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Encyclopedia of tbe Middle Ages, 2. vols., ed. André Vauchez in conjunction with
Barrie Dobson and Michael Lapidge, trl. Adrian Walford. 1664 s., ill. (Cam-
bridge: James Clarke & Co., 2000), GBP 195,00.

Er det virkelig stadig nødvendigt at retfærdiggøre et nyt værk om middelalde-
ren med kampen mod opfattelsen af denne periode som mørk og umenneske-
lig? Det mener den franske redaktør, lederen af det franske institut i Rom
André Vauchez, i sit forord, hvor han også forsikrer, at hensigten ikke er at ide-
alisere en periode »marked by harsh living conditions and behaviour whose
brutality shocks our modern sensibilities ...«. Kan middelalderens brutalitet
chokere nogen, der har levet med i det tyvende århundrede, fra Armenien 1915
over Stalin og Hitler, den kinesiske revolution, blodbadene ved Indiens deling,
i Congo, Uganda og Ruanda til det seneste årtis uhyrligheder på Balkan, for
blot at nævne nogle? – Så skulle vi vel i det mindste have haft historien om Basi-
lios Bulgardræberen og hans blinding af 15.000 fanger efter slaget i Strymon-
dalen i 1014, men det får vi ikke. De engelske redaktører, Cambridge-professo-
ren Barrie Dobson og den tidligere Elrington and Bosworth professor samme-
steds, nu ved University of Notre Dame, Michael Lapidge, har en mere prag-
matisk begrundelse, som de tilmed harcelerer over: der skrives så meget om
middelalderen, fordi en universitetskarriere går over bøger, først for fast ansæt-
telse og senere for avancement. Ingen kan nå at holde et overblik over al den-
ne litteratur, derfor må de forlade sig på leksika, hvor eksperter opsummerer
forskningen på mindre områder. Sådanne leksika har vi allerede set mange af,
både store, brede leksika på både tysk og engelsk og mindre specialleksika som
Medieval Scandinavia, an encyclopedia, ed. Phil. Pulsiano, eller The Blackwell Ency-
clopaedia of Anglo-Saxon England, ed. Lapidge et al. Gamle Hoops Reallexikon der
germanischen Altertumskunde er også under genudgivelse. Dette nye opslagsværk
om middelalderen hævder sin berettigelse på markedet som et leksikon der, i
modsætning til det store tyske Lexikon des Mittelalters og det amerikanske Dictio-
nary of the Middle Ages, er til at betale for den almindelige middelalderforsker:
»... offers so much detailed information at a price which individual medievalists
can afford«; det skulle gerne finde vej til deres private bogsamlinger, men selv-
følgelig også til institutbiblioteker og offentlige biblioteker. I dagens kurser
løber £195 op i rundt regnet 2350 DKK, og de to engelske redaktører sammen-
ligner med en pris på næsten det tidobbelte for det tyske leksikon; det forelig-
ger imidlertid nu i en Studienausgabe, som ikke koster over 8.000 DKK, og det
kan tilmed købes på cd-rom, så man ikke skal afse trekvart meter hyldeplads.
Det er stadig en forskel for en fattig forsker, men dog mere overskuelig.

Første udgave af dette leksikon udkom på fransk, og langt hovedparten af
artiklerne er skrevet af franske forskere. Det indebærer en vis fransk slagside,
ikke blot i udvalget af artikler – den franske bailli er kommet med, men ikke en
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engelsk sheriff – men også i artiklernes indhold; fælleseuropæiske fænomener
illustreres fortrinsvis ved franske eksempler. Det blev dernæst oversat til itali-
ensk, med en håndfuld supplerende artikler af italienske forskere, og i tredje
omgang foreligger det her oversat til engelsk, med en ny håndfuld suppleren-
de artikler, så både Alfred den Store og Robin Hood er kommet med, lige som
slaget ved Hastings og Glastonbury. Den væsentligste forskel på denne engelske
og de foregående udgaver er imidlertid, at artiklerne her er forsynet med litte-
raturhenvisninger. Det er ikke uproblematisk således efterfølgende at hægte lit-
teratur på leksikonartikler, og nogle steder virker de noget påklistrede. I flere
tilfælde, således artiklen om Sverige, er det tydeligt, at artiklen ikke er baseret
på den anførte litteratur og ikke afspejler den forskning eller de synspunkter,
den rummer. Også artiklerne om feudalisme og len er givetvis problematiske,
når deres litteraturlister giver det udseende af at forene den ældre forståelse,
repræsenteret af Bloch, Ganshof, Boutruche og andre, med Susan Reynolds.

Artiklerne er af vidt forskellig størrelse, fra få linjer – eksempelvis syv til Geor-
ge of the Arabs, hvis litterære bedrifter ikke har givet ham en plads i Lexikon des
Mittelalters – til noget svarende til en stor tidsskriftsartikel. På encyclopædisk vis
er værket derfor forsynet med et index, og man forventer, at det kan vise vej til
emner og personer, der ikke har selvstændigt opslag, men er omtalt i større sam-
menhænge. I praksis er hovedparten af henvisningerne imidlertid til selve artik-
lerne, som dog ellers lader sig finde alfabetisk uden problemer. Artiklen Wends
omtaler således både obodriter, liutitzer, soraber og heveller, men dem leder
man forgæves efter i registret. Modsat finder man ingen artikel om goterne og
ingen henvisninger til dem i registret, kun til Gothic art og Gothic sculpture; til
gengæld er der artikler om både ostrogoterne og visigoterne! Vil man vide
noget om Jordanes og hans goterhistorie, har det heller ingen udsigter for den
forudsætningsløse: Jordanes har hverken noget selvstændigt opslag eller en
plads i registret, så lidt som hans De origine actibusque Getarum, også kendt som
Getica, har, men under Cassiodorus oplyses, at denne lærde romer skrev en Histo-
ry of the Goths, »lost save for fragments, but known from the clumsy summary of
the Ostrogoth Jordanes«.

Redaktionen præciserer selv, at denne encyclopædis centrale område er mid-
delalderens kristendom og kristenheden i middelalderen, og kultur- religions-
og åndshistorie har en stor plads, i nogen grad på bekostning af økonomisk og
handelshistorie; Dorestad skal således, uden registrets hjælp, findes under
Frisia, og man får ikke meget at vide om den. Der findes artikler om Coinage og
Money, men ikke om enkelte mønttyper som f.eks. sceattas, der dog spillede en
stor rolle i 700-tallets Nordeuropa. Artiklen Guild fylder knap så meget som bio-
grafien af Elizabeth of Schönau, en religiøs mystiker fra 1100-tallet, hvis betydning
nærværende anmelder har levet i lykkelig uvidenhed om til nu. I betragtning
af, at denne encyclopædi er »designed as a companion volume to the Encyclope-
dia of the Early Church«, som kom i 1992, kunne man nok have forventet en
anden vægtfordeling mellem emnegrupperne.

Italienerne og englænderne fik mere af deres eget med i deres respektive
udgaver af dette leksikon, og selv om en dansk køber vel ikke ville anskaffe det-
te værk for at bruge det til nordisk historie, hvor vi allerede har flere special-
leksika, må en dansk anmelder undersøge, hvorledes vor middelalder er repræ-
senteret her, hvad får europæiske middelalderforskere at vide om os? – Her er
naturligvis artikler om de enkelte nordiske lande og om fremtrædende konger
som Harald Blåtand og Knud den Store, de norske Olav’er og den svenske Erik
den Hellige, og om ærkesædet Lund og om Uppsala og Nidaros, men et monu-
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ment som Jelling, der dog er ophøjet i monumenternes superliga, har ikke sit
eget opslag; der findes blot, i forbindelse med artiklen om runer, en spejlvendt
gengivelse af kristussiden af den store Jellingesten. De fleste artikler om danske
emner er skrevet af Regis Boyer, og de virker, ærlig og redelig, både tynde og
gammeldags. Om Harald Blåtand kan man læse, at vi stort set intet ved om ham;
det er muligvis rigtigt i den sidste ende, men det bør ikke fastslås uden ringeste
opmærksomhed på de arkæologiske kilder, der dog foreligger til hans regering:
Jelling, Danevirke, Trelleborgene, Ravninge Enge broen etc. Hedeby, som vi
normalt, og med gode argumenter, behandler som et handelscentrum, bliver i
artiklen Denmark til en røverrede: »Hedeby, which would be one of the great ral-
lying points of the celebrated pirate navigators«. I behandlingen af forholdet
mellem kongemagt og kirke i samme artikel er der ikke taget hensyn til Breen-
gaards tanker – og det bør man da gøre, selv om man måtte have forbehold.
Artiklen Vikings byder sandelig også på både overraskelser og regulære fejl. Det
er overraskende, at man endnu kan lægge Pirenne til grund for sin redegørel-
se for de grundlæggende sammenhænge i vikingetidens historie; han satte med
sine dristige teser meget i gang og har indlagt sig uvisnelig hæder derved, men
det han satte i gang har forlængst ført os helt andre steder hen. Men Boyer gør
vikingerne til et overvejende merkantilt fænomen: »What was a Viking? He was
a highly-skilled merchant ...« Følgerigtigt vælger han derfor at aflede ordets
etymologi af latin vicus: »We know today that the etymology of the word vikingr
makes him a navigator who goes from vicus to vicus to trade there«. Det er tvivl-
somt, ordet er snarere afledt af Viken, det norske landskab hvorfra de første
vikingetog mod England vistnok udgik, og direkte fejlagtigt er det, når han til
støtte for samme sag vil aflede ordet væring af vara, ‘vare’. Det er en afledning
til vár, ‘troskab; borgen; højtideligt løfte’,1 så det har snarere at gøre med, at de
tog tjeneste som lejesoldater, eller i almindelighed var medlemmer af militære
styrker, der var bundet sammen af troskabsløfter.

Redaktionen lægger vægt på, at denne encyclopædi, i modsætning til sine
dyrere konkurrenter, er illustreret med 600 sort/hvide illustrationer og fyrre i
farver. Bogen er trykt i Kina, og det har måske gavnet prisen, men farveillu-
strationerne er kun lige tålelige, og de sort/hvide, også den spejlvendte Jellin-
gesten, ligner for ofte noget, der er scannet ind fra et trykt forlæg og trykt med
alt for ringe opløsning. Det kan gøres meget bedre, også i England.

Personlig ville jeg nok satse på cd-udgaven af Lexikon des Mittelalters.

Niels Lund

KERSTIN ABUKHANFUSA (red.): Arkivkonst. Årsbok för Riksarkivet och Landsarki-
ven 2000. Stockholm 2000. 303 s.

De svenske statslige arkiver har siden 1993 udgivet en fælles årbog. Årbøgerne
er i hele perioden redigeret og grafisk tilrettelagt af Kerstin Abukhanfusa, der
er historiker med kunstnerisk talent. Der er obligatorisk årsberetningsstof, men
ellers er bøgerne tematiske med artiklerne samlet om brede temaer. Hidtil har
det været de oplagte som fx krig og fred (1998), sygdom og nød (1999), men i

1 Gunnar Svane, Vikingetidens nordiske låneord i russisk. Beretning fra ottende
tværfaglige vikingesymposium, red. Torben Kisbye og Else Roesdahl (Aarhus 1989), 27.
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årbogen 2000 gælder det kunsten, måske lidt overraskende i arkivsammen-
hæng. Men man vil vise, at både offentlige og private arkiver har æstetiske vær-
dier, som rækker ud over de nøgterne data, man i IT-alderen kommer i tanker
om. Engang var kunst og kunsthåndværk en integreret del af forvaltningen og
magtudøvningen, og redaktørens indledende artikel beskriver meget passende
den ögonfröjd, de farvestrålende stoffer, kvaster og segl på traktaterne med frem-
mede lande.

