menige Folk (höldr = ööalborinn 
madr, jfr. B. S. Phillpotts: Kindred and elan S. 61 ff.); se for
øvrigt Fritzners Ordbog under höldr: »holds réttr, den Fyldest
gørelse som tilkommer en höldr for tilføjet Retskrænkelse«; S. 169 
omtaler Forf. det samme som »rights of a free native citizen in 
case of personal injury« — det er noget bedre, men dog, som oven
for vist, heller ikke helt rigtigt.

Forf.s Skildring af Kristendommens Indførelse i Island lider 
af en Del Mangler. Det er et altfor stærkt Udtryk, naar han S. 52 
siger, at det islandske Folk kunde være forblevet hedensk flere 
Aarhundreder længere, hvis ikke Olaf Tryggvason havde taget 
saa kraftigt fat. Netop det Faktum, at det gik saa let at faa 
Kristendommen indført, burde have overbevist Forf. om, hvor 
faldefærdig den gamle Tro allerede dengang var. Hvorledes skulde 
Island i flere Aarhundreder have været i Stand til at værge sig 
imod den kristne Indflydelse fra Nabolandene? Saalænge Vikinge
tiden varede, og en stor Del af det islandske Aristokrati endnu 
betragtede Sørøveri som en hæderlig Næringsvej, var der en svag 
Mulighed for, at en fredelig Paavirkning udefra kunde undgaas, 
men efter Sørøveriets Ophør i Beg. af det 11. Aarh. og med det 
tiltagende fredelige Handelssamkvem med Nabolandene vilde det 
have været umuligt at udelukke Island fra at komme ind under
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Kristendommens Indflydelse. løvrigt vilde det have været ønske
ligt, om Forf. havde benyttet Lejligheden til at give et Afsnit 
om Asatroen, navnlig som den artede sig i Island, og det islandske 
Folks religiøse Forestillinger, inden det antog Kristendommen. 
Fremstillingen af Forhandlingerne paa Altinget om Kristendom
mens Indførelse er altfor uklar. Forf. burde have fremhævet det 
vigtige Faktum, at begge Parter paa Forhaand havde lovet at 
respektere Lovsigemandens Afgørelse, og denne faldt saa i Kristen
dommens Favør, hovedsagelig af udenrigspolitiske Hensyn, og 
fordi Lovsigemanden Thorgeir, en erfaren og klog Statsmand, 
tydeligt har indset, at det vilde være uklogt og i Længden umu
ligt at standse den mægtige Bevægelse, som havde sejret overalt 
i Verden. Forf. kunde have omtalt den græsk-orthodoxe Missions
virksomhed, som ved Hjælp af armeniske Missionærer strakte 
sig til Island, og som bl. a. har sat Spor i Fristatstidens Lov
givning. Rimeligvis har Gustav Storm Ret i, at disse Gejstliges 
Besøg staar i Forbindelse med Harald Haarderaades Bestræbelser 
for at frigøre den norske Kirke fra Pavens Supremati. Det 
bør fremhæves stærkt, at naar de første Aarhundreder efter 
Kristendommens Indførelse (Tiden ca. 1000—ca. 1200) i det 
hele er en fredelig Tid, skyldes dette først og fremmest en Række 
kloge og kraftige Statsmænd, dels verdslige som Goden Snorri 
Thorgrimsson, Lovsigemanden Skapti Thoroddsson, den vise 
Njåll Thorgeirsson o. a., dels Gejstlige som de tre store Biskopper 
Isleif, Gizur og den hl. Jon Ögmundsson, meget mere end 
det skyldtes Kirken som saadan eller den egentlige Kristendom, 
som kun faa forstod og praktiserede, uagtet alle bekendte den 
med Læberne. Hvis Kristendommen virkelig havde haft nogen 
nævneværdig Magt hos Folkets brede Lag dengang, eller blot hos 
den overvejende Del af Aristokratiet, saa havde man kunnet 
vente, at Kirken kunde have optraadt kraftigere til at standse 
Høvdingernes Magtbrynde og voldsomme Færd i det 13. Aar
hundrede, men intet er tydeligere end Kirkens virkelige Afmagt 
til at hæve Folket moralsk i det daværende islandske Samfund, 
trods enkelte fremragende Idealisters (St. Thorlåk, Gudmund d. 
Gode) Forsøg paa at hævde dens Stilling.

Forf. er tilbøjelig til at undervurdere Middelalderens islandske 
Digtning, men til Gengæld overvurderer han den islandske Hi
storieskrivning, naar han siger, at den er »a field in which they 
[o: de islandske Historikere] had little serious competition in 
contemporary European litterature«. Dette er en Overdrivelse, 
som ingen, der kender til samtidig europæisk Litteratur, kan god
kende, — man tænke blot paa den byzantinske Historieskriv-
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ning paa den Tid og paa Villehardouin, Joinville og andre. Man 
maa i høj Grad beklage, at Forf. ikke synes at kende det vig
tigste Værk, som hidtil er fremkommet om Islands største Hi
storiker, nemlig Prof. Siguröur Nordals Bog om Snorri Sturluson 
(Rvk. 1920). At Snorri var en genial Skribent, og at hans Edda 
og Heimskringla er en Pryd for Verdenslitteraturen, kan der næppe 
være delte Meninger om, men at kalde ham »a farsighted patriot« 
er ikke rigtigt, — hans Maskepi med Norge umuliggør, at man 
kan betragte ham saaledes, og uagtet det kaster et forsonende 
Skær over ham, at han tilslut brød med den norske Konge, hvad 
der kom til at koste ham Livet, saa kan man ikke helt frikende 
ham. Men han er interessant som faa, baade som Menneske og 
som Forfatter.

Naar nu Forf. har saa høje Meninger om de islandske Saga
skrivere, er det mærkeligt, at han udnytter dem saa lidt. Vi 
er saa heldige at have en Række Sagaer, der giver os fyldige 
og klare Billeder af forskellige islandske Stormænd og deres 
Færden i Tidsrummet ca. 960 og til ca. 1030. F. Eks. frem
træder Snorri Godi, Brødrene Gudmund den Mægtige og Einar 
Eyjolfsson aldeles tydelige for os. Men hvad der i Bogen 
berettes om den første, Islands betydeligste Mand paa den Tid, er, 
at han byggede en Kirke paa sin Gaard; Gudmund nævnes slet 
ikke, og hans vise Broder, hvis Raad paa Altinget hindrede Is
lands Underkastelse under Olaf den Hellige, nævnes heller ikke. 
Bandamannasaga, dette uforlignelige Billede af det islandske 
Aristokratis Forfald, regner Gj erset til de mere uhistoriske Sagaer, 
i Lighed med Grettis Saga. Det vilde ogsaa have været meget 
ønskeligt, hvis Forf. havde behandlet Islands Lovgivning og dets 
sociale og økonomiske Forhold i Fristatstiden noget udførligere. 
Han omtaler f. Eks. ikke den lovmæssige, gensidige Forsikring, 
som de islandske Bønder dengang havde indført. Ligeledes vilde 
det have været ønskeligt at faa udførligere Besked om den kultu
relle Forbindelse mellem Island og Udlandet. Vi faar kun lidt 
at vide om den livlige Forbindelse med England, som dog — ikke 
mindst efter Kristendommens Indførelse — betød meget. Enkelte 
Islænderes Studieophold i engelske Klosterskoler (St. Thorlåk) 
kom til at bære store Frugter; her skal der kun mindes om, det 
islandske Alfabets Laan fra det engelske, og at Bogkunst og 
Billedkunst viser tydelig engelsk Indflydelse.

Bogens svageste Afsnit er imidlertid Kap. 11—12, Tidsrummet 
ca. 1300—ca. 1520. Men Forf. har her en stor Undskyldning. 
Kilderne til dette Tidsrums Historie er saa faa og sparsomme, 
i Sammenligning med det nærmest foregaaende og det nærmest
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efterfølgende Tidsrum, og der findes til Dato ingen fyldestgørende 
Behandling deraf. Island befinder sig efter Borgerkrigenes Tid 
og Kongedømmets Indførelse i en Stagnationsperiode, som navnlig 
bliver slem efter den sorte Død. Kongernes Politik gaar ofte kun 
ud paa at faa saa mange Penge ud af Landet som muligt, og om 
Regeringsforanstaltninger til virkelig Gavn for Folket er der kun 
sjælden Tale. Folkets lovlige Organ, Altinget, var ikke stort bedre 
end Kongerne, og Hirdstyrerne, Stormændene plejede kun deres 
egne Interesser, Gejstligheden ligesaa. Paa Folkets Tarv i det 
hele tænkte faa. Og dog er Tiden ikke uden Lyspunkter. Litte
raturen er ingenlunde saa slet, som man ofte er tilbøjelig til at 
tro. Det er ikke rigtigt, som Forf. hævder, at efter 1400 »prose 
production was limited to letters and documents and a few 
annals«. Prof. Finnur Jonssons store Litteraturhistorie kunde 
have vist ham, at der er noget mere. Og til Tider fremkommer 
der Folk og Begivenheder, som vidner om en vis Kraft og Selv
hævdelse overfor Udlandet. Forf. har faaet et for stærkt Indtryk 
af Islands Svaghed i denne Tid. Naar han siger, at engelske og 
tyske Købmænd har deltaget i Altingets Forhandlinger, saa passer 
dette ikke, — de har kun mødt som saa mange andre paa Altinget 
og underhandlet med denne Institution og den lovlige Øvrighed 
paa ordinær Vis.

I Grunden er Biskop Finnur Jonssons Historia ecclesiastica 
Islandiæ endnu den bedste Ledetraad gennem dette Tidsrum, 
navnlig naar den suppleres med de hertil hørende Bind af Diplom. 
Isl. og de to første Bind af Safn til sögu Islands. Men man maa 
dog stadig erindre, at Finnur Jonsson var en lutheransk Biskop, 
og at hans Dom over de katholske Prælater og deres Kampe 
med verdslige Stormænd maaske er noget farvet heraf. Navnlig 
gælder dette de to Holabisper Ölaf Rögnvaldsson og Gottskålk 
Nikulåsson, som man i Nutiden næppe vil være tilbøjelig til at 
dømme saa haardt som tidligere, i hvert Fald ikke den sidste. 
Forf.s Dom (S. 270—271) slutter sig til den ældre Opfattelse. 
Overfor Stormændene repræsenterede Biskopperne som Regel en 
højere Kultur og en bedre Tingenes Orden i det hele og store; 
de var efterhaanden blevet de eneste, der havde tilstrækkelig 
Kraft til at kunne optræde paa hele Folkets Vegne mod Kronens, 
og Hirdstyrernes Anmasselser, hväd Jön Arason tilfulde beviste, 
og man fristes nu og da til at ønske, at Kirken havde kunnet faa 
en saa stor Magt over Folket, at det havde kunnet samle sig helt 
og udelt om sine Biskopper til Kamp mod Fremmedherredømmet, 
i Stedet for som det dengang blev til Frafald og Splittelse og 
som Følge deraf et ynkeligt Nederlag og en Nedgangsperiode,, 
som først er endt i vor egen Tid.
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Fremstillingen af Reformationens Historie lider i høj Grad 
under, at Forf. øjensynlig ikke har benyttet Prof. Pali Eggert 
Ölasons monumentale Værk »Menn og mentir siöskiptaaldarinnar 
å Islandi«, hvoraf i hvert Fald de to første Bind om Jon Arason 
og hans Modstandere (Rvk. 1919—20) kunde være kommen Forf. 
i Hænde, inden hans Bog gik i Trykken. Gjersets Fremstilling er 
paa flere Punkter meget uheldig. Det er for stærkt et Udtryk 
at sige, at Biskop Gizur, Reformationens Forkæmper, og Biskop 
J6n Arason, dens Hovedmodstander, var en Tid saa gode Venner, 
at de »lovede at hjælpe hinanden«. Det gjaldt i hvert Fald ikke 
deres kirkelige Politik. Begge spillede de et Forhalingsspil. De 
forstod og skattede hinandens gode Egenskaber, men om en 
Eftergivenhed i deres Livssag var der ikke Tale. Biskop Gizur 
brød sig ikke om at lade det komme til en aaben Kamp med sin 
populære og mægtige Kollega, han ventede ganske rolig paa, at 
han skulde dø, i Forvisning om at ingen katholsk Gejstlig kunde 
findes til at fortsætte hans Kamp for den gamle Kirke med 
samme Kraft og Klogskab. Og Jon Arason holdt Kongen hen 
med fagre Ord og halve Løfter i Haab om, at Katholicismen snart 
vilde sejre i Tyskland og dermed ogsaa snart generobre Norden 
ug omstyrte Kristian III. s daarligt befæstede Trone. I Skildringen 
af J6n Arasons sidste Kamp paa Sauöafell undlader Forf. helt 
at fortælle om den virkelige Grund til Toget, som var, at Biskop 
Jon vilde skaffe sin Søn Ari en Ejendom, som han havde et rets
ligt Krav paa, men som Daöi Gudmundsson, Biskoppens eneste 
betydelige Modstander, ikke vilde afhænde. Begge Parter, Biskop
pen og hans Søn paa den ene Side og DaÖi paa den anden Side, 
møder saa for Lovmandens Ret paa Gaarden — naturligvis begge 
med væbnet Følge, for at faa Sagen afgjort. DaÖi tilbyder Forlig 
og henskyder Sagen til endelig Afgørelse paa næste Alting; dette 
vil Modparten ikke gaa ind paa, og endelig tirres Daöi til at 
bryde Tingfreden og overfalde Biskoppen og hans Følge og tage 
ham og hans Sønner til Fange, — noget som i Begyndelsen slet 
ikke synes at have været hans Hensigt.

Den Fremstilling, der gives af den isl. Litteratur i det 16.— 
18. Aarh., har store Mangler. Tidsrummets betydeligste verdslige 
Digter Stefån Ölafsson, »Islands Horats«, nævnes overhovedet slet 
ikke, heller ikke i det 18. Aarh. den paa saa mange Omraader 
fortjenstfulde Lovmand Påll Vidalin, en af Islands faa viden
skabelige Jurister, og som Digter ogsaa betydelig. Der er intet 
Perspektiv i Fremstillingen — man faar f. Eks. nærmest det Ind
tryk, at Ole Worm og Jakob Langebek er samtidige. Björn Hall- 
dorsson, den store Folkeopdrager, den islandske Leksikografis
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egentlige Grundlægger, Kartoffeldyrkningens Ophavsmand i Is
land, omtales heller ikke, og hans Svoger Digteren og Natur
forskeren Eggert Ölafsson kun ganske flygtigt.

Forf.s Skildring af Monopolhandelen lader ogsaa meget tilbage 
at ønske. Hovedværket om denne Periode Jon J. Aöils, Einokunar- 
verslun Dana har han langt fra udnyttet saa godt han burde, og 
heller ikke samme Forfs. Monografi om Sküli Magnusson. Jeg vil 
give et Eksempel som Bevis herfor. I enhver Fremstilling af de 
Reformforsøg, som blev gjort i denne Periodes Slutning, er der 
altid to Navne, der træder frem, Landfogden Sküli Magnusson og 
hans Ven Jon Erichsen (Eiriksson), Bibliotekar ved det Kgl. Biblio
tek og Deputeret i Rentekamret. Jon Erichsen blev efterhaanden 
Regeringens mest betroede Mand i alt Island angaaende. Man kan 
godt sige, at han direkte eller indirekte havde en Haand med i alle 
de Reformforsøg, som Regeringen i haris Tid søgte at iværksætte 
paa Island, og naar Sküli Magnüsson fik Regeringens Øre og kunde 
holde sig trods alle de forbitrede Angreb, der rettedes mod ham, 
har man ikke mindst Erichsen at takke derfor. For Islands økono
miske Opkomst betyder Erichsen derfor meget, og ikke mindre for 
dets Litteratur, ved at han blev Hovedmanden i »Lærdomslista- 
félagiö«, et dels videnskabeligt, dels praktisk-patriotisk Selskab, 
hvis Skrifter den Dag i Dag nyder stor Anseelse. Dette Selskab, 
Forløberen for det isl. litterære Selskab, omtales heller ikke af 
Forf. — Paa en Islænder virker Udeladelsen af Jon Erichsen og 
Björn Haldorsson i Skildringen af Reformperioden i det 18. Aarh. 
omtrent som det vilde virke paa en Amerikaner at se de første 
Aartier af de Forenede Staters Historie skildrede med Udeladelse 
af Benjamin Franklin og Alexander Hamilton.

Skildringen af Islands Historie i det 19. Aarh. er meget bedre, 
men man træffer dog ogsaa der Unøjagtigheder. Det er meget 
omtvisteligt, om man i Nutiden kan nævne Bjarni Thorarensen 
og Jonas Hallgrlmsson som den islandske Nutidslitteraturs største 
Digtere. Sig. Breiöfjörö er ikke den sidste Rimedigter, — der er 
flere efter ham. Jonas Jonasson var netop — i Modsætning til 
hvad Gjerset beretter — ikke særlig produktiv som skønlitterær 
Forfatter; hans Hovedbetydning ligger rimeligvis i hans Arbejder 
som Kulturhistoriker og Folkemindeforsker, og de vigtigste af 
hans Værker af denne Art er endnu uudgivne. Benedikt Björnsson, 
der S. 420 nævnes som fremragende Romanforfatter, har kun 
udgivet en lille Novellesamling; derimod omtales slet ikke den 
mest produktive islandske Dramatiker i Nutiden IndriÖi Einars- 
son, og i Opregningen af islandske Lyrikere i Nutiden savnes den, 
der i manges Øjne er vor største nulevende Digter, Stephan G.
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Stephansson, — lian omtales senere tilfældig som en Nybygger 
i Canada.

Det er mig en Glæde at notere, at Forf.s Fremstilling af Islands 
Selvstændighedskamp i det 19. Aarh. hører til Bogens bedste 
Partier. Dog burde det være fremhævet tydeligere, hvorledes den 
danske Regerings Holdning overfor Island tildels bestemtes af 
de politiske Stemninger i dansk indre Politik, og navnlig spillede 
Forholdet til den slesvigholstenske Bevægelse en betydelig Rolle. 
Stiftamtmand Trampes Forlangende om dansk Militær til Island 
var aldeles ikke hen i det blaa — set fra hans Standpunkt; det 
er et Faktum, at de slesvigholstenske Oprørere søgte at knytte 
Forbindelser deroppe — noget som selvfølgelig ingen Islænder 
indlod sig paa, — og Regeringen vidste god Besked hermed. 
Men det, som iøvrigt mere end alt andet har bestemt den danske 
Regerings Holdning, er den dybe Mistillid til Islands Evner til 
at staa paa egne Ben, — og desværre var der — navnlig i Be
gyndelsen — altfor mange Islændere, som nærede lignende An
skuelser. Denne Regeringens Mistillid giver sig bl. a. Udslag i 
de hyppige kgl. Nægtelser af Altingets Love, efter at dette i 
1874 havde faaet sin lovgivende Myndighed tilbage, — og disse 
Nægtelser virkede naturligvis kraftig til, at Islænderne i stigende 
Grad følte Kampen for udvidet Selvstændighed som en Nødven
dighed for Folkets Fremtid. Forf. fører sin Bog ned til Nutiden 
og fortæller — paa sine Steder noget for udførligt — om de sidste 
Aars Begivenheder, Selvstændighedskampens Afslutning i 1918 
og Kong Christian X.s Besøg i 1921. I Stedet for de mange uvæ
sentlige Detaljer kunde man have ønsket lidt mere Karakteristik 
af forskellige islandske Statsmænd, i hvert Fald de to nylig afdøde 
Modstandere Hannes Haf stein og Björn Jönsson, begge — hver 
paa sin Vis — overordentlig interessante Personligheder. Forf. 
omtaler Forbudsloven som »en stor social Reform«, — ja maaske 
for andre Lande, for Island har den hidtil været ganske over
vejende til Skade.

Der er flere Ting, større og mindre, som man kunde indvendie 
mod dette Afsnit, og mod hele Bogen, men jeg vil lade mig nøje 
med det forestaaende. Til Trods for dens Fejl bør man dog ret
færdigvis indrømme, at Bogens Fremkomst er baade berettiget 
og ønskelig. Uagtet nemlig Videnskabsmanden, den virkelige Spe
cialist, intet nyt kan lære af den, vil den for den store Mængde, 
som kunde ønske at vide lidt mere om Islands Historie, end hvad 
der fortælles i Konversationsleksika o. 1., være et højst nyttigt 
Værk, og Bogens Fremkomst paa et Verdenssprog vil forøge dens
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Nytte og sikre dens Udbredelse. Man maa med Skam tænke paa, 
at der ikke eksisterer et saa udførligt Værk om Islands Historie 
paa de nordiske Sprog. Der findes saa mange Behandlinger af 
Sagatiden, men de fleste af dem har samme Præg, de er skrevne 
af Samlere, Oldgranskere, der har lagt større Vægt paa Nøjagtig
hed i Detaljer end historisk Overblik. Og hvad de senere Tider 
angaar, mangler der endnu paa sine Steder paalidelige Enkelt
undersøgelser og det store kritiske Oprydningsarbejde, der maa 
gøres, inden de egentlige Historikere kan tage fat. Her er det 
naturligvis de islandske Lærdes Pligt at gaa i Spidsen, og med 
det Arbejde for Øjne, der i en tidligere Generation er blevet gjort 
af J6n Sigurdsson og i vor egen Tid af Jon J. Aöils og Påll E. 
Ölason, maa man nære berettiget Haab om, at islandsk historisk 
Forskning vil faa en stolt Fremtid.

Sigfüs Blöndal.

Alexander Bugge, Den 
norske Trælastshandels 
Historie. I. Fra de ældste 
Tider til Freden i Speier 

1544. Skien 1925.

Endnu er c. Vs af Norge skov
klædt, og efter anstillede Beregninger 
antager man, at »i gamle Dage« dæk
kede Skovene c. Vs af Landet. Ud fra 
disse Tal forstaar man ret Skovens 
Betydning for norsk Næringsliv, og 

da Forf. ikke snævert har begrænset sig til sin egentlige Opgave, 
giver Bogen i Virkeligheden en Udsigt over Norges Handel og 
Skibsfart i Middelalderen.

Allerede i Vikingetiden synes norsk Tømmer at være bleven 
indført til Lande, der enten var fuldstændig skovløse som Nord- 
vesttyskland og Holland eller som England og Danmark mang
lede det for Skibsbygning saa nødvendige Materiale, Fyr. Noget 
hen i Middelalderen viser Bestemmelser i Landslovene, at man 
begynder at tillægge Skoven økonomisk Værdi, og hvor betydelig 
Tømmerhandelen efterhaanden er blevet, fremgaar af de engelske 
Toldruller fra Beg. af 14. Aarh., Forf. har fremdraget. De vig
tigste Eksportører har ubetinget været Kronen og Kirken lige- 
fra Klostrene til Ærkebispen i Nidaros, der alle havde egne Skibe, 
som sejlede paa østengelske Havne, først og fremmest Lynn, 
hvor der i 1304 indgaar ikke mindre end c. 40 norske Skibe. I 
Løbet af 14. Aarh. mistes dog det engelske Marked, idet Eng
lænderne gaar over til at dække deres Forbrug fra Østersølandene, 
cg samtidig bukker Nordmændene under for den overhaandta-
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gende tyske Konkurrence, saaledes at den norske Skibsfart fra 
c. 1400 maa betragtes som næsten standset. Selve Tømmerud
førslen synes derimod at være i Stigen, men det er dog først 
noget ind i det 16. Aarh., at Trælasthandelen faar gennemgri
bende økonomisk Betydning i nøje Forbindelse med, at Tømmer- 
tilvirkningen industrialiseres, ved at Øksen afløses af Vand
saven, der kommer i Brug i 1520—30, hvorved »Delerne« for
trænger de hugne »Bord«. Hollænderne, der alt før Grevefejden 
var begyndt at gøre Hanseaterne Rangen stridig, bliver nu de 
egentlige Hovedeksportører, saaledes som det kan følges gennem 
Toldregnskaberne, der fra nu af er en vigtig Kilde. »Paa Øst
landet er det næppe den havn eller elvemunding, der ikke stun
dom ligger hollandske fartøjer og laster«. Foruden dem er der 
Østfriser og de allestedsnærværende Skotter, men som Nr. 2 i 
Rækken kommer dog Danskerne. Det falder ogsaa godt i Traad 
hermed, at det først er fra Tiden efter Reformationen, at Fyr 
hos os rigtig begynder at komme i Brug som Bygningsmateriale, 
og i de i 16. Aarhs. Aktstykker ikke sjældent forekommende 
»Vestervigsdeler« har vi et Vidnesbyrd om den gamle Skude
handel mellem Norge og Vendsyssel. Samtidig vaagner den nor
ske Skibsfart til nyt Liv, ja ved Aarhundredets Midte mener 
Forf. endog, at der »var næsten likesaa mange norske fartøier 
som seilet paa utlandet som i Norges velmagtstid i middelalderen«.

Omend det politiske Afhængighedsforhold til Danmark ofte 
har virket til Skade for Trælasthandelen ved Udførselsforbud og 
Kongens Forkøbsret, indledes dog nu den Periode, hvor Træ
lasten skulde blive den egentlige Kilde til Norges økonomiske 
Opkomst.

Man maa med megen Interesse imødese denne Fortsættelse 
af det dygtig skrevne Værk, der ogsaa har Betydning for dansk 
Handelshistorie, og haabe, at Forf. ikke blot fuldtud vil udnytte 
det langt rigere og paalideligere Materiale, der fra nu af staar 
til hans Raadighed, men ogsaa underkaste saavel Manuskript 
som Tryk en noget grundigere Revision end i 1. Bind. Exempli 
gratia hedder det her (S. 288), at »i 1540 skulde det bygges paa 
Kronen, det nuværende Helsingborg«; i Kilden (Diplomat. Nor- 
vegicum) staar — man fristes til at sige naturligvis — Krogen, 
og Sætningen skulde altsaa lyde »i 1540 skulde der bygges paa 
Krogen, det nuværende Kronborg«!

M. Mackeprang.



ANMELDELSER 363

Norske Sigiller fra Middel
alderen. Kongelige og 
fyrstelige Segl. Udgivne 
ved Chr. Brinchmann.

Oslo. 1924.

De norske Segl forelaa indtil 1868 
kun i meget mangelfulde Publikationer, 
nemlig Thorkelin: Dania et Norvegia 
in Sigillis Seculi XIII og Oluf Bagge: 
Norske Kongers og Bispers Sigiller 
(sammen med Dronning Margrethes og 

norske Prinsessers Sigiller samt norske Jarlers Sigiller), det ene 
fra Slutningen af 18., det andet fra Begyndelsen af 19. Aarh. og 
begge ene omfattende Segltegninger, da Teksten til det sidste, 
der skulde have haft sin Plads i Kalis paatænkte Magazin for 
Norges gamle Historie, aldrig udkom. Det er da Huitfeldt-Kaas’ 
store Fortjeneste, at han 1868 planlagde og gik i Gang med at 
indsamle Tegninger til en omfattende Seglpublikation, hvoraf han 
selv imidlertid kun naaede at udgive et Udvalg omfattende adelige 
og borgerlige Segl indtil omtrent 1400 (Huitfeldt-Kaas: Norske 
Sigiller fra Middelalderen. Hæfte 1—4. 1899—1902). Det var hans 
Mening at fortsætte med Kongeseglene og de gejstlige Segl, men 
Døden afbrød hans Arbejde, saaledes at han end ikke fik Udgi
velsen af de verdslige Segl fuldendt i Overensstemmelse med sin 
Plan. De af ham indsamlede Segltegninger specielt til Konge
seglene kunde imidlertid allerede G. Storm benytte til sin store 
Afhandling: Norges gamle Vaaben, Farver og Flag i Kristiania 
Videnskabsselskabs Skrifter 1894, og en Mængde af de ældste 
Kongesegl blev allerede da reproducerede. Siden har Seglteg
ningerne været benyttet dels til Reproduktion, dels til Studier af 
Fett, Kolsrud, Øverland, Taranger o. a., og Trangen til at faa 
udgivet hele Materialet voksede. Endelig i 1924 lykkedes dette 
for de kongelige og fyrstelige Segls Vedkommende; tilbage staar 
nu kun de gejstlige Segl, hvis Udgivelse næppe foreløbigt kan 
ventes, da Forarbejderne her er mindst fremskredne. At det vilde 
være ønskeligt, at Arbejdet ogsaa herpaa blev fremskyndet, frem- 
gaar alene af den Omstændighed, at Seglene, specielt de i den 
Arnemagnæanske Samling, gradvis gaar til Grunde, idet Segl
billederne udviskes, og Randene med de vigtige Legender af- 
stødes, sammenbunkede som Seglene er i Snesevis i een Pakke 
uden Kapsler eller beskyttende Mellemlæg.