Også i de femten følgende bidrag har man en visuel guide til offentlige arki-
ver fra renæssance til 1800-tallet og videre ind i 1930ernes private arkiver med
kunstnerbreve og samlinger af rejseminder og meget andet. Den politiske kunst
i 20. århundrede er i Lars Rumars præsentation af Sveriges Pressearkiv fortrin-
ligt vist med spidse karikaturtegninger. Til mangfoldigheden hører i den anden
ende børnetegninger fra en samling på mange tusinde i Eskilstuna samt ögon-
godis i form af chokoladereklamer fra Malmøs Stadsarkiv. Mine favoritter er dog
artiklerne om civil og militær bygningsadministration med kort og kartoucher
med fine detaljer også af de fysiske omgivelser. Arkivarerne Anna Karin Her-
modssons og Lennart Plooms bidrag om henholdsvis Rigsarkivets og
Stockholms Stadsarkivs samling af bygningstegninger giver praktisk brugervej-
ledning til samlingerne, og hvad enten man ville kalde det kunst eller hånd-
værk, så viser tegningerne 1800-tallets storbydrømme bedre end ord. Bogen kan
anbefales til både kunst- og sporsansen, og i et vist mål er den også anvendelig
til danske arkiver, som kunne fortjene at blive betragtet med det æstetiske blik. 

Margit Mogensen

Erhvervsarkivets Arkivoversigter Bd. 4. Arkiver, modtaget/registreret 1990-2000.
Ved Erik Korr Johansen. Erhvervsarkivet 2000. 412 s.

I årene 1991 til 1995 udgav Erhvervsarkivet i tre bind en »guide«, som principi-
elt dækkede det hele spektrum, d.v.s. virksomhedsarkiver fra landbrug, industri,
håndværk, handels-, hotel- og transportvirksomheder, finans-, forsikrings- og
servicevirksomheder, erhvervsorganisationer m.v. (se HT 92 s. 193 og HT 96 s.
445). Dermed havde brugeren fået et særdeles nyttigt redskab til hjemmefra at
skaffe sig et overblik over bestanden på de mange hyldemeter, hvilket alle dage
har været en uhyre fordel.

Hermed har man så kunnet stille sig tilfreds på Erhvervsarkivet, men er lyk-
keligvis ikke standset her. Der foreligger nu et supplerende bind 4, hvorved
Erhvervsarkivet som det eneste af Statens Arkiver har kunnet føre sin Guide à
jour til årtusindskiftet, og det hele sæt på de fire bind kan erhverves til en spot-
pris af kr. 560. Men så er det ifølge forordet også slut med at bruge papir. Frem-
tiden tilhører de elektroniske medier, og arkivvæsenet er ifærd med at opbygge
en fælles arkivdatabase med det fortryllende navn DAISY.

Det foreliggende bind 4 rummer ikke alene omtale af nytilkomne arkiver,
men tillige supplerende afleveringer og nyregistreringer for ældre arkivers ved-
kommende. Nu det ikke ligefrem højeste mode at beskæftige sig med noget så
lidet holdningspræget som fortidens materielle frembringelser, men Erhvervs-
arkivet har nu en større spændvidde, end mange nok forestiller sig. Side 289
oplyses man om tilstedeværelsen af det Chresten Bergske familiearkiv beståen-
de af 11 arkivenheder (pakker eller bind), og side 54 er omtalt arkivet efter Vil-
helm Hansens Musikforlag – 132 arkivenheder. Erhvervsarkivet har vel sine
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inkarnerede brugere, men andre bør ikke overse de potentielle muligheder for
at finde materiale udover det umiddelbart forventelige.

Anders Monrad Møller

HERMAN BENGTSSON: Den höviska kulturen i Norden. En konsthistorisk under-
sökning. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm
1999. ISBN 91-7402-297-0.

Dette er et vigtigt pionerarbejde. Ingen har tidligere givet en sådan gennem-
gribende præsentation og vurdering af nordiske vidnesbyrd om høvisk kultur –
ejheller på nationalt plan. At Herman Bengtsson har gennemført sin under-
søgelse for hele Norden, er så meget mere imponerende og en klar styrke. På
fællesnordisk basis er der materiale nok til at få et ganske rigt og facetteret hel-
hedsbillede frem, som nationale undersøgelser slet ikke kunne have givet. En
forudsætning for det vellykkede resultat er også forfatterens beherskelse af det
ganske omfangsrige skriftlige materiale og evne til at oplede relevant litteratur,
både nordisk og international.

Bogen er disponeret i seks hovedafsnit. Efter en gennemgang af skandinavisk
litteratur følger begrebsdefinitioner, der sætter høvisk kultur (af hof, jfr. dansk
‘høflig’) nogenlunde lig med ridderkultur, men som ikke prøver at trække
nogen grænse til begrebet profan kultur. Første afsnit afsluttes med ‘Teorier om
den höviska kulturen’, der også søger at tidsfæste fremkomsten af eksempelvis
ridderslag (‘dubbing’), heraldik og ridderlige idealer i deres forhold til kirken
og kvinden. Overfor forskere, der som Georges Duby har betonet ridderkultu-
rens udvikling til 10-1100-tallet, stiller forfatteren andre, der understreger de
høviske idealers kontinuitet både tilbage til antikken og fremefter til i dag.

Andet afsnit tegner et samlet billede af ‘En nordisk hov- och riddarkultur’,
først og fremmest på grundlag af krøniker, sagaer, høvisk litteratur, det norske
kongespejl etc. Et kapitel om ‘Borgen som bostad och som representativt cen-
trum’ bygger dog også på borgene selv og deres palatier. Tredje afsnit behand-
ler ‘Kyrkokonsten och det höviska idealet’, dels i form af højmiddelalderlige ryt-
terbilleder, dels i kapitler om den gotiske billedkunst, hvori den ridderlige kul-
tur fremstår både som forbillede og modbillede. Fjerde afsnit behandler fyrste-
billedet på segl, mønter, gravmonumenter og i maleriet, mens femte afsnit gæl-
der ‘Den profana konsten’ i form af slotsindretningers maleri, skulptur og bil-
ledkakler samt i form af brugsgenstande som skåle, drikkekar, akvamaniler,
smykker og elfenbensskæringer.

Endelig er bogens sjette afsnit ‘Aspekter på den höviska kulturen’ en sam-
menfatning, som bl.a. sætter de nordiske vidnesbyrd op imod de almene euro-
pæiske problemstillinger fra første afsnit. Som hovedresultat fremstår, at Nor-
den havde en høvisk kultur, der nøje sluttede sig til den europæiske, dog med
de begrænsninger, der lå i en mindre velstand, et barskere klima og øjensynligt
deri, at vi savner vidnesbyrd om den sværmeriske kvindedyrkelse, som kendes
fra de europæiske ridderromaner og troubadurlyrikken.

Naturligvis ægger adskilligt til diskussion. I begrebsdefinitionen og materia-
lets afgrænsning udfolder forfatteren sig mere harmoniserende end kritisk ana-
lyserende. Den uafklarede afgrænsning mellem begreberne ‘høvisk’ og ‘profan’
giver vel ingen vanskeligheder, så længe der er tale om skriftlige vidnesbyrd, da
disse jo alle gælder de højeste klassers såvel høviske som profane kultur. Når det
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derimod gælder materielle vidnesbyrd, mærker man forfatterens problem ved
at afgrænse sit emne til det høviske. Det får ham til lidt krampagtigt at henføre
genstande til mere aristokratiske miljøer end nødvendigt og til generelt at
undervurdere nedsivningen af den høviske kultur til den mere jævnt profane.
Eksempelvis skal en i Oslofjorden funden skylleskål af fransk limogesarbejde
absolut have haft en kongelig bruger, mens – på den anden side – de enklere
graverede ‘mollinger’ (tidligere kaldet ‘Hansaschüsseln’) lades helt unævnt, på
trods af, at de i deres parvise brug ved bordet har været udtryk for en yderst
‘høvisk’ bordskik (jfr. artiklen ‘Mundlaug’ i Kulturhistorisk Leksikon for Nor-
disk Middelalder). Forfatterens bestræbelse på udeladelse af den jævnere pro-
fane kunst er med til at skabe et ikke ganske dækkende billede af Nordens høvi-
ske kunst som udelukkende importeret og fyrstelig. Undersøgelsen efterlader
således plads for en kunsthistoriker eller arkæolog, der vil studere den høviske
kulturs forudsætninger og nedsivning i de nordiske samfund.

Afgrænsningsproblemet spøger også i behandlingen af kirkernes kunst med
mere eller mindre høviske motiver. Om de jyske ‘rytterfriser’ fra o. 1175-1250
fremsættes således dette svært forståelige synspunkt: »Det finns emellertid inte
någon anledning att överbetona sambandet mellan de här uppmärksammade
riddarbilderne och den framväxande riddarkulturen i Norden«. Man må spør-
ge sig, hvorfor disse ridderbilleder således nedtones som kilder – er de for tid-
lige, eller kan de ikke tilskrives et tilstrækkeligt højt bestiller-miljø? Teksten leve-
rer ikke svar, men giver sig i øvrigt ud i en analyse, der indleder med at kriti-
sere den brugte betegnelse »ryttarfriser« som »missvisande«. Dette begrundes
skarpsindigt i, at nogle fremstillinger ikke er egentlige friser, men kun er tve-
kampe mellem ryttere, mens andre »skadats svårt av överkalkningar eller stym-
pats genom senare valvslagningar«! Mere held har forfatteren ikke med sine
bidrag til tolkningen. En hæmsko er, at han ikke vil godtage, at psykomakier
(kampe mellem dyder og laster) kan fremstilles i andet end kvindeskikkelse.
Herved kommer forfatteren til at afvise oplagte og med rette etablerede tolk-
ninger. Tilsvarende fremstår afvisningen af Otto Norns tanker om visse friser
som Gralsfortællinger i eucharistisk lys som mærkeligt bastant og forceret. Man
får det indtryk, at forfatteren simpelthen ikke vil acceptere, at disse friser skal
have noget at gøre med tidens ridderromaner.

Trods bogens undertitel, »En konsthistorisk undersökning«, virker den
egentlig ikke særlig kunsthistorisk. Afsnittet om kirkekunsten og det høviske
ideal hører således til bogens svageste ikke mindst i behandlingen af den høvi-
ske gestik og dragtmode. Forfatteren skelner ikke rigtigt mellem høj- og sengo-
tisk stil, og får derved ikke klargjort højgotikkens (o. 1250-1350) særlige stilling
som middelalderens høviske stil – eller hofstil (‘style de cour’), som den også
kaldes efter sit udspring ved Ludvig den Helliges hof. Alene det, at kunsten med
højgotikken gik bort fra de antikke gevandter og i stedet begyndte at vise både
hellige og verdslige personer i elegant samtidsdragt, er et faktum, som man ger-
ne havde set diskuteret. Betyder dette således, at fænomener som stil og billed-
konvention har betydning for høviske elementers forekomst i kunsten og der-
ved i undersøgelsens materiale?

Disse kritiske bemærkninger til trods er der som nævnt tale om en god og
vægtig bog. Netop fordi litteraturlisten er så fyldestgørende, skal der her for
fuldstændigheds skyld anføres et par mere væsentlige danske titler, som er gået
forfatteren forbi. Mogens Bencard: Om et middelalderligt knivskaft fra Ribe,
Fra Ribe Amt 1975, s. 36-61, og Harald Langberg: Gunhildskorset – Gunhild´s
Cross and Medieval Court Art in Denmark, Kbh. 1982.

Ebbe Nyborg 
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TORE NYBERG: Monasticism In North-Western Europe, 800-1200. Ashgate, Alder-
shot 2000, 295 s., 4 kort og 12 illustrationer. Bibliografi og index.