Den nu foreliggende Udgave af Kongesegl er besørget af Første
arkivaren i Oslo Chr. Brinchmann. Til Grund for den ligger dels 
de af Huitfeldt-Kaas indsamlede Tegninger (ved Tegnerne Eilif 
Peterssen og Hakon Thorsen) dels supplerende Tegninger af Karl 
Dahl og Lars Østlin. Udgaven er som alle nyere af den Art delt 
i en Tekst- og en Plancheafdeling. Tekstafdelingen meddeler Segl- 
beskrivelse (Størrelse, Figurindhold og Legender), Arkivforekomst,
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og til Vejledning tidligere offentliggjorte Afbildninger af Seglene, 
samt enhver Udgiveren bekendt Gengivelse i Tryk af det Diploms 
Tekst, Seglet er knyttet til. Det sidste forekommer ved første 
Øjekast noget pedantisk, men ved Brugen af Værket lærer man 
at skatte dette Princip højt og beklage Manglen af det i danske 
Seglpublikationer. Fortrinligt er det ligeledes, at de ofte vanske
ligt forstaaelige Legender oversættes. Plancherne, der er en Gave 
fra pavelig Kammerherre Chr. Paus, er udmærkede Gengivelser 
af Segltegningerne. Disse tager ikke æstetisk Sigte, hvilket for 
saa vidt kan være meget godt. Værre er det, at de næppe til
stræber minutiøs Nøjagtighed, men nærmest giver, hvad et blot 
flygtigt Blik paa Seglet vilde give. Den, der vilde nøjes med 
Plancherne alene til mere indgaaende Studier af de norske Konge- 
segl, vilde gaa glip af mange Detailler, der kun kan udlæses af 
Originalseglet selv.

Værket rækker fra Inge Baardssøn (eller maaske Inge Krok- 
ryg), fra hvem blot et Seglstempel gennem Oluf Bagges Udgave 
er kendt (det fandtes endnu 1822, men er nu forsvundet), til 
Erik 7. af Pommern og Dronning Filippa. Noget udenfor Værkets 
Ramme er medtaget Haakon 6. Magnussøns Vaaben. Det ældste 
bevarede norske Segl skulde da være Skule Jarls paa Diplom 
1225, 29. Sept. Samme Segl findes imidlertid paa to Privatdoku
menter fra Begyndelsen af 14. Aarh. anvendt af Ridder Nicolas 
i Husaby og er desaarsag medtaget i Huitfeldt-Kaas’ Udgave af 
norske Adelssegl. Nu mener Kongeseglenes Udgiver, at det maa 
være Skule Jarls Seglstempel, Ridder Nicolas har benyttet, og 
rekonstruerer endog Legenden, hvoraf der paa det formodede 
Skule Jarlssegl kun er bevaret Bogstaverne T STV, ved Hjælp af 
Nicolas" Segl til COMIT I DITI PTIS GSTV. Udslaggivende er 
Fremskaffelsen af Titlen Comes. Imidlertid har ingen, der tid
ligere har beskæftiget sig med Seglet, været i Stand til at læse 
dette. Thorkelin og Bagge læser paa Skules Segl CO DIT RTIS 
STV, Huitfeldt-Kaas paa Nicolas" Segl COLIT I DITI RTIS GST. 
I Virkeligheden er da ogsaa Udgiverens Læsning fri Fantasi, 
hvilket man kan overbevise sig om ved Selvsyn af Nicolas" Segl, 
der findes i den Arnemagnæanske Samling af norske Diplomer 
Fase. 7 nr. 4. Dette har COLIR I DITI R(?)TIS GST. Fase. 7 
nr. 3 har blot Bogstaverne DITI bevaret. Bogstaverne staar meget 
svagt, men er med Undtagelse af R i RTIS ikke vanskelige at 
læse. At rekonstruere de manglende Bogstaver og finde en Mening 
i den fragmentariske Legende opgiver jeg, som allerede Huitfeldt- 
Kaas gjorde det. Seglene er naturligvis alle Aftryk af et Segl
stempel, der har tilhørt Ridder Nicolas og i forfalskende Øjemed
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er anvendt til Kontraseglet paa Skule Jarls Diplom. Om dette 
selv er uægte, faar jeg lade usagt. Fremgangsmaaden er sfragistisk 
set ikke ualmindelig. Seglbilledet den opspringende Løve træffes 
i Begyndelsen af 14. Aarh. ogsaa i en anden norsk Ridders Segl, 
i Kongeseglene træffer vi derimod først Løven 1283. Et ægte 
Skule Jarl Segl findes da ikke, og heller ikke det Seglstempel, 
der af Udgiveren henføres til Skule Jarl, turde være slet saa 
gammelt. Argumenterne for Henførelsen indskrænker sig til, at 
Løvefiguren er anvendt, hvilket snarest taler imod den, og at et 
S er klodset indgraveret paa Bagsiden af Stemplet. Dette blev 
af Nicolaysen antaget at være Fabriksstemplet; at det skulde 
betyde Skule, er grebet ud af Luften.

Det ældste bevarede norske Segl bliver da Haakon Haakons
sons fra ca. 1243. Det findes i den Arnemagnæanske Samling 
Fase. 26 nr. 1 og er, man fristes til at sige naturligvis, kun et 
stærkt medtaget Fragment. Af et senere Haakon Haakonssons 
Segl af anden Type og af Haakon den Unges Segl findes langt 
bedre bevarede Exemplarer i Lübecks Staatsarkiv.

Den lange Tid, der er medgaaet til Værkets Udarbejdelse, 
forklarer, at det i sig rummer baade gode og mindre gode Prin
ciper, nye og forældede. En Del mindre godt Arbejde, der tidlig 
blev gjort, er ikke blevet gjort om, saaledes er Haakon 5.s Segl A 
tidligere forvekslet med et af Erik Magnussøns Segl C. Kontra- 
sigillets Legende herfra er blevet staaende i det første, Tegningen 
er derfor ubrugelig, men alligevel benyttet. I Virkeligheden findes 
af Legenden kun et H bevaret. Erik Magnussons C. Segl volder 
i øvrigt, netop hvad Legenden paa Kontrasigillet angaar, store 
Vanskeligheder. Disse skal ikke blive mindre, naar, som Ud
giveren selv oplyser, 6 Exemplarer i Bremen og Stralsund, hvoraf 
i hvert Fald 3 hele, ikke har været undersøgt til Brug ved Ud
gaven1. Den samme Karrighed gør sig gældende, idet Lindbergs 
slikkede Tegninger fra Hildebrandt: Svenska Sigiller från Medel
tiden direkte er overført, hvor det gjaldt om at reproducere fælles 
svenske og norske Segl. Der opstaar derved en stærkt følelig Af
vigelse i Stilen mellem Tegningerne indbyrdes. Derimod benyttes 
ikke de dog langt bedre Seglteghinger til H. Petersen og Thiset: 
Danske kongelige Sigiller for de mange fælles norske og danske 
Segl. Ved at overtage Tegningen til Hertuginde Ingebjørg Haa
konsdatters Segl C. herfra vilde Udgiveren have undgaaet en

1 Et i A. M. Saml, af danske Diplomer Fase. 53 nr. 27 bevaret 
Segl er glemt i Seglfortegnelsen, endskønt Diplomet er trykt i Dipi. 
A. M. II 174 f.

Historisk Tidsskrift. 9. R. IV. 94
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iøjnefaldende Fejl. I Stedet har han reproduceret den gamle Teg
ning i Oluf Bagge: Norske Kongers Sigiller, der, hvilket Forskel
ligheden i de konstaterbare Bogstaver i Legenderne alene viser, 
ikke kan gaa tilbage til det Segl, Henry Petersen lod tegne efter, 
men maa have sit Grundlag i et nu tabt Segl (og Dokument). 
Hele Teksten bliver derved misvisende, idet den overalt refererer 
sig til det nu bevarede Segl, hvorefter den danske Udgave, men 
ikke Oluf Bagge har tegnet.

I øvrigt giver den norske Udgave, netop hvad Ingebjørg 
Haakonsdatters Segl angaar, udmærkede Supplementer til Henry 
Petersens Udgave. For Seglet D ligger saaledes ikke mindre end 
5 Segl til Grund, mens Henry Petersen kun kender 3 og navnlig 
ikke har benyttet et i det danske Rigsarkiv bevaret Segl, der 
vilde have udfyldt flere af de Huller i Legenden, der findes i hans 
Udgave (nr. 163). Et lignende værdifuldt Supplement giver den 
norske Udgave ved at afbilde Skaanekongen Magnus Erikssons 
Segl (Pl. XVI, 2 efter Diplom af 23. Okt. 1358, hvilket Dokument 
S. 23 fejlagtig dagsdateres 22. Okt.). Dette savnes ganske hos 
Henry Petersen. Rent uundværlig bliver Udgaven for dansk 
Forskning til Dronning Margrethes og Erik 7.s Historie. Udgaven 
kan her benyttes til en Paavisning af den danske Udgaves fuld
stændige Utilstrækkelighed, hvad arkivalsk Notering angaar. 
Dette gaar vel i sidste Instans tilbage til Mangelfuldheden ved 
Regesta, en Mangel, der ikke lod sig afhjælpe af Repertoriet, da 
dette, i Overensstemmelse med dets Plan, kun noterede de til 
det middelalderlige Danmark indgaaede Breve, mens langt de 
fleste Originaler findes mellem de udgaaede.

Til Grund for Dronning Margrethes Segl A lagde saaledes 
Petersen og Thiset 3 Segl, mens den norske Udgave noterer 4, 
for Seglet G er Tallene 3 mod 7, for Seglet D 6 mod 19, for 
Erik 7.S Segl B 8 mod 13, for G 39 mod 114 og for Dronning Filippas 
Segl 3 mod 4. Den danske Udgave mangler saaledes arkivalsk 
Notering til ikke mindre end 99 af 161 Segl. Dette staar i direkte 
Forhold til, at Regesta mangler Notering af 80 af de tilsvarende 
Dokumenter. Det kunde af den norske Udgave se ud, som om 
Regesta’s Synder var endnu større, men dette skyldes en Mangel 
hos Udgiveren, der flere Steder har overset Registreringen i Re
gesta. Da Benyttelsen af Værket, i hvert Fald for dansk Forsk
ning, vil gøre Krav paa Paalidelighed ogsaa heri, undlader jeg 
ikke at meddele de manglende Regestanumre. Det er for Dron
ning Margrethes Dokumenters Vedkommende Regesta *3269 til 
Seglet B (det norske Retterthingssegl, som Brinchmann dog ikke 
vil lade gælde for et saadant) og *3866 til D.k., for Erik 7.s *3405
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til A.a, *4116 til G.x2, *4114 til G.y2, *4463 til G.i3, *5094 til 
G.u3, *4218 til G.æ3 og *4419 til C.ø3. I den øvrige Del af Værket 
er Henvisning til Regesta *2375 glemt ved Haakon 6. Magnus- 
søns Segl A.d, ved Olav Haakonssøns Segl a til *3155, ved b til 
♦3100. Endelig er ved Dronning Filippas Segl c Dokumentet fejl
agtig dateret 5. Okt. 1424 for 8. Okt. 1424.

I sin Helhed er Værket, de enkelte Fejl og den ved Arbejdets 
unormalt langsomme Udvikling fremkomne Sammenblanding af 
ældre og nyere Principer ufortalt, et godt Arbejde, som ogsaa 
dansk Forskning kan glædes ved. A. Köcher,

24*



Nyt fra historisk Videnskab.

De danske Historikeres Nestor Professor Johannes Steen
strup har efter mange Aars Forløb genoptaget sin Ungdoms og 
første Manddoms Studier over Normannerne og har (i Viden
skabernes Selskabs Skrifter 7. R., hist.-filos. Afd. V, 1) udsendt 
en anselig Bog paa mere end 300 Kvartsider om Normandiets 
Historie under de syv første Hertuger (911—1066) — et Arbejde, 
som han selv (efter Udtalelse i Forordet) ønsker betragtet som 
5. Bind af hans banebrydende Værk om Normannerne (I—IV, 
1876—1882). Man glæder sig over hos den alderstegne Forfatter 
at finde samme Friskhed i Opfattelsen og Livfuldhed i Fremstil
lingen som i Værkerne fra hans yngre Aar, ligesom man med 
Tilfredshed konstaterer, at Alderen saa langt fra har gjort noget 
Afbræk i hans omfattende Lærdom og i hans skarpsindige og 
forstaaende Udnyttelse af Kilderne, at den indgaaende Karakteri
stik af de normanniske Historieskrivere, som han giver i de to 
første Kapitler, vel endog snarest maa betegnes som en betyd
ningsfuld Uddybelse af den Fremstilling, han har givet af dette 
Æmne i Normannerne I. Denne Karakteristik er i mere end én 
Henseende af meget betydelig Interesse. For det første under
streges i høj Grad Hertugslægtens stærke historiske Sans, der 
staar i en paafaldende Modsætning til den Mangel paa historisk 
Interesse, som samtidig kendetegner Kongerne og de fleste andre 
verdslige Fyrster i Frankrige; man synes her at staa overfor en 
ejendommelig nordisk Indsats i fransk Aandsliv fra 10.—11. Aar
hundrede. Dernæst gives en rammende Skildring af den ældste 
normanniske Historieskriver Dudos Personlighed og Skrivemaade, 
hvorved bl. a. hans malende, dramatisk bevægede og livfulde 
Skildringer træffende modstilles de tørre og usammenhængende, 
men utvivlsomt mere objektive Antegnelser hos de samtidige 
franske Annalister; Dudos Tilbøjelighed til at lovprise Hertug- 
slægten betones stærkt, men betragtes, sikkert i det hele med
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god Grund, fra omtrent samme Synspunkt som det, Snorre i sin 
Fortale til Heimskringla anlægger paa Skjaldenes Lovkvad. Det 
kan ikke undgaa at slaa Læseren, hvormange Egenskaber Dudo 
har tilfælles med vor egen største middelalderlige Historieskriver 
(og tildels ogsaa med flere af hans Forgængere som Sven Aggesøn 
og Ælnod): de om Enkeltmand grupperede Begivenheder, Mangel 
af egentlige Karakterbilleder, men stor Ævne til at fremhæve en 
Fortællings Pointe, Mangel af Aarstal, Udeladelse af Mirakler, 
den af klassiske Forbilleder gennemsyrede Stil o. s. fr. Ogsaa af 
de yngre Historieværker som Encomium Emmæ samt Vilhelm af 
Jumiéges’ og Vilhelm af Poitiers’ Krøniker gives træffende Karak
teristiker, og det paavises, hvorledes Normandiet ogsaa fostrer 
den ældste kendte Rimkrønike paa Modersmaalet: Waces Roman 
de Rou fra Begyndelsen af 12. Aarhundrede — altsammen mærke
lige Vidnesbyrd om, hvor udbredt og udviklet den historiske Sans 
har været i Normandiet.

Det er udelukket i en kort Omtale som nærværende at give 
en Oversigt over alle de udførlige og skarpsindige Undersøgelser 
angaaende Landets Erobring og ydre Historie (Forf. fastholder 
— sikkert med god Grund — sin Ungdoms Anskuelser om Dudos 
Fortrin for den norsk-islandske Overlevering om Gangerrolf); men 
det skal dog lige fremhæves som et af de vundne Resultater, at 
Normannerne sandsynligvis har faaet det til dem afstaaede Land 
ikke som Forlening, men med fuld Ejendomsret, og at Landet 
ved Lodtrækning deltes mellem Høvdingerne, dog saaledes at 
Hertugen beholdt Ejendomsretten til Skove og andre ubeboede 
Strækninger (ligesom de danske Konger havde). — Hvad Sam
fundets indre Udvikling angaar, skildres udførligt dets gradvise 
Omdannelse i monarkisk-aristokratisk Retning, og det fremhæves, 
hvorledes Hertugerne i Normandiet som Lovgivere og Styrere 
ypperligt forstod at haandhæve Retsordenen og tilvejebringe en 
de fleste andre Steder i Riget ukendt Landefred, hvorved ogsaa 
Kirken i høj Grad opblomstrede, om den end langt ind i 11. Aar
hundrede helt stod under Hertugens Formynderskab. Landestyret 
var i Hertugens Haand, men ikke sjælden raadspurgte han dog 
Høvdingerne eller Stormændene; derimod høres intet om nogen 
til de nordiske Ting svarende Forsamlinger. Af Hærfølget ud
viklede sig efterhaanden et Lensvæsen, der dog ikke var nær saa 
lagdelt som i de øvrige franske Provinser paa Grund af det kraf
tige Centralstyre, der var samlet i Hertugens Haand. Blandt 
Hertugens Indtægter kan fremhæves Mønt- og Vragret (ligesom 
de danske Kongers). — Paavirkningen fra Norden spores i flere 
retslige Begreber saasom Nam (selvtaget Pant) og Mord (lønligt
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Manddrab), ligesom ogsaa det nordiske Navn for fredløs, utlæg 
(udenfor Loven), findes anvendt. Af nordisk Oprindelse synes 
ogsaa den stærke Forkærlighed for Tvekamp som retsligt Afgør
elsesmiddel at være. At Fyrsten gav Ejeren Erstatning for de 
Avlsdyr og Redskaber der blev stjaalet paa Marken, har ogsaa 
kendte danske Paralleler. Nordboerne medbragte til Normandiet 
den friere nordiske Opfattelse af Ægteskabet som et opløseligt 
kontraktligt Forhold, og Kirken ævnede i Førstningen ikke at 
trænge igennem med sin Opfattelse overfor Hertugerne. — Sær
lige Kapitler er helligede de mange nordiske Person- og Sted
navne i Normandiet, der, som allerede Færingen Dr. Jacob 
Jacobsen i sin Tid har paavist, afgjort peger hen til Danmark 
som Hjemstedet for Flertallet af de indvandrede Nordboer.

Normannernes Erobring af England er med Forsæt holdt 
udenfor Rammerne af Værket, som derimod giver en Række af 
Forudsætningerne for denne verdenshistoriske Tildragelse. Man 
faar helt igennem et Indtryk af, at de indvandrede Nordboer har 
udgjort et ypperligt Raastof (Folkemateriale) til Opbygning af 
en ny og særpræget Kultur, der vel ikke direkte optog særlig 
mange Elementer fra det i Forhold til Frankerriget barbariske 
Norden, men dog i Tidernes Løb, især ved den faste admini
strative Bygning, de forstod at give deres Samfund, gjorde et 
selvstændigt og ejendommeligt Indskud i den vesteuropæiske 
Middelalders Civilisation. For den indtrængende Paavisning af 
dette Normannerkulturens Særpræg staar Forskningen i stor Tak
nemlighedsgæld til Professor Johannes Steenstrup.

Jørgen Olrik.

Underbibliotekar, Cand. mag. C. Behrend, der i en Aar- 
række har været beskæftiget med Registreringen af det kgl. 
Biblioteks store og rige, nyere Manuskriptsamling, har fremstillet 
et stadig voxende, i Kasetter alfabetisk ordnet Seddelregister 
over alle Afsendere af Breve, der opbevares her. Denne omhyg
geligt udarbejdede Index, der henstaar til fri Afbenyttelse i 
Katalogværelset er til stor Hjælp for alle, der søger Oplysninger 
i Bibliotekets Brevsamlinger, og saavidt vides, er kun faa andre 
Biblioteker i Evropa naaet til at fremskaffe et lignende, praktisk 
indrettet og let tilgængeligt Seddelapparat.

Som Fortsættelse af E. Gigas' 1903—15 i 3 Bind udgivne 
Katalog over Haandskrifterne vedrørende Danmarks Topografi, 
indre Forhold og Historie, foreligger nu C. Behrends længe og 
samvittighedsfuldt forberedte Registraturarbejde, Katalog over 
det kongelige Biblioteks Haandskrifter vedrørende dansk Personal-
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historie (1925), omhandlende dansk Personalhistorie, herunder 
Hertugdømmerne Slesvig og Holstens, Islands og Norges. Her 
tages kun Sigte paa den specielle Biografi, de enkelte Slægters 
og de enkelte Personers Historie. De store biografiske Samlings
pakker og Arbejder vedrørende Adel, Gejstlighed, Embedsmænd, 
Læger, Kunstnere o. m. a. vil blive registreret i et følgende Bind, 
som vil imødeses med største Interesse. Af det nu foreliggende 
Skrift, hvis Fremkomst navnlig alle, der sysler med dansk Per
son- og Slægtshistorie, hilser med Glæde som den længe savnede 
Vejleder paa en aldrig systematisk opdyrket Arbejdsmark, ser man, 
at Kodificeringen af denne Manuskriptgruppe er lagt i de bedste 
og kyndigste Hænder. Stoffets Ordning og Overskuelighed, Bogens 
klare typografiske enkle og værdige Udstyr og dens lette Haand- 
terlighed gør den praktisk let brugelig. Ved Privatarkiverne 
er Navnene paa Brevafsenderne opført i alfabetisk Orden. Der 
findes overalt, saavidt muligt, anført Bemærkninger om, hvor
vidt Haandskrifterne er til Stede i Original eller i Afskrift, og
saa hyppige Frem- og Tilbagevisninger, derimod ikke Angivelser 
om Proveniens og Benyttelse. Hvad der først og sidst ikke alene 
herhjemme, men ogsaa i Udlandet vil sikre Udgiveren Paa- 
skønnelse, er den Kyndighed, hvormed de mange Tusinder af 
Navne, de hjemlige og fremmede er gengivne støttet til en stor 
Øvelse og Sikkerhed i Haandskriftlæsning og særlig Navnetyd
ning, et Arbejde, der, kendeligt for enhver Specialforsker, sikkert 
ogsaa er underbygget af ofte møjsommelige og tidsrøvende Under
søgelser. Overfor den virkelig imponerende Dygtighed og umis
kendelige Omhu, hvormed Arbejdet er udført, vilde det være smaa- 
ligt at paapege nogle i Forhold til Opgavens Omfang og Mange
sidighed faatallige let tilgivelige Inkurier.

Det kongelige Bibliotek og dets Medarbejder, en fordringsløs 
og ved egen Produktion kun lidet kendt Mand, der gennem sin 
saare nyttige Virksomhed bereder og letter Vejen for de mange, 
fortjener uforbeholden Tak og Anerkendelse for denne Publi
kation. Louis Bobé.

Det var et dristigt Forsøg, Dr. Gudmund Schütte gjorde, 
da han i 1919 udsendte Bogen Hjemligt Hedenskab i almen
fattelig Fremstilling. Trods alle Indvendinger, der kunde rejses 
mod Enkeltheder i hans Opfattelse, var der ved dette Arbejde 
indvundet nyt Land for Forskningen og kastet klarere Lys over 
meget hidtil kendt.

Men naar denne Fremstilling af olddansk Gudetro sammen-



372 NYT FRA HISTORISK VIDENSKAB

trænges i korte Oversigter, bliver man mere betænkelig. En stor 
Del af Stoffet er i Virkeligheden ganske uopdyrket, en viden
skabelig Tilrettelægning og Bedømmelse af det har ikke fundet 
Sted, og Oversigtens knappe Form umuliggør som Regel en klar 
Adskillelse mellem det nogenlunde sikre, det vel begrundede og 
det kun formodede. Det mærkedes, da den forkortede tyske Ud
gave — »Dänisches Heidentum« — kom, og det træder ikke mindre 
stærkt frem i den lille Piece Hedenskab i Danmark (1925).

I en vis Forstand er S. forsigtigere her end i sin større Bog. 
F. Eks. er Stednavnenes Vidnesbyrd om Kult behandlet med langt 
mere Varsomhed end før, da han paa dette Punkt mildest talt 
løb løbsk. Men Dispositionen er ikke klar, og man maa være 
opmærksom paa, at netop Stoffets Disponering er en væsentlig Ting, 
hvor man arbejder med et Materiale af højst forskellig Alder, Art 
og Oprindelse. Læseren bør aldrig være i Tvivl om, hvorvidt For
fatteren sammenstiller sit Kildestof ud fra rent kronologiske eller 
ud fra rent indholdsmæssige Synspunkter. Det er han altfor ofte.

Naturligvis er der talrige Enkeltheder i S.s Fremstilling, som 
kan diskuteres, og personligt tror jeg, at han ikke sjældent er 
paa Vildspor. Men kan dette foreløbig være anderledes? Den 
Opgave at tegne den landsegne eller endog den st ed egne Form 
for nordisk Hedenskab er ikke at løbe til. S.s første Arbejde brød 
i flere Henseender Vej. Nu maa man haabe, at den fuldt viden
skabelige, dybtgaaende og omfattende Belysning af de talrige 
Enkeltspørgsmaal kan blive gennemført i saa vid en Udstræk
ning som muligt, før Emnet yderligere populariseres. Det er 
Forskningen, som endnu i rum Tid bør have Ordet.

Vilh. la Cour.

Af Jødernes Frigørelseshistorie er Titlen paa en Afhandling, 
som Axel Linvald har skrevet i »Tidsskrift for jødisk Litteratur 
og Historie« Bd. III, og som omhandler Forhistorien til den be
kendte Anordning af 29. Marts 1814, hvorved der blev tilstaaet 
Jøderne i det egentlige Danmark — men vel at mærke ikke i 
Hertugdømmerne — de almindelige borgerlige Rettigheder. 
Skildringen er givet paa den for Linvald sædvanlige grundige og 
udførlige Maade, og der meddeles mange interessante og karak
teristiske Citater af Aktstykkerne. Jødernes »Emancipation« er 
en af de store Frigørelsesakter, der knytter sig til Frederik VI.s 
Navn, og Linvald fremhæver den Andel, Kongen personlig havde 
i Reformen, samt at han mindst af alle havde Skyld i, at Jøderne 
i Hertugdømmerne vedblivende fik en Stilling udenfor det egent-
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lige Samfund. Forsaavidt var de danske Jøders Frigørelse deres 
eget Værk, som de i Tiden omkring 1800 ihærdig arbejdede for 
deres egen Kulturudvikling og Tilpasning til Landets Forhold 
samt for at vinde Regeringens Interesse og Gunst. Een Ting 
finder Linvald med Rette mærkelig, og det er, at Jødefejden ikke 
i fjærneste Grad kom til at indvirke paa denne Reform. Det skal 
her anføres, at derfor stod ogsaa Jødernes Emancipation senere 
for A. S. Ørsted som den oplyste Enevældes Triumf, som et særlig 
smukt Eksempel paa Fordelen ved en Regering, der var hævet 
over folkelige Lidenskaber og uretfærdige Stemninger.

Hans Jensen.

I Lighed med Professor Arups »Rids« har Professor Edv. 
Bull udgivet en Leksikon-Artikel (fra Salomonsen) som særlig 
Bog under Titlen Grunnriss au Norges historie og har dermed 
bidraget noget til at afhjælpe Savnet af en tilfredsstillende over
skuende Fremstilling af Norges Historie. Men naturligvis er det 
kun Nødhjælp, medens man venter paa den fyldigere videnskabe
lige Behandling, der er saa meget mere paakrævet, som den store 
»Norges Historie« ogsaa lider af andre Skavanker end sit Volumen.

En stor Fordel har Edv. Bulls Bog allerede i Kraft af sin 
Oprindelse: den er fritaget for den dansk-norske Fællesstats poli
tiske Historie, der i Leksikonet behandles andet Steds. Man faar 
derved et af de første Forsøg paa en egentlig Norges Historie i 
Foreningstiden. Men det er et Felt, der endnu er for lidt opdyr
ket. Hvis man foretager den Sammenligning med Gustav Storms 
Arbejde i Salomonsens første Udgave, som Bull selv indbyder til, 
vil man se, at den historiske Forskning ogsaa i den sidste Men
neskealder har helliget den ældre Historie sine fleste Kræfter, og 
Professor Bull kan med Rette klage over, at f. Eks. det 19. Aar
hundrede er meget lidt gennemarbejdet — bortset fra de Sider 
af Historien, der som Unionspolitiken har maattet gøre Tjeneste 
i den politiske Debat, og netop dette Stof har Bull i sin Behandling 
med Rette reduceret stærkt. Ogsaa her er dog Arbejdet paa at 
skabe noget andet end Sars’s Stortingshistorie i Gang.

Bulls lille Arbejde rummer fortjenstfulde »tiltag« — den største 
Skade ved Bogen er, at den er saa lille.

Peder Hansen.

I en Alder af kun 58 Aar er den svenske Historiker Sam 
(Samuel) Glason 19. December 1925 afgaaet ved Døden. Som



374 NYT FRA HISTORISK VIDENSKAB

Søn af en Professor i Upsala, Fysiologen Edv. CL, fik han sin 
akademiske Uddannelse ved Universitetet i denne By. 1895— 
1904 var han ansat i det svenske Rigsarkiv, blev derefter Pro
fessor i Lund for 1916 at efterfølge Emil Hildebrand som Chef 
for det svenske Arkivvæsen. Med alt dette var Clason en frem- 
staaende, meget konservativ Højrepolitiker, gennem mange Aar 
Medlem af Rigsdagen, havde Sæde i vigtige Udvalg, var saaledes 
i 1905 Sekretær i Urtima Riksdagens Udvalg vedrørende det norske 
Spørgsmaal og beklædte 1923—24 Posten somEcclesiastik-Minister.