Hvordan skriver man en bred, historisk fremstilling af et emne, hvortil kilde-
materialet er sparsomt, svært tolkeligt og derfor meget omdiskuteret? Hvordan
skaber man overblik, når det er nødvendigt for argumentationen konstant at gå
ud i detaljer? Sikkert andre historikere end jeg har hørt fra forlagsfolk, at »histo-
rikere kan ikke skrive«, underforstået: »de vil have alle diskussioner og forbe-
hold med«. 

Tore Nybergs fremstilling af den tidlige klosterbevægelse i Nordvesteuropa i
tiden ca. 800 til 1200 er ikke alene et tiltrængt men et meget nyttigt værk for
historikere, ikke mindst fordi det tør binde an med en diskuterende fremstil-
lingsform, der rummer alle henvisninger i selve teksten og ikke i et noteappa-
rat. Det giver en tæt men til tider også diffus fremstilling, hvor læseren under-
tiden lades i tvivl om, hvilket grundlag man bevæger sig videre på. Til gen-
gæld er det en hjælp, at strukturen i værket er klar: kronologisk hovedstruktur,
fra 11. årh., gennem borgerkrigstid og Valdemarstid. Geografisk understruktur,
hvor Danmark, Norge og Sverige fylder mest, men hvor Island og de nordtyske
områder, bl.a. obodriternes, frisernes og saksernes lande, tæller med, ikke
mindst fordi søvejenes betydning for missionen fremhæves. Inden for de kro-
nologiske afsnit findes yderligere tematisk inddeling. Nybergs ønske er klart 
at understrege det åndelige engagements betydning for klostergrundlæggel-
serne, både kongelige personers, bispers og munkenes egen. Det er kloster-
livet som valg, der tales om. Der er næppe tvivl om, at nogle ønskede at fremme
eller leve dette liv, men Nyberg understreger også de nødvendige betingelser
for kulturens eksistens og trivsel: tæt sammenhæng med det agrare manorial-
system og dermed indtil omkr. 1200 mest åbent for et bestemt socialt lag, 
der havde mulighed for at uddanne og understøtte unge mænd i en sådan livs-
form.

Missionen til Skandinavien kom fortrinsvis sydfra, og Nyberg gør nøje rede
for hver enkelt klostergrundlæggelse inden for disse første ca. 200 år, og samti-
dig forsøger han at finde visse fællestræk i udviklingen. Hans synspunkt er, at
kongemagt og bispemagt er centrale agenter, ofte handlende efter en model,
der siger, at hvis der er skabt en kongelig styret institution, vil der være behov
for en ren åndelig, ikke-politisk ditto i nærheden, og en sådan skabes ofte af en
bisp. F.eks. er Ringsted kongeligt domineret og derfor kommer Næstved som et
»renere« sted. Samme model i Sverige hedder Alvastra og derefter Nydala, i
Norge Munkeliv og så Lyse. Således kan man tale om en slags politisk begrun-
delse for klostergrundlæggelser. Til gengæld finder Nyberg ikke, at der var så
megen politik i at oprette klostre af forskellige ordener. Der var næppe virkeligt
afgørende forskelle mellem de forskellige retninger, snarest temperamentsfor-
skelle. De to dominerende retninger, Citeaux og Premontré, var begge nytolk-
ninger af Benedikts og Augustins regler, og alle havde til formål at gavne krist-
ne medmennesker gennem klosterlivets egentlige mål: forbønnen.

Få kender den relevante forskning så godt som Nyberg, der i et langt univer-
sitetsliv har drevet klosterforskning, og få har gjort det så empatisk. Denne bog
rummer megen viden, mange perspektiver, loyale diskussioner med kolleger, og
den vil være et nyttigt redskab for alle forskere inden for området fremover.

Nanna Damsholt
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Aspekter af dansk klostervæsen i middelalderen, red. af Inger-Lise Kolstrup.
Aarhus Universitetsforlag 2000. 124 s.

Inger-Lise Kolstrup har redigeret en smuk og nyttig lille bog på grundlag af
foredrag holdt ved et tværfagligt symposium om dansk klosterkultur i middel-
alderen i 1998. Den rummer tre historiografiske artikler og tre, der fremlægger
nyt om kilder af henholdsvis arkæologisk, historisk og kunsthistorisk art. Tore
Nybergs lille, stramme præsentation af klosterkulturens komme til Danmark er
meget informativ og peger bl.a. på nyvurderingen af Danmark som stadig
hedensk frem til ca. 1200. Brian McGuire dokumenterer grundigt – og med slet
skjult irritation over lutheransk allergi overfor katolsk middelalder – den dan-
ske tradition for ikke at ville respektere munkekulturens egen forståelse af sit
sigte. Birgitte Langkilde påpeger den manglende interesse for nonneklostrene
og tilslutter sig ønsket om ny forskning i det religiøse aspekt.

De sidste tre artikler bringer nyt om senmiddelalderens rige klosterkultur.
Hans Krongaard Kristensen påviser, hvorledes man især i 1400-tallet byggede
fratergårde til en række danske klostre, selvom klimaet ikke indbød specielt til
det. Jørgen Nybo Rasmussen tegner et portræt af prior Jens Mathiesen ved Hel-
ligåndsklosteret i Randers (død 1504) bl.a. på grundlag af to små bøger, som
han skrev med egen hånd, og der argumenteres for, at Jens selv er portrætteret
på Skt. Morten kirkens altertavle i skikkelse af hovedhelgenen Skt. Martin af
Tours. Hans Jørgen Frederiksen følger tanken op i sit spændende bidrag om
samme altertavle, der nu befinder sig i Hald kirke. Vi får en fin analyse af tav-
lens hovedmotiv, Nådestolen, en analyse, der ikke alene giver indsigt i tidens
tavler med lignende hovedmotiver, men også i den dybere teologiske sammen-
hæng. I begge Randers-artikler dokumenteres senmiddelalderens stærke
reformtendenser på katolsk grund. Samlingens bedste bidrag.

Nanna Damsholt

Forsvundne middelalderkirker i Odense. Danmarks Kirker, Odense amt III, 18.-
19. hefte. Med bidrag af Birgitte Bøggild Johannsen, Kirsten Eliasen, Hugo
Johannsen, Ole Olesen, Knud Prange, Anne Riising, Mogens Vedsø og Peter
Zeeberg. Udg. af Nationalmuseet. Kbh. 2001. 180 s., English summaries, ill.

Sct. Knuds Kirke. Otte kapitler af Odense Domkirkes historie. Ved Birgitte
Bøggild Johannsen og Hugo Johannsen med et bidrag af Ole Olesen. Oden-
se Universitetsforlag. Odense 2001. 176 s., 180 kr. Ill.

Odenses plads som en af Danmarkshistoriens hovedbyer afspejles på smukkeste
vis i dette »særnummer« af Nationalmuseets kirkeværk, der udelukkende
omhandler forsvundne kirker og kapeller i den fynske hovedstad. Uden at for-
klejne hverken Albani kirke eller de spedalskes, kirken i det stedlige Trelleborg,
Nonnebakken, slotskapellet på Næsbyhoved eller omegnens valfartssteder er
det ubetinget Gråbrødre klosterkirke, der udgør Odense-bindets fejende flotte
finale, efter at kirkeværket i talrige hefter har demonstreret sin uforlignelige
ekspertise på de tre kathedraler, St. Knud, St. Hans og Vor Frue, byens kirke-
gårde og en stribe nyere kirker, sågar Vollsmose.

Gråbrødre klosterkirke oplevede sin storhedstid kort før reformationen, da
dronning Christine, der residerede i Odense fra 1504 til sin død 1521, indret-
tede kirkens kor som kongeligt gravkor. Danmarks Kirker skrives i samdrægtigt
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kollektiv, men det er uundgåeligt at fremhæve Birgitte Bøggild Johannsens ind-
sats. Ved en blanding af knofedt og kunst har hun formået at genskabe nok et
af de prægtigste kirkerum, der har eksisteret i Danmark. Det fastslås lidt over-
raskende, at dronning Christine ikke blot indrettede, men også ombyggede kir-
ken og fornyede inventaret. Klosterkirken blev skammeligt nedrevet i 1817,
men er altså nu genopstået i det mindste i litterær glans.

Enkelte fysiske levn af kirken og dronning Christines værk overlevede udslet-
telsen. Nationalmuseet gemmer fem kapitæler og fem våbenskjolde, Claus
Bergs berømte højaltertavle, prins Frants’ epitafium og kongeparrets gravsten
havnede i St. Knud og krucifikset i den nuværende klosterkirke. Efter kirke-
værkets sædvane er inventaret fra den nedrevne kirke behandlet under sin nye
placering, som naturligt er. Det mærkes som en stor fordel, at Gråbrødre klo-
sterkirke beskrives af det samme rutinerede »sjak« af kunsthistorikere og mid-
delalderarkæologer, der behandlede St. Knuds kirke, for klostrets opførelse i
1300-tallets første årtier minder så stærkt om den netop fuldførte domkirke, at
det antagelig også har været det samme sjak af håndværkere, der byggede klo-
stret. Ironisk nok midt under holstenervældet, der måske ikke har været så kao-
tisk, som man troede.

Den eneste anke, det efter flittig granskning er lykkedes anmelderen at
opdrive, er den, at Kirkeværket ikke rigtig er holstenerne huld. Den adelige
slægt hedder Pogwisch, ikke -wich (s. 1770 og note 22), og at udstyre den unge
duellant Gert Rantzau med hele to angelsaksiske genitiv-s’er (s. 1831) virker lidt
malplaceret. At en ellers notorisk krakiler må ty til småtterier af denne art er
temmelig uhørt og vidner om værkets udsøgte kvalitet. Også æstetisk er det en
nydelse, og anmelderen fryder sig over, at værket ikke er bukket under for det
nykonservative stormløb mod de små bogstaver, som Hartvig Frisch indførte,
men som nu er på retur.

Litteraturen om især Gråbrødre klosterkirke er særdeles omfattende. De
mange opfattelser, der gennem tiderne er luftet om stolegavles proveniens og
relikviegemmers placering, bliver blidt, men bestemt sat på plads i de talrige
noter. Ingen tvivl om, at vi her har fået den autoritative fremstilling af et ene-
stående, senmiddelalderligt monument, der takket være det fyldige engelske
resumé nok skal vække opsigt også udenfor Danmarks grænser. Desværre forly-
der det, at Kirkeværket grundet fynsk vrangvilje har opgivet at udføre de plan-
lagte bind om det øvrige Fyn. Man beder til, at amtsborgmester og andre sam-
fundsspidser på den rige ø (Danmarks smørhul!) falder pladask for National-
museets drevne sjak, når de ser, hvad det formår.

Udgivelsen markerer smukt kirkens 700 års jubilæum og fuldendelsen af en
større istandsættelse. En koncentreret, mere populær fremstilling, som dog er
spækket med oplysninger og givtige litteraturhenvisninger, blev udgivet af
menighedsrådet i samme festlige anledning. Også den anbefales varmt.

Mikael Venge

CHRISTIAN HAU: Bjælken, sparren og den halve bjørn. Fra saltindustri til lavadel.
Senmiddelalderlige studier omkring lavadelsslægten Vinter på Mors, 1999.
Eget forlag, Jelstrupvej 159, 9480 Løkken. 182 sider, ill.

Heraldikken er udgangspunktet for Christian Haus ganske indtagende studie
over nordvestjysk lavadel i 14-1500-tallet. Punkt for punkt vendes og drejes stam-
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træer, godstvister, bruderov og testamenter under forsøget på at fastslå slægt-
skab gennem segl og våben. Farvandet er hajfyldt, men Christian Hau argu-
menterer uforknyt for sine til tider yderst dristige hypotheser. I kulissen lurer
konstant det godsrige Dueholm kloster, og man spørger sig, hvorfor Hau i grun-
den ikke har anvendt sine detektiviske evner til simpelthen at skrive den mono-
grafi om klostrets historie, der øjensynligt savnes. Blot ønsker man, at han næste
gang vil tage sig tid til en kritisk gennemlæsning af manuskriptet. Det virker
nærmest stødende overfor læseren, når han minder om, at antibiotika endnu
ikke var opfundet i middelalderen. Det er heller ikke god tone at nævne Maje-
stætens fond sidst af de fire fonde, der har støttet udgivelsen. Hau tænker måske
på, at de kongelige ifølge Emma Gad altid ankommer sidst, men når det drejer
sig om en hakkeorden, skal de altså stå først. Forhåbentlig bærer dronningen
ikke nag, for hendes bidrag er gået til et med alle forbehold fortrinligt skrift.

Mikael Venge

JÜRGEN BEYER & JOHANNES JENSEN (hrsg.): Sankt Petri Kopenhagen 1575-2000.
425 Jahre Geschichte deutsch-dänischer Begegnung in Biographien mit
einem Beitrag von Hans Munk Hansen zur Restaurierung, København,
C.A.Reitzel, 2000, 192 sider.

Der var to grunde til at fejre Sankt Petri i København i året 2000: Menigheden
kunne holde 425-års jubilæum som tysksproget, københavnsk samfund, og en
gennemgribende restaurering af kirken og gravkapellerne var blevet afsluttet i
1999. Ved 350-årsjubilæet i 1925 var kirkens historie blevet udarbejdet af dr.
Louis Bobé, 50 år senere havde man koncentreret sig om skolens historie; den-
ne gang valgte man at stille menighedens medlemmer i centrum i form af bio-
grafier af særlig interessante personligheder: At Peder Schumacher/Griffenfeld
og Heinrich Ernst Graf Schimmelmann hører til disse, er en selvfølge; for men-
talitetshistorien er Sophie Charlotte Weigbers (1670-1683) korte liv og især
beretningen om hendes sygdom og død af stor interesse. Ejendommeligt nok er
historikeren Henrik Hielmstierne medtaget; måske først og fremmest af sociale
grunde regnede han sig til den tyske menighed, selv om han af afstamning var
rent dansk; også hans svigersøn grev Rosencrone hørte til Skt. Petri menighed
uden at stamme fra Tyskland. De to tilfælde placerer således Skt. Petri socialt.

Et meget heldigt valg er Martin Lehmann og hans berømtere søn, politike-
ren Orla Lehmann. Martin L. var Holstener og hele hans kultur var tyskpræget,
selv om hans virke gennem et halvt århundrede lå i Danmark, og han giftede sig
ind i en rent dansk familie. Allerede 1816 så Martin Lehmann farerne i sprogsi-
tuationen i Slesvig; efter hans mening kunne man ikke gå ud fra, at der hvor
befolkningen talte dansk, men hvor kirkesproget var tysk, kunne man uden
videre gøre dansk til kirkens sprog (p. 120). Dr. Jensens kommentar om
Lehmanns fremsynethed viser forfatterens fortrolighed med disse interkultu-
relle problemer (Dr. Jensen voxede op i Sydslesvig, men har i over tyve år arbej-
det ved Skt. Petri skole, senest som leder). Martin L. var dybt foruroliget over
Orla L.s »Verdänung«, idet han selv anså den tosprogede helstat for den mest
tilfredsstillende løsning.

Det sidste og længste biografiske kapitel (pp. 133-157) fremstiller forret-
ningsmanden Peter de Vos’ (død 1936) og pastor siden 1934 Werner Görnandts
bestræbelser på at holde skolen neutral også efter Hitlers magtovertagelse i
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1933. I en skole som Skt. Petri eller for den sags skyld andre fremmedsprogede
skoler som det fransksprogede gymnasium i København er skolens status ander-
ledes end man kan vente. Juridisk set er det en privatskole efter dansk ret, der
derfor også støttes økonomisk af den danske stat; undervisningen svarer imid-
lertid til den, der gives i det pågældende fremmede land. Da skolebestyrelsen
formelt set leder en dansk privatskole, har den også ret til at afvise lærere udpe-
get af det udenlandske undervisningsministerium. Hvis den udenlandske diplo-
matiske repræsentation lægger stærkt pres på skolebestyrelsen for at tvinge
ansættelse af bestemte personer igennem (den udenlandske stat bidrager til
skolens drift ved at udsende og aflønne et vist antal lærere), må denne være
mere end almindeligt udholdende for at sætte sin vilje igennem.

Peter de Vos og pastor Görnandt ville ingen nazistisk indflydelse tillade på
skolen. Vigtigt var det også, at den tyske gesandt i København i 1933-34 v. Richt-
hofen støttede skolebestyrelsens bestræbelser på at undgå nazistiske lærere og
endelig, at kongen som skolepatron (repræsenteret af kabinetssekretæren,
kammerherre Gunnar Bardenfleth) og dermed skolebestyrelsens overordnede
heller ikke ønskede dem. Sagens udfald var en advarsel, som de tyske myndig-
heder måtte tage hensyn til, helt til 1945. På denne måde lykkedes det skolebe-
styrelsen og kongen at holde skolen neutral, og derfor kunne den arbejde vide-
re også efter 1945.

Denne essaysamling om karakteristiske personer i Skt. Petri menighed giver
et godt indtryk af dette samfund gennem de sidste 300 år; den skildrer et styk-
ke mindre kendt københavnsk kulturhistorie på både saglig og velskrevet vis og
netop derfor kan den varmt anbefales.

Thomas Riis

OLE DEGN: Borgere og bybefolkning. Vejledning i kilder og litteratur. Samfun-
det for dansk genealogi og Personalhistorie, 2000, 118 s. 

På den ene side er denne publikation absolut nyttig, men burde på den anden
side grundet det beskedne omfang nok snarere betegnes som introduktion. På
et lille halvt hundrede sider gennemgås relativt kortfattet en række kildegrup-
per, mens bogens anden halvdel bringer ikke færre end 64 sider med i alt 1.194
litteraturhenvisninger. Derfor er den nem at ty til i en snæver vending, når en
eller anden publikation skal verificeres.

Men den korte form har sine omkostninger. Tre sider er viet skattelister, men
det kan dog kun blive en såre summarisk omtale. Der har ikke været plads til at
nævne f.eks. ekstraskatten af 1762, som jo fortsat blev opkrævet frem til 1812.
En temmelig central kilde, og er man heldig, kan der stadig være bevaret
månedlige til- og afgangslister, som giver en fabelagtig mulighed for at studere
til- og afvandring fra en købstad.

Der er endvidere regulære unøjagtigheder i omtalen af acciseregnskaberne
s. 35, som aldeles ikke giver en registrering af eksport og import, men nok af
skibsfarten, og de findes i øvrigt bevaret flere steder end her anført (jfr. Arkiv,
bd.11, nr. 3, 1987, s. 201-16).

Når denne publikation engang er udsolgt, burde alle gode kræfter vel samles
om en forøget og forbedret udgave. Enhver, som har arbejdet med byhistoriske
emner, vil antagelig let kunne udvide litteraturlisten med indtil flere væsentlige
numre. Dette gælder i alt fald undertegnede.

Anders Monrad Møller 
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THOMAS LYNGBY: Den sentimentale patriotisme. Slaget på Reden og H.C. Knud-
sens patriotiske handlinger. Museum Tusculanums Forlag 2001. 160 sider.
175 kr.

Thomas Lyngby har i denne bog sat sig for at skildre den opblomstring i fædre-
landskærlighed, som fandt sted i forbindelse med slaget på Reden 2. april 1801.
Det er et speciale, et velskrevet speciale, der her udkommer i bogform.

Bogens sigte er en mikroundersøgelse af skuespiller H.C. Knudsens rejser i
kongeriget og Nordslesvig, hvor han i kirkerne afholdt mindehøjtideligheder til
ære for de faldne. Lokalbefolkningen mødte talrigt op, hvilket giver et fint ind-
blik i helstatspatriotismens dybdeniveau. Forfatteren analyserer, hvordan patrio-
tismens æstetiske udtryksformer, fædrelandssange, musik og tableaux vivants
blev artikuleret i forbindelse med nederlaget til Storbritannien og kobler det
sammen med fortrinsvis Norbert Elias’ civilisationsteori. På et mere overordnet
plan placerer Lyngby emnet i den aktuelle diskussion om forholdet mellem
patriotisme og nationalisme. 

Lyngby læner sig tæt op af etableret dansk forskning og anglo-amerikansk
nationalismeforskning, men han forholder sig ikke altid kritisk til deres kon-
klusioner. Forsøget på at implementere nyere forskning i ældre forskning fører
undertiden til selvmodsigelser og fragmenterede analyser. Han skelner meget
rigtigt mellem nationalisme og patriotisme. Men han karakteriserer flere gange
nationalromantikken som inderlighedstænkning, skønt det vel netop er dét,
der var kendetegnet for den patriotisme han gennemgående beskriver. Den
sentimentale patriotisme var en sindstilstand, hvor man kunne blive dybt gre-
bet, rystet eller opstemt, men dens ontologiske karakter var, efter min opfattel-
se, momentan. I den nationale ideologis selvforståelse er nationalitet derimod
et eksistentielt begreb, der betinger jeg’ets væren. Det mener jeg er en afgøren-
de mentalitetshistorisk forskel.

Forfatteren betegner patriotisme som en bevægelse væk fra en patriarkalsk
samfundsforståelse (side 19). Enevælden havde imidlertid også i 1801 en patri-
arkalsk side; kongen betegnes hyppigt som landsfader og undersåtterne som
børn. Man savner en bedre behandling af forholdet mellem kongetroskab og
patriotisme end de 22 refererende og uklart formulerede linier forfatteren har
tildelt et så centralt spørgsmål (side 78-79). I kildematerialet står kærlighed til
fædrelandet og kærlighed til kongen nok side om side, men begrebsmæssigt var
de antonymer, hvilket havde afgørende betydning for den identitetsmæssige
udvikling. Forfatteren tematiserer eller udreder imidlertid ikke de centrale
begreber i periodens forskellige diskurser, men gentager gang på gang, at idea-
let var den opinionsstyrede enevælde.

I et forsvar for nationalismen fremhæver Lyngby side 143 at: »Den nationale
tænkning har bl.a. bragt det moderne demokrati til verden«. Det er en national
overlevering. Historisk anskuet var demokratiseringsprocessen begyndt før de
nationale tanker vandt udbredelse, hvilket i øvrigt fremgår implicit af Lyngbys
første kapitel, og en demokratisk stat forudsætter ikke af princip en etnisk
homogen befolkning.

H.C. Knudsens Dannebrogsrejse er langt fra ukendt i historieskrivningen.
Den har blandt andet været behandlet i Henrik Nyrop-Christensen: Mindehøj-
tideligheder fra Frederik VI’s tid (1970) og i utallige bøger om Englandskrige-
ne. De tyske undersåtters helstatspatriotisme er ligeledes undersøgt flere steder,
og mest udførligt i Gottlieb Japsens bøger og artikler. Senest har Tine Damsholt
skrevet om periodens patriotisme og socialpsykologiske disciplinering i: Fædre-
landskærlighed og Borgerdyd (1996/2000). 
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Den sentimentale patriotisme er flot skrevet med et klart sprog. Men forfat-
teren bruger en velkendt teori på et velkendt kildemateriale, og det kniber med
at bidrage med egentlig ny historisk viden eller ny erkendelse. Bogens temaer
og teori er behandlet langt mere originalt og omfattende i Tine Damsholts bog.
Selv om Lyngbys bog er mere sammenhængende end Damsholts ambitiøse
afhandling, er hans problemstilling, argumenter og konklusioner stort set de
samme. Det undrer mig derfor, at hovedparten af de faglitterære noter henvi-
ser til Lyngbys vejledere, mens Damsholt bliver nævnt i en note (32). 