I det svenske Arkivvæsen har Glasons Virksomhed sat adskil
lige Spor. Under Forberedelserne til en Ordning af Lokalarkiverne 
foretog han paa offentlig Foranstaltning en omfattende Studie
rejse rundt i Evropa. Dens litterære Resultat: Studier öfver Arkiv
väsendet i Utlandet. 1902 (Meddelanden från svenska Riksarkivet. 
Ny Följd. 2.) er nu paa mange Punkter forældet, men indeholder 
talrige ellers vanskeligt tilgængelige Oplysninger om Arkiv
væsenets Organisation og Virksomhed i Frankrig, Belgien, Hol
land og Preussen. Som Arkivchef drog han Nytte af sin politiske 
Indflydelse. Ikke alene fik han interesserede Privatpersoner til 
at yde betydelige Bidrag til Indkøb af værdifulde Arkivalier; 
ogsaa Statens bevilgende Myndigheder formaaede han til store 
Forhøjelser af Rigsarkivets Budgetter. Med megen Virkning 
gjorde han gældende, at Rigsarkivet ikke længer kunde betragtes 
som et blot Arkivdepot, men i Aarenes Løb havde udviklet sig til 
en virkelig Centralmyndighed for Rigets hele Arkivvæsen. I 1920 
førte denne Betragtning (se Glasons omfattende Fremstilling af 
det svenske Arkivvæsens nyere Udvikling 30/8 1919 i Medd. f. sv. 
Riksarkivet. Ny Följd. I. VI. S. 74 ff.) til en Omorganisation og 
Oprettelsen af to nye overordnede Stillinger, som »Arkivraader«. 
En ny Lønningslov Aaret efter forbedrede Gageringsforholdene, 
men købtes med en Forøgelse af Arbejdstiden til 7 Timer, som 
maa virke i høj Grad indskrænkende paa Arkivembedsmændenes 
videnskabelige Virksomhed. Trods Glasons Kritik bevarede ad
skillige'Sogne deres Ret til at beholde deres gamle Kirkearkiver; 
derimod lykkedes det ham 1921 at gennemføre Kammerarkivets 
Forening med Rigsarkivet og derved løse et Spørgsmaal, som 
siden 1875 havde hørt til det svenske Arkivvæsens vanskeligste 
Problemer. Mindre Held havde han med sin gentagne Paavisning 
af de utilstrækkelige Lokaleforhold. I stigende Udstrækning maa 
det svenske Rigsarkiv benytte tilfældige Lokaler som proviso
riske Depoter. Fra dansk Side er der Grund til at nævne, at han 
i de senere Aar har virksomt understøttet Genoptagelsen af de 
dansk-norsk-svenske Vatikanundersøgelser.
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Sam Glasons videnskabelige Forfattervirksomhed var ikke om
fattende, men i karakteristisk Overensstemmelse med stærke 
Strømninger indenfor svensk historisk Forskning i de sidste Aar- 
tier. Hans Disputats (1895) omhandlede Reduktionens förhistoria; 
næsten alle hans øvrige Arbejder samlede sig om de første Aartier 
af det 19. Aarhundrede. I den store Sveriges Historia intill tjugonde 
Seklet skildrede han (1910) Tidsrummet 1809—44; i en Række 
andre Arbejder fremsatte og begrundede han en Opfattelse af 
den store Krise 1808—09, som paa væsentlige Punkter afveg fra 
den overleverede. Som Harald Hjärne og hans Elever (se dette 
Tidsskrift 8. R. III 299 ff.) har forøget Kendskabet til Karl 
XII og hans Livsgerning, krævede Glason en Revision af Skil
dringen af Gustaf IV Adolf og hans triste Skæbne. Med Rette 
fastslog han, at adskilligt nyt Materiale kunde fremskaffes. I För 
hundra år sen I—III. 1909—11 (Bd. I sammen med Carl af 
Petersens) gjorde han selv Begyndelsen ved at udgive en Række 
Breve og Dagbogsoptegnelser. Umiddelbart før sin Død tilbragte 
han længere Tid i Moskva for ogsaa at udnytte de russiske Arkiver. 
Med Rette gjorde han gældende, at den almindelige Opfattelse 
alene gengav den sejrrige Parts. I en tankevækkende, men om
stridt Afhandling i Svensk historisk Tidsskrift 1909: Vårt hundra- 
årsminne: krisen 1808—1809 skitserede han en ny, som forment
lig bedre svarede til Virkeligheden. I en Række Afhandlinger, 
navnlig i Bogen Gustaf IV Adolf och den europeiska krisen under 
Napoleon (1913) søgte han yderligere at begrunde og gennemføre 
den.

Ikke en halstarrig, personlig farvet Uvilje mod Napoleon — 
hævdede Glason — foranledigede Kongens skæbnesvangre Krig 
med Frankrig. Vigtige realpolitiske Betragtninger, Hensynet til 
Svensk-Pommern og til Sveriges Næringsliv maatte tale for Til
slutningen til England. Heller ikke for de militære Ulykker bærer 
Kongen det vigtigste Ansvar. I Sveaborgs forræderiske Over
givelse var han uden Skyld; mod hans Vilje, paa Grund af de 
høje Embedsmænds Uvilje mod Krigen og passive Modstand mod 
hans Befalinger forsømte man at skaffe Midler til Krigsførelsen. 
Kun for saa vidt har Kongen Skylden, som han ikke ejede Styrke 
til at tvinge sin Politik igennem; i Virkeligheden beroede Ulyk
kerne paa Uenigheden mellem Kongen og de øvrige ledende Mænd. 
Med mere Skel kan der rettes Indvendinger mod Revolutions- 
mændenes Optræden. Var Kongen virkelig sindssyg, havde det 
været deres Pligt gennem Embedsnedlæggelse at fremtvinge en 
Forandring. Adlersparres Tog mod Hovedstaden undgik kun ved 
æt Mirakel at føre til Borgerkrig; hans Optræden efter Sejren var
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næsten udelukkende bestemt ved Hensynet til egen og Tilhæn
gernes fremtidige Sikkerhed. Sejrherrernes militære Foranstalt
ninger var ligesaa angribelige som de tidligere; den ulykkelige 
Fred i Frederikshamn var for en stor Del en Følge af deres Tve
dragt. I god Pagt med de stærkt nationale Strømninger, som 
før Verdenskrigen saa stærkt gjorde sig gældende inden for 
svensk Historieskrivning, tilføjer Glason, at det sikkert for 
det svenske Folks Udvikling blev en Ulykke, at det ikke 1808 
—09 gennem en Kamp paa Liv og Død fik sin Del af den store 
folkelige Vækkelse, som andre europæiske Folkeslag oplevede 
under deres Rejsning mod Napoleons Vælde.

Axel Linvdld.

Prof. Elis Wads tein s Bog Norden och Västeuropa i gammal 
Tid (Stockh. 1925) behandler paany en Række Problemer ved
rørende Nordens tidligste Historie, som i den senere Tid gentagne 
Gange har været drøftede. Grundlaget for Bogen er Forelæsninger 
ved Göteborgs Högskola i Vaaren 1922; men Stoffet foreligger nu 
i udvidet Form og forsynet med rigelige Kildehenvisninger. For 
Danmarks Vedkommende er disse Studier af overordentlig stor 
Interesse. Det vil her være umuligt at fremdrage alle væsentlige 
Enkeltheder; kun visse Punkter af særlig Betydning skal omtales.

Først gælder det Teorien om Danmark som et Navn, der 
oprindelig har været knyttet til vore sydlige, delvis sumpede 
Grænseegne nede ved Ej deren. Folkenavnet Daner kunde da enten 
være dannet direkte som Betegnelse for dem, der boede ved 
»dani«; eller det kunde være fremkommet derved, at første Led 
i Sammensætningen Dani-mark opfattedes som Betegnelse for det 
Folk, der besad vedkommende »Mark«. Hovedtanken i dette vil 
være kendt fra Forfatterens Afhandling »Namnet Danmark« 
(Göteborg Högskolas Årsskrift 1918); i Bogen er Tanken yder
ligere uddybet og begrundet.

At den sidstnævnte Mulighed maa lades ude af Betragtning 
er sikkert givet (jfr. Dr. Brøndals Kritik paa dette Punkt i Danske 
Studier 1920); men derfor kunde Folkenavnet Daner godt til en 
Begyndelse have haft Tilknytning netop til dette Ejderomraade 
og være udledt af de derværende Naturforhold. Det er en Op
fattelse, som strider stærkt mod den gængse og tilsyneladende 
er uforenelig med Jordanes berømte Meddelelse om Danerne som 
udgaaede af Svearnes Stamme; men maaske er Uoverensstem
melsen ikke saa stor som antaget. Under alle Omstændigheder 
har W. fremsat en Teori, som fortjener Overvejelse, og hvis
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Gyldighed eller Ikke-Gyldighed maa kunne belyses ved nye 
Undersøgelser paa bredere Basis. Et — dristigt og foreløbig kun 
skitsemæssigt — Forsøg i denne Retning er gjort af Docent 
Elias Wessén i en lille Kronik Skjoldungar och Hadbarder. Till 
frågan om. det danska rikets uppkomst (Svenska Dagbladet 27/8 1924).

Mens man endnu maa stille sig interesseret iagttagende overfor 
W.s ovennævnte Hypotese, er der al Sandsynlighed for, at han 
har bragt det gamle Stridsspørgsmaal om Geaternes Hjemstavn 
til en endelig Løsning.

Det blev i sin Tid her i Tidsskriftet (9. R. VII 499) nævnt, at 
Docent Curt Weibull havde inddraget færdselsgeografiske Syns
punkter i Drøftelsen, at han ud fra disse opfattede Geaterne som 
Jyder, og at hans Argumentation maatte vække Opmærksomhed 
uden ligefrem at virke overbevisende. Wadstein, som ved sine 
Friser-Studier har modtaget stærke Indtryk af færdselsgeografiske 
Synspunkters Berettigelse, slutter sig til Jyde-Teorien; men hans 
eget Bidrag til Diskussionen er rent filologisk. Han paaviser for 
det første, at Ælfreds Brug af Betegnelserne geatas og eote 
ikke er vilkaarlig, saa den første kan antages at skyldes Fejl
skrivning. Med geatas betegnes Folk fra Jylland — med eote 
derimod »Jyder« fra Wessex. Det første Navn gaar tilbage til et 
urgottonsk eutan-, det sidste til et *eutiz eller *eutian. Maaske 
burde Betydningen af dette have været yderligere belyst ved 
Inddragelsen af det kendte etniske Stof. Dernæst viser W., at 
ags. geatas nøje svarer til en frisisk Form *jatar, der lydligt 
maa forudsættes for vort iutar, og han føres derved til at op
fatte de ags. Beretninger om geatas som for en stor Del hvilende 
paa frisisk Tradition. Dette gælder f. Eks. Bjovulfkvadets Hugleik- 
Afsnit. Men W. gaar videre: Hugleik kaldes i et frankisk Haand- 
skrift »Goternes« Konge, i et andet — fra 10. Aarh. — »Geter- 
nes«. Hidtil har disse Betegnelser været opfattet som Udtryk for 
Sammenblandinger af Goter, Geter og Gøter. Det paavises nu, 
at gotar er en normal old(neder)frankisk Skriveform for iutar, 
og at det samme — for et lidt senere Tidspunkts Vedkommende 
— gælder Formen g et ar. Ogsaa disse Navne tyder altsaa ube
tinget paa, at Hugleik har været en Jydekonge. Endelig frem
hæver W., at Bjovulf som Jydekonge paa naturlig Maade for
klarer hans Stilling som Helt i et stort angelsaksisk Epos; thi 
Angelsakserne regnede »lutæ« blandt deres Stamfædre, og Bjovulf- 
kvadet er saaledes i Virkeligheden et angelsaksisk Nationalepos.

Der er vel endnu Enkeltheder, som bør drøftes i dette for vor 
Folkevandringstids Historie saa vigtige Spørgsmaal. Alligevel kan 
der ingen Tvivl være om, at vi stærkt nærmer os den sikre Løs-
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ning. Vi er kommet langt bort fra Schücks og Stjernas blæn
dende, men temmelig spinkle »Frihaandstegninger«.

Hvor W. i de følgende Afsnit behandler Frisernes Historie og 
deres Betydning for Vikingetidens nordiske Handel, uddyber han 
i alt væsentligt kun, hvad han allerede tidligere har redegjort for 
i Afhandlingen Friserna och forntida handelsvägar i Norden 
(Göteborgs kungl. vetenskaps- och vitterhetssamhälles handlingar 
1918—19). Nu og da rejser han dog ogsaa her nye Problemer.

Det gælder f. Eks. Danevirkespørgsmaalet. Wadsteins Argu
mentation maa vi desværre af Pladshensyn undlade at referere 
— hans Konklusion er denne, at Kovirket er anlagt af Kong 
Godfred, idet han har brugt Frisere til Hjælp under Arbejdet, 
at Østervolden maaske stammer fra samme Tid, at Vestervolden 
maa være anlagt i Begyndelsen af 10. Aarh., da Tyskerne be
herskede Landet mellem Sli og Ej der, og at Forbindelsesvolden 
tilhører den senere Tid, da denne Landstrækning atter var paa 
danske Hænder. Det er en radikal Omtydning af det hele Anlæg, 
og skønt der hos W. findes adskillige interessante Iagttagelser, 
bl. a. byggede paa Selvsyn og paa det uudgivne Kindtske Ms. i 
Kiel, tør man dog nok mene, at der hører ikke saa lidt mere til, 
før Spørgsmaalene kan anses for virkelig løste. Det skal ind
rømmes, at Müllers og Neergaards store Arbejde i første Række 
havde Værdi derved, at det beskrev Monumenterne, saa godt som 
dette lod sig gøre uden Gravninger. Forfatternes Tydninger af 
dem var derimod paa flere Punkter misvisende, og det skal ikke 
paastaas, at senere Forsøg — som W. uden Skade kunde have 
taget noget mere Hensyn til — har truffet det rette. Men er det 
i det hele muligt at komme længere, før Kielmuseet faar gennem
ført sine Undersøgelser og — langt om længe — faar publiceret 
Resultaterne paa en tilfredsstillende Maade? Et saa omdebatteret 
Spørgsmaal som Forstaaelsen af Dobbeltnavnet Slesvig-Hedeby 
kan næppe besvares med Sikkerhed, før dette er sket. Personligt 
føler jeg mig meget lidt overbevist af W.s Opfattelse, hvorved 
Begyndelsen til Byen inden for Halvkredsvolden henlægges alle
rede til Kong Godfreds Dage og ses i Forbindelse med Friser- 
handelen — en Opfattelse, hvis Rigtighed har afgørende Betyd
ning for hans øvrige Dane virke-Teorier. Det er vel saaledes, at 
der bag Halvkredsvolden er gjort Fund, som maa stamme fra 
det 9. Aarh.; men det er saa ubetinget Fundene fra 10. Aarh., 
som viser, at der bag Volden har været en stor og handelsmægtig 
Bosættelse. Paa arkæologisk Grundlag vil man ikke kunne hævde, 
at der allerede i Beg. af det 9. Aarh. paa dette Sted er blevet 
anlagt en By. Da Spørgsmaalet som nævnt stadig er Genstand
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for Drøftelse, turde det være rimeligt at henlede Opmærksom
heden paa de tre seneste Behandlinger af det: C. A. Nordmands 
i Finskt Museum 1923, Museumsdirektør Knorr’s i Schleswig. 
Heimatbuch I, 1924 og Docent Elias Wessén’s i Namn och 
Bygd 1925. Af Værdi er ogsaa Adolf Schück’s Bemærkninger 
i Fornvännen 1924. Hvad Navnetolkningen »Haddeby« angaar, 
har W. derimod sikkert givet rigtig Besked: Forleddet har intet 
med det formodede Personnavn Hadde- at gøre, men er en lydlig 
Udvikling af det gamle Haithaby, idet Betoningen i en Sam
mensætning som Haithaby-Nor er kommet til at hvile paa sidste 
Stavelse og derved har fremkaldt Overgangen fra ai til a i 
første. Ogsaa om selve Navnet turde der dog være andet og 
mere at sige end dette.

I et Afsnit om Friserne og Sveriges ældste Stad — Birka — 
gentager og viderefører W., hvad han allerede tidligere har sagt 
om dette Emne. Som man vil vide, har hans Tolkning af Bynavnet 
Birka (af frisisk berek — »rättsskipning«) vakt en Del Mod
sigelse (sml. den mellem ham og Elias Wessén førte Diskussion 
i Namn och Bygd 1923, 135 il., 1924, 127 il. og 1925, 39 ff.). For
holdet er endnu ikke tilfredsstillende udredt, og det er vel tvivl
somt, om det kan udredes; men saa meget turde være givet, at 
et frisisk berek højst sandsynligt ligger bag det danske Birk, 
og det Helhedsbillede, som W.s Opfattelse muliggør, kan man 
vanskeligt undlade at tillægge Betydning, selv om han paa et 
og andet Punkt gaar for vidt i sin Iver for at finde Friserspor 
i Norden — f. Eks. naar han tænker sig, at det kan være Friserne, 
som har lært Birkaboerne at kline deres Huse mellem Stolper. 
Den Kunst kunde vi virkelig heroppe allerede i den yngre Sten
alder.

Oversigten over Nordboernes Forhold til Frisland i Vikinge
tiden og de dansk-tyske Grænseforhold i det 10. Aarh. indeholder 
ikke meget nyt; men der findes i disse Afsnit flere Synspunkter 
af Værdi. Et enkelt skal fremhæves: Det er Ej dermun dingens Betyd
ning baade som Udfaldsport for Vikingerne og som Indgangsport 
for Købmændene. At denne Dobbeltrolle, som sikkert er æld
gammel, har givet »Havdøren« ogsaa politisk Betydning, er selv
sagt — men ikke forhen fremhævet med den Klarhed som her. 
I dette Lys betragter Wadstein bl. a. Henrik Fuglefængers Togt 
mod Gnupa og den utvivlsomme Aftagen i de danske Vikinge- 
togs Hyppighed i Tidsrummet c. 935—990. Der er Ting i Frem
stillingen, som jeg ikke kan slutte mig til, f. Eks. Opfattelsen af 
det berømte Kejserbrev af 965 til de jydske Bisper; men som 
Helhed betragtet har W. ramt noget baade rigtigt og væsentligt.
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og vi vil nu bedre end før kunne forstaa Grænseforholdene hernede 
ved Ej der omkring Oldtidens Slutning.

Bogens sidste Afsnit om de frisiske Laaneord i vore Sprog 
følger Forfatterens tidligere Behandling af dette Spørgsmaal, 
bl. a. i Friesische Lehnwörter im Nordischen (Skr. utg. av Hum. 
Vetenskapssamf. i Uppsala XXI). Det er en omfattende og inter
essant Arbejdsmark for Forskeren — om W.s Indsats maa en 
Filolog dømme.

At W.s Studier over den nordisk-frisiske Handel har beriget 
vor Viden paa mange Omraader, er utvivlsomt. Det er da godt, 
at han nu i et enkelt Bind, der tilmed er skrevet i en letlæselig 
Form, har samlet de væsentligste af de Resultater, hvortil han 
er kommet. Derved er der samtidig skabt en Oversigt over Dan
marks og Sveriges Historie fra c. 500—1000 e. Kr., som enhver 
historisk interesseret kan læse med stort Udbytte.

Vilh. la Cour.

Det af Helsingborg Byraad, under Redaktion af L. M. Bååth 
udgivne Værk Hälsingborgs historia, hvoraf 1. Bind nu foreligger, 
omfattende Tiden før 1250, fremtræder som en ualmindelig statelig 
Bog i smukt Udstyr og fyldt med en Rigdom af udmærkede 
Billeder. Efter en Redegørelse for Egnens geologiske Udvikling 
af Uno Sundelin følger en Skildring af dens forhistoriske Fund 
og Monumenter af afdøde Bror Sch nit tger, samt en klar, 
fyndigt formet Oversigt over Stednavnestoffet af Jöran Sahl- 
gren, som bl. a. træder i Skranken for N. M. Petersens Forklaring 
af Helsingør- og Helsingborgnavnets »Helsinger« som Beboere af 
en Hals, en Odde eller et fremskydende Næs. Størstedelen af 
Bindet skyldes dog Redaktøren selv, Arkivar L. M. Bååth, 
som har viet ca. 130 Kvartsider til Fremstillingen af Helsing
borgs ældste Fortid. Paa Forhaand synes dette Omfang egnet til 
at vække en vis Forundring, da det faktiske Kildestof til Byens 
Historie før 1250 næppe slaar til til mere end nogle faa Sider. 
Forfatteren har da ogsaa selv haft en Følelse af Misforholdet 
mellem Skildringens Bredde og det yderst magre Kildemateriale, 
idet han i sin Fortale hævder Berettigelsen af gennem Inddrag
ning af Parallelstof i stort Omfang at underbygge, levendegøre 
og supplere de sparsomme Oplysninger, Tiden har levnet. Ingen 
kan bestride det rigtige i dette Synspunkt, men nægtes kan det 
dog ikke, at Methoden i foreliggende Tilfælde er bragt i Anven
delse i en Udstrækning, der truer med helt at sprænge de natur
lige Rammer for en historisk, topografisk Skildring. Værket er
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imidlertid et Vidnesbyrd om, at der ved indirekte Belysning kan 
skabes Luft og Fortoning i det historiske Billede. Intet andet 
Sted i nordisk, historisk Literatur vil man finde saa fyldig en 
Oversigt over Købstadstudiets nuværende Standpunkt og fore
løbige Resultater, og selvom det positive Udbytte for selve det 
konkrete Emne muligvis ikke helt staar i Forhold til dette Op
bud af Lærdom, har Forfatteren dog her ydet en Indsats, for 
hvilken man skylder ham Tak. I det foreliggende Bind er der 
bygget en anselig Sokkel for Helsingborgs Historie, og Forfat
terens grundige Viden og beundringsværdige Flid berettiger den 
Forventning, hvormed Fortsættelsen maa imødeses. H. M.

Mere end tredsindstyve Aar er forløbne, siden Gabriel Anrep 
under Titlen Svenska adelns ättartaflor offentliggjorde en for sin 
Tid fortrinlig Udgave af Ridderhusgenealogierne. Værket er for
længst udsolgt og antikvarisk i uforholdsmæssig høj Pris. I flere 
Henseender virker det forældet, ikke blot fordi ny Generationer 
kom til. Uden at sky de dermed forbundne, ganske overordentlig 
betydelige Omkostninger gaar Forlæggeren, P. A. Norstedt & 
Söner, nu i Gang med en ny og tidssvarende Udgave. Otte å ni 
store Oktavbind, hvert paa ca. 800 to-spaltede Sider vil se Lyset, 
før der — antagelig i 1931 — er gjort Rede for alle de mange 
Slægter, som i Tidens Løb optoges i Sveriges Adel, og som, vel 
at mærke, introduceredes paa Ridderhuset.

En Redaktionskomité, bestaaende af Arkivrådet, fil: dr: Joh. 
Ax. Almquist, Förste Arkivarien, fil: dr: Bertil Boéthius og 
Personalhistorikeren Gustaf Elgen stier na, har planlagt Ar
bejdet. Selve Udgivelsen er overdraget den sidstnævnte, der her 
i Landet først og fremmest er kendt som Redaktør af Svenska 
Släktkalendern. Gennem denne udmærkede Haandbogs otte Bind 
(1911—20), paa tilsammen næsten 8000 Sider, stiftede man Be
kendtskab med Størsteparten af de »ofrälse« Slægter, som har 
gjort en Indsats i Sveriges kulturelle og økonomiske Liv.

Siden Anreps Dage er Fordringerne til genealogiske Arbejder 
i væsentlig Grad skærpede. Elgenstierna og hans Medarbejdere 
i Komitéen har da ogsaa stillet meget strenge Krav, hvad Methode 
angaar. Man bør dog retfærdigvis mærke sig, at Anrep ikke paa 
langt nær var i Stand til at øse af saa rige Kilder som hans 
Efterfølger.

Det er et stort Materiale, som nu staar til Raadighed. De 
middelalderlige Genealogier er reviderede paa Grundlag af de i 
det svenske Rigsarkiv foretagne Uddrag af Pergamentsbreve,

Historisk Tidsskrift. 9. R. IV. 25
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hvorefter fil: dr: Gottfried Carlsson ved Gennemgang af 
utrykt Stof yderligere har underkastet de ældste Slægter en nær
mere Prøvelse. For Middelalderens Vedkommende nævnes ogsaa 
K. H. Karlssons grundlæggende Forskning. Med Hensyn til en 
ny Tid har det været af uvurderlig Betydning, at Ridderhuset, 
i Henhold til en kgl. Forordning, lige siden 1866 modtager Ud
skrifter af Sveriges samtlige Kirkebøger. Naar Adelsmøderne des
uden fra 1873 stadig har bevilget Midler til genealogiske Arbejder, 
er det ikke underligt, at Redaktionen har raadet over Data »i 
titusindvis«. De biografiske Meddelelser er supplerede ved en 
systematisk Gennemgang af en Række Protokolserier i offentlige 
Arkiver. Den Ensartethed, som derved er opnaaet, falder straks 
i Øjnene og kan ikke nok paaskønnes. At de sidste Aartiers om
fattende personalhistorisk-genealogiske og topografiske Litteratur 
er gennempløje!, behøver ikke at tilføjes. Der er al Grund til at 
nævne, at Redaktionen har mødt en vistnok ret enestaaende 
Interesse for Værket, baade i Sverige og i de tabte Landsdele, 
Finland og Østersøprovinserne.

Det udkomne første Bind, gaaende fra »Abrahamson« til 
»Celsing«, præges af en saa fastlagt, i de mindste Enkeltheder 
gennemført Plan, at man uvilkaarlig drager en Sammenligning 
med Gothakalenderne, der vel nok til denne Dag er uovertrufne. 
I Svenska Adelns Ättartavlor træffes den samme usvigelige Kon
sekvens, den samme Klarhed, hvilket letter Benyttelsen og 
bibringer Læseren en Følelse af Tryghed. Hovedprincippet er 
Anreps. Efter korte Indledninger med Oplysninger om den enkelte 
Slægts Afstamning, Ophøjelse i Adelsstanden o. s. v. følger Genea
logien ordnet saaledes, at en Fader med sine Børn danner en 
særlig Tabel, hvorfra stadig henvises til ny Tabel af samme Art. 
Netop denne Opstilling er i øvrigt anvendt af Dr. Bobé i de senere 
Aargange af Danmarks Adels Aarbog.

Kildehenvisningerne er og maa ifølge Sagens Natur være 
knappe. Man kunde dog maaske have ønsket noget fyldigere 
Oplysninger. Fornavne, tildels Slægtsnavne, fremtræder i nor
maliseret Form, overensstemmende med moderne Udgiverprin
cipper. Forkortelsessystemet er teknisk set mønstergyldigt. — 
Genealogi er nu til Dags ikke hver Mands Sag. Altfor ofte gaar 
Amatører herhjemme i Lag med Opgaver, der krævede en Fag
mand, velvilligt anmeldte af andre Amatører. I det Store og Hele 
vil vi kunne lære ikke lidt af dette Værk. Der er ingen, der fristes 
til at tro, at f. Eks. Præsenstavlerne i vor Adelsaarbog er inspi
rerede fra Justus Perthes's. Værksted.

Mangen Dansk vil søge til Svenska Adelns Ättartavlor. Alle-
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rede i første Bind møder vi f. Eks. Slægterne Barnekow, Beck- 
Friis og Bildt, Bindeled mellem de to Broderfolk, saa sandt som 
disse Navne tilhører begges Historie. Andre Navne kommer til: 
Gyldenstierne, Ramel, Thott, Trolle.

Et Foretagende som det her omtalte maa og bør nævnes paa 
denne Side Sundet — og nævnes med Ære.

P. B. Grandjean.

I mere end trekvart Aarhundrede har Webers Lehrbuch der 
Weltgeschichte været den Kilde, hvorfra vide Kredse af den tyske 
Læseverden hentede sin positive historiske Viden. Efter at Vær
kets 21. Oplag for godt en Snes Aar siden under Bistand fra 
Specialister var blevet omarbejdet af Alfred Baldamus til 
Webers Lehr- und Handbuch der Weltgeschichte i fire Bind, frem
træder det nu efter Krigen i en ganske ny Skikkelse: Weber- 
Ries s: Weltgeschichte in drei Bänden (Wilh. Engelmann, Leipzig 
1924), der allerede er ude i 2. Oplag. Haandbogsstilen er er
stattet af en mere læselig Fremstillingsform.