Lyngby burde være mere loyal over for sit emne. Han har hverken orienteret
sig i oplagte og lettilgængelige arkivalier eller i oplagt faglitteratur. Tyske histo-
rikere har markeret sig med betydelige bidrag indenfor forskningen i patriotis-
me, eksempelvis R. Vierhaus’ artikel: »Patriotismus«- Begriff und Realität einer
moralisch-politischen Haltung. Den er trykt i tre bøger, og der henvises til den
stort set alle vegne. Hertil kommer utallige andre tyske værker, der behandler
oplysningstidens patriotisme, og som Lyngby med fordel kunne have inddraget.
Bortset fra enkelte velkendte værker har han heller ikke gjort brug af den
omfattende tyske borgerskabsforskning, skønt borgerskabet har en central
plads i hans undersøgelse. Lyngby lancerer bogen som et opgør med den natio-
nale fortolkning af slaget på Reden (side 9), men han er – paradoksalt nok – for
national i sin tilgang til emnet. Det præger bogens form og resultater. 

Juliane Engelhardt

DIE PROTOKOLLE DES PREUSSISCHEN STAATSMINISTERIUMS 1817-1934/38. Acta 
Borussia, Neue Folge, herausgegeben von der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften unter der Leitung von Jürgen Kocka und Wolf-
gang Neugebauer. Band 5: 10. November 1858 bis 28. Dezember 1866 bear-
beitet von Rainer Paetau. Olms-Weidmann: Hildesheim, Zürich, New York
2001. 451 s. Indbd. Pris DM 198.

Det preussiske statsministerium var længe et centralt organ i formuleringen af
Preussens politik. En udgivelse af dets forhandlings- og beslutningsprotokoller
er derfor en vigtig opgave for det Berlin-Brandenborgske videnskabelige aka-
demi. Udgivelsen blev påbegyndt i 1999 og skal efter planen resultere i 12 bind
på tilsammen ca. 4.000 sider. Den omfatter såvel ministrenes egne møder som
de møder, hvori også den preussiske konge deltog (Conseil-, senere Kronrats-
sitzungen). 

Modsat vor egen Statsrådets Forhandlinger, som Rigsarkivet har udgivet for åre-
ne 1848-1912, drejer det sig i Die Protokolle des Preussischen Staatsministeriums ikke
om fuldstændige gengivelser af forhandlingerne, men om regester. Det er der
ikke noget at sige til, da de 426 protokoller tilsammen fylder ca. 111.000 for det
meste håndskrevne sider. En totaludgave er derfor helt urealistisk. I stedet kan
den fuldstændige version erhverves på 1.150 mikrokort, hvortil der henvises fra
regesterne, der således fungerer som indgang til det vanskeligt overskuelige ori-
ginalmateriale. Prisen for alle mikrokortene er 7.200 DM for diazokopier og
8.400 DM for sølvkopier.

Imidlertid kommer man meget langt med regesterne. De oplyser først møde-
dato, deltagere, henvisning til den originale protokol og som nævnt til mikro-
kortnr. Dernæst følger et resume af forhandlingerne under de enkelte dagsor-
denpunkter. Udnævnelser og pensionering, ordenssager o.l. noteres udeluk-
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kende som dagsordenpunkter, men de er omfattet af det fyldige personregister.
Det gælder tilsvarende om de detaljerede sted- og sagregistre, at de ikke alene
er registre til de forhold, der refereres i regesterne, men også til de originale
protokoller. Nævnes der centrale dokumenter i forhandlingerne, henvises der
til, hvor de kan findes i arkiverne. Udgivelsen tjener dermed også som en ind-
gang til det arkivmateriale, som ligger til grund for beslutningerne. I fodnoter-
ne gives henvisninger til trykte kilder og litteratur.

Alle beslutninger truffet i statsministeriet refereres og markeres med [B].
Derimod varierer det selvfølgelig, hvad der refereres fra diskussionen. Lad os
tage et for danske læsere nærliggende eksempel fra møde nr. 322, kronrådets
møde i kong Wilhelm 1.s palæ den 3. februar 1864. Her drejede det sig ude-
lukkende om det slesvig-holstenske spørgsmål. Wilhelm 1. ytrede først betæn-
keligheder ved, at man ikke længere nu hvor de preussisk-østrigske tropper var
rykket ind i Slesvig, troværdigt kunne erklære, at man stod fast på den danske
helstats integritet, jfr. Londontraktaten fra 1852. Kongen ønskede, at der blev
taget højde for dette i svaret på den britiske note af 20. januar. Bismarck måtte
imidlertid oplyse kongen om, at der allerede var aftalt et svar med Østrig, hvor-
efter kongen frafaldt sit ønske. Bismarck ytrede videre – og her citerer regesten
fra protokollen: »Es liege ihm fern, diese Integrität Dänemarks aufrecht erhal-
ten zu wollen. Vielmehr sieht er die Vereinigung der Herzogtümer Schleswig
und Holstein mit der Preussischen Monarchie als das Endziel der jetzt begon-
nen Aktion an«. I den forbindelse henviser udgaven i en fodnote til Wilhelm 1.s
modererende margenkommentar: »dass eine Vereinigung der Herzogtümer
mit der Krone Preussen wohl als eine der sich herausstellenden Eventualitäten
in der Zukunft zu bezeichnen wäre, also nicht als das alleinige Ziel der Preuss.
Politik anzusehen seien«. Der var altså ikke enighed mellem kongen og hans
førsteminister! Fodnoten henviser også til en anden samtidig udtalelse, hvor
Bismarck skulle have røbet sin hensigt med krigen. Tilbage i teksten refereres
videre fra forhandlingerne, at Bismarck ville fastholde hertugdømmerne som
kompensationsobjekter i den truende europæiske storkrig, og at han var imod
at støtte Augustenborgerne, da det ville styrke mellemstaternes indflydelse i
Tyskland. Regesten slutter med at nævne Wilhelm 1.s krav om udformning af
en instruks til den preussiske civilkommissær i hertugdømmet Slesvig. 

Som det vil ses, byder regesterne på centrale oplysninger og udsagn i en til-
strækkelig mængde til, at kildeudgivelsen må betegnes som et vigtigt værk også
for danske historikere. Fremhæves må endvidere den fyldige indledning på 40
sider om periodens politiske historie, som den afspejles i protokollerne. Således
er Die Protokolle des Preussischen Staatsministeriums en fremragende syntese af kil-
deudgivelse, tilgængeliggørelse af arkivalier og forskning. Det må derfor meget
håbes, at danske forskningsbiblioteker vil anskaffe værket, i det mindste den
trykte udgave med regesterne. 

Hans Schultz Hansen

MERETE BØGE PEDERSEN: Den reglementerede prostitution i København 1874-
1906. 191 sider. Museum Tusculanums Forlag 2000.

Prostitution har været et forsømt område i dansk historieforskning, og det skønt
erhvervet har været og er udbredt – ulovligt eller ej. Perioden 1874-1906 udgør
dog en bemærkelsesværdig undtagelse for København, fordi erhvervet netop i
denne periode var reguleret og afkastede en del kildemateriale fra politimyn-
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dighedernes administration vedr. indskrivning og udslettelse. Det er derfor
denne periode som oftest er genstand for behandling. Det gælder også Merete
Bøge Pedersens (MBP) bog om den reglementerede prostitution i København
1874-1906.

Bogen viser mange nye vinkler og viden på området. Kapitel 1 om lovgivning
omkring prostitution er kort og præcist og kommer med de relevante oplys-
ninger til forståelse af politiets arbejde. Det er et meget vigtigt kapitel, da det
ellers ville være vanskeligt at forstå, hvordan et ulovligt erhverv blev administre-
ret, som om det var lovligt. Det er især i slutningen af bogen, at nye vinkler og
ny viden bringes. I kapitel 12 om de »holdte« prostituerede, kommer det bl.a.
frem, at politiet ikke prøvede at få denne gruppe kvinder dømt. Kapitlet om de
prostitueredes kunder og samlejesteder fortjener særlig opmærksomhed, da
ingen tidligere har beskæftiget sig så grundigt med dette. Her har forfatteren
nemlig sammenholdt oplysninger fra sagerne med oplysninger fra andre kilder,
»Journalsager vedrørende Kontrol med Logihuse og Herberger«, og dermed
kunnet give et betydeligt mere dækkende billede af forholdene. Sammenlig-
ninger med ikke tidligere offentliggjort kildemateriale benytter MBP sig også af
i kapitel 15 om alfonser. Her benyttes »Alfabetisk Fortegnelse over offentlige
Fruentimmere, der holder Kæreste«, og sammenholdt med kvindernes sager
får det en ny dimension. Det viser sig i midlertid, at MBP ikke er opmærksom
på politiets administrative praksis. Derfor er hun kommet til at overse en del af
det relevante kildemateriale fra sædelighedspolitiets sagsbehandling, og det får
betydning for hendes vurdering af materialet. Groft sagt opdelte politiet sager-
ne i fire »kasser«, hvor kasse 1 omfattede de prostitutionsmistænkte. En del her-
af blev overflyttet til kasse 2 – frivilligt eller efter dom – ved selve indskrivningen
som prostitueret. Hvis en kvinde kom ud af prostitutionen, blev hele hendes sag
henlagt i kasse 3, hvorfra den dog kunne overflyttes til en kasse 4, hvis der var
mistanke om genoptagelse af erhvervet.

Når en kvinde var under mistanke for at søge erhverv ved prostitution, blev
hun afhørt af sædelighedspolitiet, som oprettede en sagsmappe for hver enkelt.
Sagen indeholdt diverse forhør og breve. Især det første forhør indeholder
oplysninger med personlige data, såsom alder, opvækst, erhverv, seksuel debut
m.m. Nægtede kvinden under forhør, at hun var løsagtig og modtog betaling
for det, havde politiet ingen mulighed for at indstille hende til domstolen, og
det var så ligegyldigt, om politiet havde anholdt hende »midt i akten«. Accep-
terede kvinden anklagen, og var hun ikke ved den efterfølgende lægeunder-
søgelse fundet smittet med en kønssygdom, fik hun en advarsel og blev frigivet.
Anden gang kvinden blev afhørt for løsagtighed, og hun indrømmede betaling
for dette, blev hun af domstolen dømt for overtrædelse af §180 og fængslet.
Sagen blev liggende i kasse 1 for kvinder under mistanke. Sagerne fra kasse 1
er, så vidt jeg er orienteret, ikke bevarede. Efter kvindens anden dom, med til-
hørende fængsel, blev hun indskrevet som offentlig fruentimmer i henhold til
loven af 1874, og hele hendes sag blev flyttet til kasse 2, d.v.s de indskrevne, og
lagt efter datoorden. Kvinder kunne også frivilligt melde sig til politiet for at bli-
ve indskrevet. Ens for alle kvinder var lægeundersøgelsen, der fulgte efter for-
høret. I de tilfælde, hvor kvinderne var smittet af en kønssygdom, blev de øje-
blikkeligt indlagt på hospital.

Kildesituationen i sig selv er altså et levn af politiets administration af kvin-
deprostitutionen og politiets holdning til kvinderne. En for tekstnær gennem-
gang af politiets sagsakter vil derfor snarere udtrykke politiets »vinkel« eller den
virkelighed, kvinderne fremstillede af sig selv over for politiet, end den selvop-
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fattelse, de måske i virkeligheden uden for referat anså for mere »sand«. Dertil
kommer, at de oplysninger, som kvinderne gav politiet ved indskrivningen som
prostitueret, i sagens natur ikke behøver at være gyldig for den prostitueredes
samlede virksomhed på området. 

Tager man kildernes udsagn for pålydende, fremgår det, som MBP skriver i
sin indledning, at det økonomiske incitament bliver den væsentligste årsag til
kvindernes indtræden i de prostitueredes rækker, og hendes undersøgelser vil
vise, at kvinderne tjente godt på deres »ydelser«. »Dokumentationen« heraf er
blevet forfatterens hovedformål. Dette kan måske blokere for en dybere for-
ståelse af selve prostitutionserhvervets vilkår, og hvordan det påvirkede de impli-
cerede kvinder.