Der vil selvsagt altid kunne rejses utallige Indvendinger mod 
Enkelthederne i et Arbejde, der rækker fra de ældste Tider til 
de seneste Aar, hvor nationalpolitisk Fejlsyn naturligvis ogsaa 
gør sig gældende. Mere i Almindelighed kan fremhæves, at ret 
traditionel Behandling af Stoffet og Hensyntagen til meget sub
jektive Forskerresultater staar temmelig uformidlet ved Siden af 
hinanden. Men det er værd at lægge Mærke til, hvorledes Ludwig 
Ricss har reduceret den Plads, der kan ofres paa 19. Aarhd.s tid
ligere Perioder, mere end man ellers er vant til, og hans synkro
nistiske Behandling af Begivenhederne, en Methode, som minder 
om den, Debidour anvendte i sin »Histoire diplomatique«, giver 
til Tider virkelig slaaende Perspektiv i Fremstillingen.

Mest ejendommeligt er det imidlertid at følge, hvor lidt Riess 
regner med økonomiske og sociale Faktorer i Udviklingen; de 
lades aldrig ganske uomtalte og drages noget stærkere frem i 
nyere Tid, men ud over de politiske Begivenheder og de store 
Personligheder er det Kunst-, Literatur- og Religionshistorie,. 
Forfatteren lægger Vægt paa. Der er her vel nok medtaget Mo
menter, som gaar ud over Rankes Statshistorie, men alligevel 
er det — som man vil forstaa — ham og ikke Lamprecht, der i 
Forordet nævnes som »det lysende Forbillede«, og i den Hen
seende er »Weber-Riess« vistnok ret typisk for nyere tysk Historie
opfattelse. E. M.

25*
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Den 7. Oktober 1925 døde i Berlin Professor Dr. Felix Lieber
mann. Han var født i 1851 og har aldrig været knyttet til noget 
Universitet, da han var saaledes stillet, at han helt kunde ofre 
sig for videnskabelige Studier. Om hans Grundighed vidnede alle
rede hans første Bog om Forfatteren til det anglonormanniske 
Skrift »Dialogus de scaccario«, og det var Englands Historie, 
han viede sit Livs Arbejde, især de angelsaksiske og normanniske 
Tidsrum, med hvilke han var saa fuldt fortrolig som nogen 
engelsk Videnskabsmand. Det var ham en Hjertesorg, da Krigen 
mellem England og Tyskland udbrød, han havde altid arbejdet 
for Enhed paa Videnskabens Omraade, hvad der da ogsaa fik 
sit Udtryk, da han tilegnede sit Hovedværk til Mindet om de 
tyske Forskere Konrad Maurer og Heinrich Brunner og Eng
lænderen F. W. Maitland. Dette Værk »Die Gesetze der Angel
sachsen« er bekostet af Savigny-Stiftelsen og udkom i 3 store 
Kvartbind 1903—16, det indeholder en Udgave af disse Kilder, 
der byggede paa det nøjeste Kendskab til Manuskripterne, hvor 
de saa fandtes, dernæst paa en grundfæstet Indsigt i det angel
saksiske Sprog, dets Form og Stil til forskellige Tider; det gav 
en Oversættelse paa Tysk af Lovene, Vejledning om deres Til
blivelse og Historie, et Glossar og dernæst et Real-Lexikon, 
hvori de enkelte Lovregler blev belyste fra alle Sider, saaledes 
at det i Virkeligheden indeholdt en hel angelsaksisk og anglo- 
normannisk Retshistorie, med Henvisninger til den nyeste Litte
ratur om alle disse Spørgsmaal. Det er et første Rangs Værk 
til Oplysning om Englands ældre Middelalder.

Forud for Værket var gaaet en lang Række omfattende Af
handlinger om de enkelte Lovkilder, offentliggjorte i Tidsskrifter 
eller som særlige Bøger. Endvidere har Liebermann i mange for
skellige Tidsskrifter meddelt et Hundredtal af Artikler, Anmel
delser og Notiser, der altid bragte nye Kendsgerninger eller lære
rige Sammenstillinger.

I Formen for Liebermanns Afhandlinger og deres Stil var 
der en karakteristisk Modsætning til, hvad der ydedes af Eng
lands ypperste Retslærde i vor Tid, Maitland, der i øvrigt ærede 
Liebermann højt; denne forstod stadig at lade sine Undersøgelser 
faa en æstetisk tiltalende Form og at give selv det tungeste Stof 
et eget Sving, medens Liebermann altid var den af stræng Sag
lighed ledede, opregnende og leddelende Forsker, der frygtede for, 
at ikke alting skulde staa dagklart eller blive skarpt forstaaet. 
løvrigt vil man i hele hans Virken mærke, foruden hans vennesæle 
Forhold til andre Forskere, den varme Forstaaelse af mange
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Livsforhold udenfor Rettens Omraade, et aabent Blik for deres 
Udvikling og Fortoninger.

Vi Danske har særlig Grund til at mindes Liebermann med 
Taknemlighed, da saa mange af de af ham trykte Lovkilder 
stammer fra danske Lovgivere eller indeholder dansk eller nordisk 
Ret, hvad den med nordisk Retshistorie fuldt fortrolige Udgiver 
ogsaa erkender, ligesom han i »Ungedruckte anglo-normannische 
Geschichtsquellen« (1879) og andre Arbejder har offentliggjort 
Kilder og behandlet Spørgsmaal vedrørende Danmarks Historie.

Joh. Steenstrup.

Den Udgave af Lord John Russells Papirer, der i 1913 blev 
paabegyndt af Rollo Russell med to Bind Early Correspondence 
1805—40, er ifjor bleven afsluttet af G. P. Gooch i to yderligere 
Bind: The Later Correspondence of Lord John Russell 1840—1878 
(Longmans, Green and Co., London). Vi faar herved Kendskab 
til Breve udvekslede mellem den kendte Statsmand og hans 
politiske Venner i den Periode, hvor han stod som Medlem af 
Melbournes Kabinet til 1841, som Oppositionens Leder mod 
Peel, som Premierminister 1846 til 1852, som et noget erratisk 
Medlem af Aberdeens og Palmerstons Kabinetter i Halvtreserne^ 
som Udenrigsminister 1859—65 og atter som Premierminister 
1865—66, med andre Ord de Aar, hvor hans Stjerne staar i Zenit 
og derpaa langsomt daler. Imidlertid er den foreliggende Sam
ling i Virkeligheden kun et Supplement til, hvad der tidligere 
er fremkommet f. Eks. i Bind II. af »Selections from Speeches 
of Earl Russell« (Selections from his Despatches 1859—65) og i 
Spencer Walpoles kendte Biografi: The Life of Lord John Russell 
(1889), hvor, som Gooch siger, »many of the plums« allerede 
findes. Der er følgelig noget spredt over det hele, hvad Udgiveren 
har søgt at bøde paa gennem Gruppering af Brevene i Kapitler 
— under ret misvisende Overskrifter — men med tvivlsomt 
Held, idet den kronologiske Rækkefølge herved brydes. Forøvrigt 
har hans Virksomhed væsentlig indskrænket sig til Udarbejdelsen 
af en almindelig Indledning og tilsvarende ved de enkelte Kapit
ler, som for de dansk-tyske Forholds Vedkommende hverken er 
prægede af Forstaaelse eller Nøjagtighed, medens Noteapparatet 
er det nødtørftigste og bl. a. slet ikke vejleder med Hensyn til 
de meget mangelfulde Stedangivelser i selve Brevene. Alligevel 
er det en Samling, man læser med Udbytte. Vi møder her de 
fortrolige Udtalelser, som virkelig karakteriserer Personerne.
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Der er først Lord Palmerston med den indgroede Uvilje mod 
Irlændere, Valgreformer og i Grunden ethvert Fremskridt, hvis 
luftige Friskfyrsform ved Behandlingen af ydrepolitiske Spørgs
maal træder klart frem, naar han under Krim-Krigen stadig 
tegner Europas Kort om [II 160-161, 164] eller redegør for en 
bestemt Situation paa følgende Maade (26. Oktbr. 1862): »Da 
vi kom til Magten i 1830, var Frankrig for en bayersk Prins 
[som Konge i Grækenland] og Rusland imod, eller omvendt, 
jeg husker ikke, hvilket« [II 301]. Endvidere Dronning Vic
toria midt i det hele som en Høne i Blaar, der 19. Novbr. 1863 
gennem sin Privatsekretær sender et Nødskrig til Lord John 
om Vejledning under de Diskussioner, hun maa gennemgaa med 
Kronprinsen af Prøjsen, og som »næsten er mere end hun kan 
taale«, fordi »hendes Meninger, nu da hun ikke længer har Prins
gemalen ved sin Side, ikke har den fjærneste Vægt«. Og endelig 
ær der Samlingens Midtpunktfigur Lord John selv, hvis diplo
matiske Alfaderforsorg vaager over den liberale Udvikling alle 
Steder i Europa, som stadig er til Rede med gode Raad til baade 
dem, der vil og ikke vil høre dem, og som 30. Oktbr. 1861 ønsker 
sig i Prøjserkongens Sted for paa rette Maade at kunne gennem
føre Tysklands Enhed [II 298].

Der er imidlertid i hele dette nævenyttige, men ret virknings- 
løse Indblandingsdiplomati, som John Russell egentlig var ganske 
enig med Palmerston om, et Moment af grænseløs Selvovervurde
ring, der kommer karakteristisk frem, naar Udenrigsministeren 
15. Januar 1864 trøster Dronningen med, at hverken Østrig eller 
Prøjsen vil knuse Danmark, fordi de »frygter, at enhver Hjælp 
fra England til Forsvar for Tyskland derefter vil blive dem 
nægtet« [II 306]. Det var denne fuldkomne Mangel paa Forstaaelse 
■af egen Uformuenhed, naar Stor-Britannien ikke arbejdede fast 
sammen med én eller flere Kontinentalmagter, der ligger bag 
den mærkværdige »liberale« Ydrepolitik i Halvtreserne og Be
gyndelsen af Treserne, som Cavour forstod at benytte paa de 
senere Stadier af Italiens Samling, men som ganske vildledte 
Danskerne angaaende Englands Holdning overfor Spørgsmaalet 
om Hertugdømmerne, hvor det kom til virkelig Konflikt med 
Stormagter.

Mere frugtbar var den indrepolitiske Udvikling; hvad vi her 
følger, er Overgangen fra Toldbeskyttelse til den fulde Frihandel, 
fra »Whiggery to Liberalism«, som Udgiveren udtrykker det. 
Men man ser ogsaa, hvordan disse Betegnelser gennem Bryd
ningerne indenfor det gamle Tory-Parti faar deres særlige Betyd
ning. Den 15. August 1847 skriver Russell saaledes til Skat-
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kammerkansleren Sir Charles Wood: ». . . .mit Formaal har stadig 
været at sikre et Flertal af Liberale uden at lægge unødig 
Vægt paa, om Whiggerne beholdt Magten« [I 181]. Til de 
Liberale regner han aabenbart ogsaa Peeliterne, og her har vi 
paa en Maade Programmet for den Fusion mellem de to fri
handelsvenlige Grupper, som begyndte med Aberdeens Koali
tionskabinet og endte i den gladstoneske Liberalisme. E. M.

Man har i de sidste Aar i stigende Grad forstaaet Stednavne
studiets Betydning i sproglig, historisk og topografisk Henseende. 
Stofindsamlingen, saa vel af moderne som af middelalderlige 
Former, er blevet organiseret; saaledes bl. a. i Frankrig ved de 
lokale Arkivarers Udarbejdelse af topografiske Lexika, i Tysk
land ved talrige Lokalforeningers Indsamlen af Marknavne, i Dan
mark ved Stednavneudvalgets Virksomhed. Og den videnskabelige 
Bearbejdelse er, maaske ganske særlig i Norden, kommet ind i 
et bedre Spor. Tidligere Tiders og en større Almenheds uund- 
gaaelige Dilettantisme modarbejdes nu med Kraft og Held af en 
Række Forskere. Disse har allerede i nogle Aar i Norden haft 
et særligt Organ i Tidsskriftet Namn och Bygd, der under Dr. 
Jöran Sahlgrens energiske og nøgterne Ledelse har været det 
Sted, hvor gamle og nye Tanker mødtes, brødes og lutredes. 
Nylig har Dr. Jo s. Schnetz i München stiftet Zeitschrift für Orts
namenforschung, der skal bringe Studier og kritiske Referater fra 
en Række, ikke blot centraleuropæiske Lande.

I England havde den strenge Videnskab paa dette som paa 
andre sproglige og litterære Omraader længe svært ved at komme 
til Orde. W. W. Skeat og hans Elever kæmpede bravt mod Dilet
tantismen — hos sig selv og andre — ikke altid med Held. Nu 
er imidlertid Omslaget sket, idet der er stiftet et engelsk Sted
navneselskab, English Place-Name Society, der har planlagt Ind
samling og Bearbejdelse for hele England, og hvis første, aldeles 
fortræffelige Publikationer her skal omtales nøjere. At dette er 
naaet, skyldes i første Række en enkelt Mand: Professor Allen 
Mawer i Liverpool; paa hans Evne saa vel til Forskning som til 
Organisation hviler øjensynligt det hele Værk. Vi tør fra nordisk 
Side saa meget mere glæde os over Prof. Mawer’s Initiativ og 
Held, som Inspirationen dertil sikkert i ikke ringe Grad er hentet 
fra Norden, særlig Sverige, hvor skolede Anglister som Björkman, 
Ekwall og Zachrisson længe har drevet engelsk Stednavneforsk
ning af forbilledlig Betydning.

Bind I af Selskabets Publikationer, Introduction to the Survey
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of English Place-Names (1924), er udgivet af Allen Ma wer og 
F. M. S t en t on. 1. Del heraf behandler i 9 Kapitler dels Methode- 
spørgsmaal, dels de forskellige nationale og kulturelle Lag i 
Navnene — keltiske, angelsaksiske, nordiske, franske og s. k. 
feudale Elementer — dels endelig Forholdet til Linguistik, Ar
kæologi og Personnavneforskning. I 2. Del, der omtrent svarer 
til Rygh’s værdifulde Indledning til »Norske Gaardnavne«, har 
Prof. Mawer givet en alfabetisk Fortegnelse over de vigtigste, 
særlig oldengelske og oldnordiske Ord, der hyppigt indgaar i 
engelske Stednavne. Bind II. The Place-Names of Buckingham
shire, der ligeledes er udgivet af Mawer og Stenton, aabner 
Rækken af Grevskabsbeskrivelser. Efter indledende Bemærkninger 
om Dialekten foretages der her en topografisk Gennemgang af alle 
fra gammel Tid overleverede Navne. Ög der gives tilsidst Over
sigter over de indgaaede Elementer, over Navnetypernes topo
grafiske Fordeling samt over Person-, Borg- og Marknavne. Et 
Register og to Kort letter Brugen af Bogen.