Hvis man er meget heldig, fortsætter oplysningerne om kvindens efterføl-
gende liv i sagerne, men for det meste eller i mindst halvdelen af sagerne stop-
per oplysningerne efter indskrivningsdatoen. Det var fordi politiet, samtidig
med at kvinden underskrev sagsomslaget (protokollen), indførte hende i en
»rigtig« bog-protokol »Protokol over offentlige Fruentimmere« til administra-
tion i det daglige arbejde, hvor hver kvinde havde sit eget blad. Det indledes
med en række personlige data, tidligere beskæftigelser, domme m.m. Under
dette har politiet noteret kvindens adresseændringer lige fra hendes indskrivel-
sesdato og fulgte hende herefter fra fængsel til hospital, bordel eller egen bolig.
Kom hun i fængsel (og en hurtig gennemlæsning viser, at det gjorde mange
adskillige gange) er det også angivet, hvad hun var dømt for. Ønsker man 
derfor at følge kvindernes liv, mens de var indskrevet, er protokollen og ikke
sagerne den oplagte kilde, da man ikke kan være sikker på, at alle relevante
oplysninger er indført i sagerne. Desværre findes der kun én protokol bevaret,
nemlig den for de kvinder, der blev indskrevet 1903-1905.

Når kvinderne af den ene eller anden grund ønskede at komme ud af det
offentlige prostitutionssystem, søgte de om tilladelse til udslettelse hos politiet,
og hvis de overholdt de bestemmelser, der var for at opnå dette, blev de udslet-
tet (d.v.s. at der blev skrevet en anmærkning i protokollen), hvorefter hele
sagen blev flyttet fra kassen med de indskrevne til kassen med de udslettede og
arkiveret efter den dato, den prostituerede sidst var blevet udslettet. Fik politiet
efterfølgende mistanke om, at kvinden havde genoptaget erhvervet, eller var
uden job, kom hun under fornyet mistanke, og hele sagen blev flyttet til kasse
4. Det kunne senere føre til nye domme og ny indskrivning, hvorefter hele
sagen kom til kasse 2 for de indskrevne og lagt efter første gang, hun var ind-
skrevet. På den måde flyttes sagerne rundt i de forskellige kasser. Kun hvis kvin-
den døde, burde man være sikker på, at hendes sag ville blive liggende i de
udslettedes.

Dette system fungerede frem til 11. okt. 1906, da en lovændring satte en stop-
per for offentlige fruentimmere. Jeg mener, at det materiale, der i dag findes
bevaret på Landsarkivet for Sjælland m.m., er resterne af politiets administra-
tion fra den pågældende dag, da de sidste gang benyttede kasserne, og dermed
er status fra den 11. okt. 1906. 

MBP benytter hovedsaglig oplysninger hentet fra kasse 2 »Sager vedr. Ind-
skrivning af offentlige Fruentimmere«, der i dag findes på Landsarkivet for
Sjælland m.m. og fylder 16 pakker og indeholder 1210 sager. MBP behandler
605 sager dvs. halvdelen. Der er ganske vist tale om mange sager, men udvæl-
gelsen og den manglende refleksion herover kan få konsekvenser for de kon-
klusioner, hun senere kommer med, alene ud fra den betragtning at materialet
er selektivt.
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Forfatteren har hentet supplerende oplysninger i »Beretninger til Justitsmi-
nisteriet angående Københavns Politi angiven af Politidirektøren fra Aarene
1874-1906« om offentlige fruentimmere, som oplyser, at 2824 forskellige kvin-
der i den behandlede årrække var indskrevet. Dette får MBP til at fastslå, at
»1614 protokoller (sager) er altså over årene forsvundet – efter alt at dømme
som en følge af den udtynding, som arkiverne af pladsmæssige hensyn løbende
er nødsaget til at foretage« (side 11). Dette er ikke korrekt. En stor del af sager-
ne ligger andetsteds. Størstedelen befinder sig som de udslettede kvinders
sager, der ligger i, hvad jeg har kaldt kasse 3: »Sager vedr. Udslettelse af Proto-
kollen over offentlige Fruentimmere, 1891-1906« og fordeler sig i 14 pakker
med 933 sager. Dermed er man oppe på 2143 sager mod de ønskede 2824. 

Politiets fjerde kasse kaldet »Dokumenter fremlagt til Advarselsprotokollen,
1881-1906« består af 4 pakker med 224 sager. Dermed kommer landsarkivet op
på mindst 2367 sager ud af de 2824 sager, som MBP oplyser, der burde havde
været. At arkivet ikke har det »rigtige« antal, har mindst to årsager. For det
første dækker de to sidste kasser ikke hele perioden, men kun 1881-1906. Arki-
vet har højst sandsynligt aldrig modtaget de tidligere sager. Den anden grund
er politiets egen administration. Jeg sætter spørgsmålstegn ved deres egne
oplysninger til Justitsministeriet, fordi jeg ved at have gennemlæst mange sager
har fundet adskillige fejlplaceringer. Der ligger f.eks. mindst to sager i kassen
for indskrevne, hvor kvinderne døde, og død må betegnes som den mest sikre
udslettelsesgrund. En hurtig gennemlæsning af protokollen fra 1903-05 og sam-
menligning med de tilsvarende sager, viser også en del fejl.

Konsekvensen af, at MBP kun har benyttet kilder fra kasse 2, må gøre hendes
sample vægtet. I kapitel 6 og 7 undersøges de prostitueredes sociale baggrund
og fødested, men da kildematerialet kun repræsenterer de »aktive« offentlige
fruentimmer, overses de kvinder, der af forskellige årsager befandt sig i en »ikke
aktiv« periode. Det kan have betydning for konklusionen. Men i kapitel 5 om
de offentlige fruentimmeres alder og funktionstid bliver undersøgelsen skæv,
da MBP regner med den sidste dato, der er tilføjet i de enkelte sager og ikke
sammenligner med protokollens ajourførte optegnelser. Dermed taler alt for, at
funktionstiden bliver betydelig længere end det, forfatteren kommer frem til.
Samtidig må de kvinder, som er placeret i kasse 3 og 4 muligvis forkorte perio-
den. Det er således ikke overraskende, at der i kapitel 8 om de prostitueredes
alternative jobmuligheder ikke findes mange økonomiske alternativer, når MBP
ikke har gennemgået sager, hvor kvinderne kom ud i et blivende job eller ægte-
skab. Dem det lykkedes for, befinder sig i kasse 3. Samme skævhed gør sig gæl-
dende i hovedkonklusionen, at kvinderne i MBPs undersøgelse tjente betydeligt
bedre end hidtil troet: kildematerialet beskæftiger sig kun med de aktive, mens
alle de kvinder, der af bordelmutter eller politiet blev overdraget til fattigvæse-
net, ikke er repræsenteret.

Da der ikke tidligere har været offentliggjort så meget om netop dette for-
hold, kunne man godt havde ønsket sig mere, men kildesituationen har måske
ikke været til det. Denne bog er trods ovennævnte forbehold den bedste og
mest dækkende på området. At Merete Bøge Pedersen benytter oplysninger fra
flere forskellige arkivgrupper, er meget værdifuldt for det samlede arbejde. 

Gitte Brinkbæk 
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JØRGEN FINK: Storindustri eller middelstand. Det ideologiske opgør i Det kon-
servative Folkeparti 1918-1920. Aarhus Universitetsforlag 2000, 357 s. ill.

Jørgen Fink, arkivar ved Erhvervsarkivet i Århus, har her fremlagt et velunder-
bygget og læseværdigt bidrag til en kortvarig og hektisk fase i det konservative
partis 125-årige historie. Den interne strid mellem forskellige opfattelser af det
i 1915 omlagte og omdøbte »Folkepartis« rolle og muligheder i den løbende
politik er førhen blevet skildret dels af tidligere medvirkende – især hovedper-
sonen Asger Karstensen (1921) – dels af historikere, som har behandlet væsent-
lige sider af forløbet i en tilgrænsende sammenhæng, navnlig Tage Kaarsteds
»Påskekrisen« (1968) og Troels Finks »Da Sønderjylland blev delt« (1978-79).
Selv har Jørgen Fink – foruden sit trykte speciale – leveret nogle kortere bidrag
af direkte relevans, bl.a. artikler om Asger Karstensen og J.C. Christensen i 1920
(1984, 1982), og han har i sin disputats kortlagt og analyseret interesseorgani-
seringen af håndværkere og detailhandlere mellem 1890erne og 1920erne, der
spillede en vis rolle for partiets muligheder og udspil (»Middelstand i klemme?«
1988). Foruden dette sidste aspekt må man nævne, at meget af partiets bevæge-
de historie fra omdannelsen i 1915 til Påskekrisen 1920 allerede er skildret i to
historiske jubilæumsværker: Først i bind II af »Konservatismens Historie i Dan-
mark« (1938 red. A. Bindslev, side 263-440), siden 1. bind af KFs historie bind
1-4 (1966), betitlet »Fra Piper til Christmas Møller« (side 9-160). Den sidste og
delvis den første er skrevet godt og frit af den kompetente historiker Jørgen
Hatting, der i høj grad tegnede samme billede af begivenhederne som nu Fink
– og han lagde hovedvægten på de samme tre aspekter af konflikten – nemlig
partiets stilling til antitrustloven, til genforeningen (2. zone) og til valglovs-
reformen. Hattings fremstilling er populær i anlægget, stedvis hastig, forbigår
rask en del tvivlsomme enkeltheder og henviser ikke til sine kilder – end ikke til
den brugte litteratur.

På forhånd må man derfor hilse Finks bog velkommen – og måske håbe, at
andre partier efterhånden bliver genstand for tætte historiske monografier, som
kan føre frem til dyberegående partihistorier uden agitatorisk grundfarvning. I
et sådant gedigent seksbinds »oversigtsværk« om KF (og dets forgængere) ville
Finks bog naturligt danne grundlag for første fjerdedel af bind tre. Bogen skil-
drer jo kræfterne, situationerne, tankerne og aktørerne, der dengang virkede
ind på partiets identitetssøgning efter det »privilegerede« landstings fald. Bort-
set fra en mulig åbning af Christian Xs arkiv og et ret usandsynligt fund af Asger
Karstensens privatarkiv er det svært at forestille sig andre væsentlige arkivkilder
til dette begivenhedsforløb, og Fink har tolket sit materiale med omhu og efter-
tanke. Når der efter min mening er mangler i bogens dækning af forløbet 1918-
20, angår det konteksten – inddragelsen og vinklingen af de omgivende struktu-
rer, holdninger og positioner, der trods alt er hoveddrivkraften i politikernes
adfærd, skønt det ikke altid fremgår eksplicit af samtidige beretninger, hverken
i taler eller i interne papirer.

Fink sigter på at forklare, hvad han opfatter som et reelt uafgjort sammenstød
mellem to fløje og to modgående kræfter i det sammensatte parti, der trods
enig modstand nyligt havde tabt de bastioner, der gennem 50 år havde givet
dem en hovedrolle i dansk politik. Fra grundlovsændringen i 1915 måtte man
enten anse konservatismen som dødsdømt og bevæge sig ud af politik – som de
»frikonservative« jo gjorde – eller revidere partiets taktik, strategi og måske mål-
sætning. Inspireret af svenske politologer taler Fink om konservatismens skifte
fra antiliberalisme til antisocialisme i mange lande omkring 1920. Desværre har
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han ingen opfølgning af denne komparative synsvinkel. Han kunne have
tilføjet, at den almindelige valgrets sejr både i Danmark og i det øvrige Nord-
europa var ledsaget af både forholdstalsvalg og restriktions- og afspærringsøko-
nomi.