De Principer, hvorefter der her er arbejdet, synes helt igennem 
Videnskabens bedste. Man har tilfulde forstaaet Betydningen af 
at give de ældste Former Forrangen. Disse er i England ofte saa 
gamle, fra før 1000, at vi Skandinaver blive ganske misundelige. 
Og man begynder at erkende, at Etymologi af Egennavne, der
under Stednavne, ikke kan følge ganske samme Regler, f. Eks. 
med Hensyn til Lydudviklingen, som Etymologi af Sprogets 
almindelige Ordforraad.

Af historiske Problemer er der især to, som engelske Stednav
nes Vidnesbyrd vil kunne bidrage til at løse: Spørgsmaalet, om 
hvor, og hvor længe en britisk Befolkning overlevede den angel
saksiske Erobring i 5. Aarh., og Spørgsmaalet om Udstrækningen 
og Tætheden af nordisk Bebyggelse i Vikingetiden. Til begge 
Spørgsmaal vil man i de foreliggende Bind finde nye og vigtige 
Bidrag. Af særlig Interesse for nordiske Sprogmænd og Histo
rikere er naturligvis det skandinaviske Element, der har været 
behandlet af Worsaae og Steenstrup, af Al. Bugge og sidst (1912) 
af Dr. Harald Lindkvist. Disse Navne (f. Eks. paa -by og -toft: 
Grimsby og Lowestoft) giver ikke alene Bidrag til Englands 
Bebyggelseshistorie, men ogsaa til Dateringen af de tilsvarende 
Typer i Norden. Interessante og endnu ikke fuldt opklarede 
Afgrænsningsproblemer frembyder her Navnene paa -thorp og 
-holm. Vigtige Diskussioner findes dels i Prof. Ekwall’s Afsnit: 
The Scandinavian Element, dels i Bogen om Buckinghamshire. 
Dette Grevskab udgjorde en Del af Danelagen, og nordisk Ind
flydelse spores ganske tydeligt i Udtalen (med sk, ikke sh) af
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Navnet Skinnett (af Oldeng. scir-gemot Tingsted). Derimod er 
der kun ganske faa helt nordiske eller med nordisk Mandsnavn 
sammensatte Navne; Grevskabet har da faaet Lov til at beholde 
sine ældre angelsaksiske Navne og har neppe været mere end 
blot »hærtaget« fra Vikingernes Side.

Meget i de foreliggende Bind maa efter Sagens Natur og For
fatterens egen Tilstaaelse være af foreløbig Karakter. Ofte vil de 
fornødne oplysende Paralleler først komme frem ved Behandlingen 
af andre Egne; og særlig Indledningen kunde man tænke sig 
underkastet en Revision, naar det hele Værk forelaa afsluttet. 
Men der arbejdes aabenbart i Selskabet med sikker Methode og 
ufortrøden Kraft; allerede for 1925—26 loves Bedford- og Hun
tingdonshire og i en nærmere Fremtid baade Lincolnshire og 
Surrey. Saa der er al mulig Grund til at vente, at Fortsættelsen 
vil staa Maal med Begyndelsen, og at de følgende Bind vil sup
plere og korrigere de første paa værdifuld Maade.

Viggo Brøndal.

En Komité af danske Historikere — ogsaa Rets- og Kirke-, 
Literatur- og Kunsthistorikere — har udsendt Indbydelse til det 
4. nordiske Historikermøde i København og Sorø i Dagene 
29. Juni til 4. Juli 1926. Mødet afholdes under lignende Former 
som de tidligere; dog erdet i Indbydelsen betonet, at der i større 
Udstrækning end tidligere vil blive drøftet Æmner af mere almin
delig teoretisk eller praktisk Interesse for nordiske Historikere. 
Saaledes kan nævnes, at forhenværende Rigsarkivar Erslev vil 
fremsætte en Redegørelse for Organisation indenfor dansk Hi
storiegranskning, hvortil vil slutte sig Oplysninger om Forholdene 
i de øvrige nordiske Lande. En Række andre Foredrag er anmeldt 
baade af danske, finske, norske og svenske Forskere.

Indmeldelser indsendes inden 1. Juni til Mødets General
sekretær, Raadstuearkivar Axel Linvald, Københavns Raadhus, 
København B.



Meddelelser
om Dansk Historisk Forening

i Aaret 1924.

Paa Aarsmødet 22. Juni 1925 genvalgtes Dr. phil. Frk. Ellen 
Jørgensen saavelsom Revisorerne Rigsarkivar L. Laursen og Pro
fessor Frantz Dahl. Paa Bestyrelsesmøde samme Dag genvalgtes 
Museumsdirektør Mackeprang som Formand, Dr. Ellen Jørgensen 
som Sekretær og Raadstuearkivar Axel Linvald som Kasserer.

Foreningen havde 1. Januar 1924 604 kontingentydende Med
lemmer, af hvilke 109 betalte halvt Kontingent som Medlemmer 
af den norske og svenske historiske Forening. I Løbet af 1924 
har Foreningen ved Udmeldelse og Dødsfald etc. mistet 15 Med
lemmer, men optaget 10. 1. Januar 1925 har den saaledes ialt 599 
Medlemmer, deraf 105 norske og svenske. Dertil kommer 56 livs
varige Medlemmer.

Foreningen har udgivet:
For Aaret 1922: Hist. Tidsskrifts Litteraturhefte 1921.
For Aaret 1923: — — - 1922.

- 9. Rk. III Bd. 3. Hefte.
For Aaret 1924: — — 9. Rk. III Bd. 4. Hefte.

- 9. Rk. IV Bd. 1. Hefte.

Regnskabet for 1924:
I n dtægt:

1) Kassebeholdning........................................................... 4912 Kr. 07 0.
2) Medlemsbidrag 1922 — 23 etc........................................ 2922 - 92 -
3) Solgte Skrifter.............................................................. 1 - » -
4) Bevillinger paa Finansloven......................................... 4000 - » -
5) Bidrag fra Videnskabernes Selskab........................... 1000 - » -
6) do. fra d. Classcnske Fideicommis........................ 200 - » -
7) Renter af Obligationsformuen................................... 1189 - » -
8) Renter af Kassebeholdning................................... 182 - 77 -

14407 Kr. 76 0.
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Udgift: 
1) Forfatterhonorarer....................................................... 1985 Kr. » 0.
2) Sekretærens Honorar..........................  300 - » -
3) Bogtrykkerarbejde........................................................ 3696 - 46 -
4) Bogbinderarbejde.......................................................... 304 - 93 -
5) Opkrævning af Kontingent, Skrifters Omdeling og 

Ekspedition ............................................................. 620 - 48 -
6) Forskelligt ................................................................... 154 - 70 -

7061 Kr. 57 0.
Kassebeholdning 31. December 1924................................ 7346 - 19 -



Den Danske Historiske Forenings Vedtægter.
(Vedtagne 10. Maj 1876 paa Foreningens Aarsmøde 

med Ændringer paa Aarsmødet 18. Maj 1898.)

§ 1.
Formaalet for den danske historiske Forening er dels at vække histo

risk Aand og Interesse i Almindelighed, dels at fremme historisk Kunst 
og historiske Studier, nærmest med Hensyn til Fædrelandet og dets 
Litteratur.

§ 2.
Foreningen udgiver et dansk historisk Tidsskrift. Dettes Indhold skal 

fornemmelig bestaa af originale historiske Afhandlinger; tillige kan deri op
tages historiske Anmeldelser og Kritiker, utrykte Breve, Dokumenter og 
andre historiske Bidrag. Ved Siden deraf kan særskilt udgives større histo
riske Arbejder.

§ 3.
Ordentligt Medlem af Foreningen er enhver, som anmelder sig for Be

styrelsen. De ordentlige Medlemmer betale et aarligt Bidrag af 4 Kroner 
eller en Gang for alle 50 Kroner. De ere stemmeberettigede en Maaned efter 
Anmeldelsen.

Æresmedlemmer, som ikke erlægge Kontingent, kunne udvælges paa 
Foreningens Aarsmøder. Medlemmerne erholde de Skrifter, som Foreningen 
udgiver.

§ 4.
Den historiske Forenings Hovedsæde er i Kjøbenhavn. Her ledes dens 

Virksomhed ved fem Bestyrere, der vælges paa 5 Aar af Foreningen paa 
dens Aarsmøder med Flertallet af de tilstedeværende Stemmer. Hvert Aar 
udtræder det ældste Medlem. Den udtrædende kan vælges paa ny. Be
styrelsens Medlemmer afgøre, hvad der skal optages i Tidsskriftet, fordele 
Forretningerne mellem sig og vælge en Formand. Bestyrelsen samles paa 
Formandens Indbydelse, saa ofte som et af dens Medlemmer forlanger det.
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§ 5.
Foreningens Aarsregnskab revideres af 2 dertil valgte Revisorer og 

forelægges derefter paa Aarsmødet.

§ 6.
I Løbet af hvert Aars andet Kvartal holdes i Kjøbenhavn efter offentlig 

Indbydelse fra Bestyrelsen et Aarsmøde. I dette vælges Medlemmer af Be
styrelsen og Revisorer, og Bestyrelsen gør Rede for Udførelsen af sit Hverv. 
I dette aarlige Møde afgøres tillige de Forslag og Andragender fra Med
lemmer i Foreningen, som maatte være indsendte til Bestyrelsen inden 
Marts Maaneds Udgang. Bestyrelsen meddeler tillige i hvert Bind af det 
historiske Tidsskrift en nøjagtig Beretning om Foreningens Virksomhed og 
pekuniære Forhold, ligesom der ogsaa med passende Mellemrum offentlig
gøres en Fortegnelse over dens Medlemmer. Extraordinære almindelige 
Møder afholdes, naar enten Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller det 
forlanges af 30 Medle'mmer i en til Bestyrelsen stilet Skrivelse.

§ 7.
Forandringer i disse Vedtægter kunne alene ske i Foreningens Aars- 

møder. Forslag til saadanne Forandringer fra Medlemmernes Side maa ind
gives til Bestyrelsen inden hvert Aars 1ste Marts. Baade i dette Tilfælde, 
og hvis Bestyrelsen vil foreslaa Forandringer, maa de 14 Dage før Mødet 
bekjendtgøres for Medlemmerne. Underændringer til foreslaaede Ændringer 
skulle anmeldes for Bestyrelsen 3 Dage forinden Mødets Afholdelse. For at 
give Beslutninger, som forandre Vedtægterne, Gyldighed, maa i det mindste 
30 Medlemmer, Bestyrelsen iberegnet, være tilstede i Mødet og 2/3 af de til
stedeværende billige Forandringen.

§ 8.
Et Exemplar af disse Vedtægter skal medfølge ethvert Bind af Historisk 

Tidsskrift.



Navneregister.
(Ved J. O. Arhnung.)

Aabenraa 94.
Aalholm, Hgd. (Nysted Lands.), 201.
Aall, Jacob, norsk Jernværksejer, 99.
Aarslev, Christen, Magister, 193 ff.
Abel, Konge, 332.
Abrahamson, F., Oberst, 2 f., 44.
Absalon, Ærkebiskop, 107, 290, 295, 

311.
Adalbert, Ærkebisp, 292.
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skriver, 292, 322.
Adeler, Slægt, 201.
Aöils, J6n J., islandsk Historiker, 

359, 361.
Adler, I. G., Kabinetssekretær, 99. 
Adlersparre, G., svensk Officer, 375. 
Adrianopel 68.
Ahlefeld, Slægt, 259. — Ditlev, 

Adelsmand, 261.
Akeley, Gabriel, 227—229.
Alba, Hertugen af, 236.
Albrecht af Meklenborg, svensk 

Konge, 212.
Almquist, Joh. Ax., svensk fil. dr., 

381.
Als 17, 19—23, 25—29, 31, 37, 46, 

93.
Altdorf (Bajern) 99, 252 ff.

Altenhof, Hgd. (Slesvig), 78.
Altmeyer, Historiker, 219.
Alvsson, Knut, norsk Rigsraad, 210.
Amboise (Frankrig) 267.
Amiens 246.
Amsterdam 247, 250.
Amthor, F. E., General, 75.
Anders Sunesen, Ærkebiskop, 331.
Andræ, C. C. G., Politiker, 3.

Poul, Etatsraad, 3.
Angelsakserne 377.
Angers (Frankrig) 245, 267.
Anna, engelsk Dronning, 215.
Anna Sofie, Dronning, 76.
Anrep, Gabriel, Genealog, 381.
Antwerpen 243 ff., 247.
Appel, Cornelius, Præst, 91 f.
Arenfeldt, Adam Chr., Oberst, 45.
Ari Jönsson, Islænder, 358.
Aristoteles, 225 f., 264.
Arnason, Jon, islandsk Eventyr- 

samler, 99.
Arnstein an der Lahn (Tyskland) 

294.
Arup, Erik, Professor, 285—351.
Aschehoug, T. H., norsk Retslærd^ 

209.
Asien 105.
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Askov (Malt S.) 91.
Asser, Ærkebisp, 290, 293, 311, 322.
Augsburg 242 f.
August, Kurfyrst af Sachsen, 230, 

232, 234.
Augustenborgerne 78.
Averbode 294.
Avignon 251, 267.

Baasch, Ernst, tysk Historiker, 110.
Bååth, L. M., svensk Arkivar, 380. 
Bacmeister, Jacob, Professor, 259. 
Badle, Thomas, engelsk Skipper, 

179.
Bagge, Oluf, 364, 366.
Baggesen, Aug., Officer, 9, 14, 18, 

44.
Bagindien 105.
Baldamus, Alfr., tysk Historiker, 383.
Balkan 68.
Banerjee, G., engelsk Forfatter, 

104 f.
Bang, Nina, Undervisningsminister, 

109 ff., 127, 164, 166—72, 178, 
180, 182.

Bari (Italien) 281.
Barnekow, Slægt, 383. — Chr., 

Adelsmand, 251, 261.
Barnewitz, Frederik, Adelsmand, 

266.
Barteis, Carl Fr., Officer, 44.
Barth, S. C., Oberst, 9.
Bartholdy, Albrecht Mendelssohn, 
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