At partiet måtte forlade sig på »mellemstanden«, var det bærende mål og slo-
gan for KFs ideologiske reformator Asger Karstensen ved Højres omdannelse i
1915. Noget nyt var der faktisk ikke tale om – kun oprykning af menige fra
andet geled til at afløse de faldne! Hovedparten af byernes mellemstand var og
forblev, som næsten hele overklassen, konservativ, som den havde været, siden
landbodemokratiet og fagforeningerne krævede magten i 70erne. Men begre-
bet var lovlig løst og bredt, dækkende flere hovedgrupper – småmestre i både
handel og produktion, embedsmænd og funktionærer. Især da velfærds- og
restriktionsøkonomien og beskatningen nu satte meget kraftigere ind end før,
kunne der være interesseforskelle m.h.t. tildelingsordninger, priskontrol, ko-
operation, løntariffer, skattefradrag o.m.a. Foreningerne under »Fællesrepræ-
sentationen for Industri og Haandværk«, handelsforeningerne og arbejdsgiver-
foreningerne havde særinteresser, og flere af lederne deltog i oprettelsen af det
lille nye Erhvervsparti, som var repræsenteret i Folketinget 1918-24. Heroverfor
måtte KF i Rigsdagen, byråd og kommissioner finde de udveje, som holdt flest
muligt sammen, og under de heftige pris- og konjunkturskift omkring 1920 kla-
rede man heller ikke frisag bare ved at gå efter forskelle mellem industri og
håndværk, butik og varehus, mester og medhjælp eller stats- og privatdrift.

På landet var problemerne med vælgerkontakt endnu større. Godsejerne,
som længe havde stået i første geled (skønt ikke så meget som Fink mener, se
nedenfor), var sikre nok, da man slap fri af de »frikonservative«, men de var jo
ikke ret mange. Gårdejerne var siden Agrarbevægelsens dage i 90erne – fraset
nogle få helt specielle historiske »lommer« – ret fast forankret i Venstre eller hos
de radikale. Skønt det ikke blev sagt højt i partiet (og heller her hos Fink), 
ville det reelt være et sisyfosarbejde at rekruttere eller genvinde dem, og det var
sangvinsk, når Karstensen insisterede på at inkludere dem i målgruppen, som i
forvejen rummede forskellene mellem håndværkere, detailhandlere, betjente,
embedsmænd og kontorfolk – ofte også modstridende kulturer med forskelligt
syn på uddannelse, stordrift, fagforeninger og brugsforeninger, der satte
grænser for identitets- og interessefællesskabet.

Fink giver megen viden om disse grundforhold, men han koncentrerer sig
dog om at belyse, hvorfor Karstensens hovedmodstander blev industrifyrsten
Alex. Foss. Bogen lader forstå, at modsætningen ikke byggede på personlig ja-
lousi eller temperament – selvom Foss og Birck kunne slå gnister mod hinan-
den. Foss og Karstensen havde nok forskellig tro på samfundets fremtid – om
man skulle bygge på stordrift eller selveje, på teknokratisk og elitær disciplin
eller på et bredt medborgerligt selvstyre. Men begge lejre rummede egne natio-
naløkonomer, jurister, godsejere og byerhvervsfolk, og noget klart ideologisk
fællesskab rummede ingen af parterne. Forskellene løb nærmest på kryds og
tværs i synet på kartellisering, industrivækst og fremtiden for småborgere eller
funktionærer. Arnold Fraenkel, der støttede Foss imod Birck og Karstensen,
havde ringe tro pa fremtiden for det selvstændige småborgerskab, som Karsten-
sen sigtede mod – men Fraenkel satsede til gengæld på »funktionærerne« – som
for Foss måtte forblive virksomhedens 100% trofaste undergivne og ikke kunne
tilskrives nogen afgørende rolle i samfundets ledelse.

Fink har valgt at samle sin analyse om tre punkter, hvor partiet direkte rev-
nede på Rigsdagen. Primært har hans forklaring på konfliktens årsager derfor
tre elementer: 
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1. Ønskerne om at holde døren til Danmark åben for det tysksindede Mel-
lemslesvig, hvilket var ønsket af næsten alle i partiet undtagen Birck, men med
forskellig varme. 

2. Ønsket om en ny valglov, der kunne give KF flere stemmer og mandater,
hyldedes af alle, men prioriteredes lidt forskelligt – højest af Karstensen, der her
så vejen til et bredere vælgergrundlag og også vidste, at reformen umiddelbart
kun kunne opnås sammen med regeringspartierne, der til gengæld ikke ville
have Flensborg med. (Venstre stod, for at sige det pænt, mere uklart). 

3. Antitrustloven, der var foreslået af regeringspartierne som nødvendig
afløser af prisreguleringen under den i 1919 dødsdømte »Augustlov«, og som
Venstre foreløbig støttede, delte KF midtover. Foss og hans fløj tordnede imod
den som ren socialisme, mens Birck og Karstensen støttede den med højrøste-
de angreb på storkapitalen og appel til Middelstandens følelser og overlevelses-
trang.

Prioriteringen af de tre elementer var spillets temmelig spegede problematik.
Det fremgår også af Hattings fremstilling både i 1938 og i 1966, og selvom histo-
rien først hos Fink er fortalt med præcist ordnet og benyttet kildegrundlag og
udbygget med mange interessante enkeltheder, må jeg slutte, at der ikke er
kastet afgørende nyt lys på det kringlede forløb. Det er faktisk ikke sikkert, at
selve konfliktens årsag og betydning kommer frem ad denne vej: Trænede poli-
tikere vælger naturligvis den kampplads, der tjener dem bedst – selvom det er
et andet terræn, de vil erobre. Det kan f eks. ikke afgøres ad denne vej, hvorvidt
Foss og hans følge »brugte« Flensborgsagen til at anspore Christian X til rege-
ringsskiftet for at opnå magten over KF og få standset trustloven m.v., (som Ven-
stre var ligeglad med, men jo faktisk begravede i stilhed senere på året). Svaret
kan også være, at politiske (og andre) handlinger jævnligt udgår fra samvirke
udfra forskellige mål og motiver hos de enkelte deltagere – undertiden også
indeni nogle af dem fra sag til sag.

Om man kan komme helt til bunds i forløbet, kan jeg ikke sige. Fink har taget
fat på andre ofte omtalte sider af konflikten, nemlig kampene om at påvirke
pressen både gennem de to korrespondance-bureauer »Unio«(AKs) og
»Riget«( Foss-gruppen), finansieringsselskabet »A/S Den konservative Presse«
og venstrebladet »København«, som Foss købte, men ikke kunne styre. Der var
ret mange penge på bordet, men så vidt det kan ses, virkede de ikke stort ind
på konflikten. Det gjorde såmænd heller ikke afsløringen af Karstensens lille
afgiftsnummer med papirindkøb i 1920. Til gengæld må man beklage, at Finks
interesse for dagspressen er begrænset til sådanne organisatoriske forhold og
hertil knyttede mindre episoder, der findes omtalt i de centrale arkiver. Det hav-
de været naturligt at lægge vægten på de 49 konservative dagblades politiske
indhold (partinyheder) og deres stilling i striden (gennem ledere m.v.) inddra-
get i undersøgelsen. Men det er ikke forsøgt. Det ville ellers være fristende at gå
videre med avisstoffet, når det indimellem kan oplyses, at der var delte menin-
ger i Ferslews bladhus, og at Aarhuus Stiftstidende havde sin egen.

Ellers savner man et nærmere indsyn i det konservative baglands holdning
og deltagelse i konflikten. Kun eet sted er Fink på sporet af det, da han kon-
staterer en højrevendt jydsk gruppering. Noget systematisk forsøg på at kort-
lægge partiets medlemstilslutning og dets vælgerkorps gøres der ikke – end 
ikke overvejelser udfra de kæmpende politikeres påstande. Dette er en reel
mangel, da kampen om magten i partiet og om dets politiske grundlinje lige
præcis angik vælger- og medlemstilslutningen. Havde partiet virkelig ikke
nogen form for oplysninger om de to variable? Hverken centralt eller i lokal-
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foreninger? Om ikke andet er det jo muligt at tolke den statistik, der er udgivet
om valgene til begge ting i 1918 (af V. Elberling) og siden i Departementets sta-
tistiske meddelelser – der dog for valgene i 1920 ikke specificerer stemmetalle-
ne på kommuner og derfor må suppleres med råmateriale henlagt i Folketin-
gets arkiv.

Jeg kan ikke her afhjælpe denne mangel, men skal dog forsøge at udpege en
enkelt lang linje: Fra 1918 til og med 1945 svingede KFs andel af stemmerne ved
folketingsvalg mellem 16_ procent (1929) og 21 % (1943), og fra 1950 til og
med 1971 igen inden for samme talramme. Geografien lå tilsvarende fast med
begrænset tilslutning (ca. 10%) i de fleste rene landdddistrikter, men 20-30% i
de større byer – inclusive hovedstaden, hvor fordelingen opviste kraftige varia-
tioner fra bestemte middelstandskredse i Gentofte, Østerbro og Frederiksberg
til arbejderkredsene på Nørrebro, Vesterbro og Sundby. Fordelingen var stabil
og let at tolke socialt. Katastrofevalget i 1947 (12_ pct) skyldtes utvivlsomt delvis
Knud Kristensens førerrolle i Sydslesvigsagen – men også, og ikke mindst den
venstrevridning, som 1945-47 var fremført af hædersmanden og nationalhelten
Christmas Møller til glæde for partiets unge og til alvorlig afskrækkelse af dets
kernevælgere. Som Fink også anfører, blev Christmas Karstensens elev i løbet af
20erne. Hans linje kendetegnedes netop ved svigtende erkendelse af partiets
kernevælgerkorps og begrænsninger og et resolut forsøg på at gøre det til et
midterparti – inden om Venstre, der under sin vandring fra land til by i det lan-
ge løb har høstet stor fordel af dette og senere konservative forsøg med force-
ret ungdom og tilstræbt folkelighed, mens KF selv vantrivedes i tvetydighed.

Umiddelbart ses det, at KF i sine første 53 år havde de fleste af sine stemmer
og langt det meste af sin stemmetilvækst i byerne og i middelklassen – ligesom
Højre havde haft det i de forudgående tyve år. Her ligger nok også nøglen til
den begavede og travle partitaktiker Asger Karstensens forhold til Det konser-
vative Folkeparti, som han selv havde formgivet i 1915, men nu også 1918-20 
ville give nyt indhold og et nyt kernepublikum. Karstensen ville ændre »folke-
partiets« økonomisk/sociale basis til at omfatte alle uden for fagbevægelsen –
række ud også efter alle slags landbrugere (undtagen de jordløse husmænd),
hvorved KF både agitatorisk og parlamentarisk kunne hævde sig til både at sam-
arbejde og konkurrere med Venstre i det endeløse spil om politisk initiativ og
førerskab. For at opnå denne position ville han i grunden skabe et helt nyt par-
ti (det skulle bare hedde »Folkepartiet«), ligesom senere Christmas Møller.

Tilfældigt var det næppe, at tanken udgik fra en af de få professionelle poli-
tikere i partiets historie indtil da: »bladmand« var AK kun i det små og med ven-
stre hånd, men rigsdagspolitikken, som kun var et tillids- og bierhverv både for
Foss, Birck, Piper og godsejerne, var livet selv for Karstensen (og senere Christ-
mas!). Til sin død sværmede han om Christiansborg – til allersidst (omkring
10.maj 1945) med opspærrede øjne og følgende kommentar til folkeforsamlin-
gen på slotspladsen udenfor: »Jeg siger dig – sammenlignet med dem dernede,
er St. Hans et universitet«, (meddelt af nu afdøde protokolsekretær Svend
Thorsen). Så meget han elskede de folkelige vælgerdebatmøder, savnede han
vist sans for massemanifestationernes store følelser.

Hvad mon han i hjertet sagde om de store opløb i påskedagene 1920? Selv
havde han som 100% fagmand topindsigt i dansk politik. Men problemets ker-
ne var vel, at amatørerne så klarere i den store sammenhæng end fagmanden,
der syntes at glemme, at hans gamle parti skønt svækket dog var en levende soci-
al organisme af personlige kontakter og forventninger bygget gennem 40 år.
Foruden de 12-1500 godsejere samledes her både før og efter »Stores-projektet«
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(1893) hovedparten af de selvstændige i byerhvervene og en uforholdsmæssig
del af de månedslønnede lønmodtagere i både offentlige og private jobs: Her
var økonomiske og sociale »særinteresser« at pleje, og dem skulle man selvføl-
gelig fastholde – så meget mere som man nu under forholdstalsvalget mødte
modstød fra »Erhvervspartiet« og de Radikale. Men det måtte jo også fasthol-
des, at Højre, selv efter 90ernes afvandring af arbejdervælgere (som Fink ikke
har blik for), omfattede mange forskellige, der var i politisk mindretal i deres
»klasse«. Dels udfra ideologiske grunde – tænk på skytte- og soldaterforeninger,
stedvis Indre Mission etc. – dels fordi deres sociale status faktisk lå over gen-
nemsnittet til understregning af ejendomsret og uvilje mod progressiv beskat-
ning. Både »arbejderaristokrater« bosat i eget hus eller på Østerbro og bønder
med fine fornemmelser måtte tages i betragtning – og det var svært at forene
interessepleje i alle dele af »middelstanden«.

Det er da forståeligt, at Karstensens modstandere nærede uro og uvilje mod
hans planer om at forandre partiets profil og sammensætning – især hvis planen
virkelig primært satsede på at danne et »folkeparti« i strid med »storkapitalen«.
Da Karstensen ikke ses at have været synderlig interesseret i de andre økono-
misk-sociale konfliktemner i den urolige efterkrigstid, gør Fink ikke noget rig-
tigt ud af dem – mindre end Hatting – men de fandtes jo. Eet af dem var told-
og udenrigshandelspolitik, som i 20erne blev bærende i partiets politik og frem-
gang – og som havde været med, siden Højre i 1880erne begyndte at markere
sig som tilhænger af toldbeskyttelse for industri og håndværk, ja så vidt muligt
også for det kornsælgende landbrug. Sagen havde været vigtig for byerhvervs-
folks voksende rolle i partiets rigsdagsgrupper fra 90erne – mænd som Ham-
merich, Niels Andersen, Holger Petersen, Jul. Wulff, Schovelin, Ellinger – og
Foss. En anden mærkesag var KFs modstand mod den ekstraordinære ind-
komstskat. En tredje var partiets ønske om at ikke bare de lavere tjenestemænd,
men også de højere og mellemstore fra 1917 skulle have del i lønreguleringen
her under prisernes himmelflugt. Et fjerde holdepunkt var modstanden mod
den forventede store udstykning af husmandsbrug efter beklipningen af len- og
stamhusene.

Partiet havde klart nok en bæredygtig grundformel med appel til mange for-
skellige samfundsgrupper samlet omkring ejendomsretten i bred forstand og
værn om samfundselitens interesser og holdninger i øvrigt. På linje med for-
gængeren, det gamle Højre. Det var det, og snart også forsvaret som »livssag«,
Karstensen ville udskifte med en profil baseret på særinteresser for den selv-
ejende mellemstand i byerhvervene. Om muligt også gårdejerstanden, der for
ham var det ideelle grundlag for et politisk parti. Nåede man i nærheden af det,
kunne det nye »folkeparti« gøre Venstre rangen stridig både i kampen om væl-
gerne og i den parlamentariske verdens aftaler og forlig, som var endemålet for
den gamle partitaktiker og rigsdagsreporter. Det var ikke bare de svære uheld i
foråret 1920 – avispapirsagen og skuffelsen ved hans egen nye valglov – som før-
te ham fra de konservative rækker til Venstres, hvor han så arbejdede støt gen-
nem 24 år.

Et middelstort politisk partis historie gennem to år burde kunne dækkes på
350 sider, som tilmed er velskrevne og informationsmættede. Men man må man
nok sige, at bogen har udeladt adskilligt af betydning. Den har i for høj grad
fokuseret på de tre umiddelbart iøjnefaldende problemer og ikke fået inddra-
get andre centrale komponenter, der måtte berøre medlemsskarens og vælger-
korpsets sammensætning og mulige reaktioner.

Denne mangel har indirekte forbindelse med skildringen af partiets histori-
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ske grundlag, der ligesom tidligere fremstillinger er blevet stående ved hastige
generalisationer af Højre som et godsejerparti og Estrups regering som et auto-
kratisk junkerregime. Begge påstande rammer ved siden af. Både en nærmere
analyse af valgmandsvalgets talstørrelser og de samtidige opgørelser af gruppe-
delingerne i Landstinget viser, at godsejerne indtil Højres forening til eet parti
udgjorde en særlig partigruppe, som talte 15-16 af Landstingets 66 medlemmer
og ikke kunne blive større, mens de 22 nationalliberale udgjorde den største og
den centrale gruppe. De nationalliberale akademikere, embedsmænd og
erhvervsfolk havde udslagsgivende magt i Landstinget århundredet ud – indtil
de socialdemokratiske stemmer nedgjorde Højres flertal i bybefolkningen, og
indtil kongevalgene blev flyttet under venstreregeringerne. Den nationallibera-
le gruppe blev heller ikke, som bogen siger, holdt uden for Estrups regering.
Den nationalliberale Nellemann var som bekendt justitsminister og næstkom-
manderende, snart suppleret med et par åndsfæller ved siden af de tre gods-
ejere. Højre var et folkeparti, som Vagn Dybdal og andre har skildret – og læn-
ge i en grad, som ganske oversteg Karstensens nye »Folkeparti«, som hans mod-
standere håbede på at genrejse.

Fink er som sagt ikke ene om disse vildfarelser – som han, sammen med
berettigede rettelser nyligt også har trykt i »Histories« anmeldelse af min bog
om »Hovedstrømninger«. Og mine kommentarer til hans analyse af årene 1918-
20 bør snarere opfattes som anvisning på uddybelse af synsfeltet end som ind-
vendinger mod bogens solide grundkvalitet.

Niels Thomsen

ANDREAS MONRAD PEDERSEN: Schalburgkorpset – historien om korpset og dets
medlemmer 1943-45. Odense Universitetsforlag 2000.

Schalburgkorpset har efter krigen fået et lidet glorværdigt eftermæle, som
udøvere af den værste danske kollaboration og terror under besættelsen. Selv
tidligere østfrontfrivillige har søgt at lægge afstand til denne del af det dansk-
tyske samarbejde, der resulterede i nogle af de strengeste straffe under retsop-
gøret, herunder dødsdom og henrettelse af 10 tidligere schalburgmænd. Nu
mere end 50 år efter besættelsen foreligger der ved Andreas Monrad Pedersen
(AMP) endelig en historisk videnskabelig undersøgelse af det forhadte korps.
Det er et grundigt stykke arbejde, der bygger på en god og væsentlig kildeind-
samling. Der er tale om traditionel dansk besættelsesforskning i betydningen
politisk historie, der glimrer ved sin saglige nøjagtighed og sans for at håndtere
empirien i en dansk kontekst, men som dog kan være begrænset i sin (teoreti-
ske) analyse, tværfaglige ambitioner og opmærksomhed på internationale for-
hold og forskning. På den måde bliver det overordnede omdrejningspunkt ofte,
hvad især Best, Pancke og von Hanneken på et givet tidspunkt mente om dette
eller hint. Det gør sig også gældende for nærværende afhandling.

Værket falder i to hoveddele, hvor den første og langt mest omfangsrige
omhandler Schalburgkorpsets historie, den anden dets medlemmer. Hoved-
parten fremstår som et stykke organisationshistorie, der fokuserer på de politi-
ske forviklinger i og især omkring korpset. Man følger, hvordan tyske aktører,
som de ovenfor nævnte samt især chefen for SS hvervning Gottlob Berger, på
den ene side søger at gøre Schalburgkorpset til deres politiske værktøj, mens
K.B. Martinsen m.fl. på den anden side ønsker at virkeliggøre danske militære
og nationalsocialistiske ambitioner. De biografiske passager om sidstnævnte kan
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virke en anelse karikerede (hans »medfødte ærgerrighed«, »krigerinstinkt«
etc.). Der gives et godt overblik over korpsets historie. Bl.a. kan man notere, at
Schalburgkorpset aldrig blev det rekrutteringskorps til østfronten, som flere
havde tænkt. Endvidere fremgår det, hvordan korpset allerede i sommeren
1944 havde udspillet sin rolle som mere eller mindre selvstændig dansk nazis-
tisk enhed, og herefter blev næsten fuldstændig indrulleret i den tyske besæt-
telsespolitik. 

AMP berører også korpset uniformering, propaganda og ideologi, og ikke
mindst dets placering i forhold til den hjemlige terror. Sidstnævnte tema, og
særligt beskrivelsen af Schalburgkorpsets efterretningstjeneste ET’s historie er
interessant, og giver et væsentligt bidrag til forståelsen af de sidste besættelses-
års brutale praksis. 

I værkets anden del konfronteres læseren med to interviewbaserede por-
trætter, der sidenhen bruges eksemplificerende i en statistisk orienteret gen-
nemgang af Schalburgkorpsets medlemmer. Det illustereres bl.a., hvordan
Schalburgfolkene oplevede en deklassering i forhold til deres forældre, samt at
en stor del var arbejdsløse ved indmeldelsestidspunktet. AMP har været i Direk-
toratet for Fængselsvæsenets arkiv, og bl.a. benyttet materialet fra Karl O. Chri-
stiansens kendte landsviger-undersøgelser fra 1940-50erne. Herudfra kan for-
fatteren eksempelvis temmelig interessant afsløre, at Direktoratet besluttede at
lade »stærkt socialt belastede« landsvigere være overrepræsenteret i psykologen
Thomas Sigsgaards materiale – hvilket sætter hans resultater vedrørende op-
vækst og landsvigerstatus i et nyt lys. 

Afslutningsvis konkluderer AMP, at Schalburgkorpsets medlemmer bar på en
antikultur snarere end et positivt formuleret værdigrundlag. Dette er der givet-
vis noget rigtigt i, men ideen tåler nok alligevel videre diskussion, og burde
under alle omstændigheder belyses af international forskning i den tyske nazis-
me som kultur og social revolution (man kunne starte med Ian Kershaws over-
sigtsværk »The Nazi Dictatorship«). I nazistiske kredse overalt i Europa samlede
man sig omkring en række værdier, fordi de forekom tiltrækkende, og ikke blot
fordi man modsatte sig det bestående. Dette var ligeledes tilfældet i DNSAP, og
gjorde sig tilsyneladende også i nogen grad gældende i Schalburgkorpset. I det
hele taget havde det været spændende, om AMP havde inddraget situationen i
andre vestlige besatte lande og således forsøgt at se Schalburgkorpset i en kom-
parativ belysning. Hvorom alt er, udgør det foreliggende en grundig og gen-
nemarbejdet undersøgelse og fremstilling af Schalburgkorpsets historie, der
bør danne udgangspunkt for al senere forskning i og omkring korpset.

Peter Scharff Smith

BJARNE WAGNER-AUGUSTENBORG: Den vildfarne. Historien om gestapomanden
Frantz Toft, der valgte side – den forkerte – og blev henrettet. Forlaget
Rebild, 2000. 150 s., ill. 168,00 kr.

Den 18. maj 1926 fødtes Frantz Toft på gården Dankjær i Hals Sogn, i det sydøst-
ligste hjørne af Vendsyssel. I dagene efter den 5. maj 1945 var navnet Frantz Toft
genstand for had og hævntørst i Nordjylland i almindelighed og i Aalborgs
gader i særdeleshed. Alle havde hørt om Toft, mange havde set ham, og nogle
var blevet mishandlet på det grusomste af ham. Frantz Toft blev under retsop-
gøret efter besættelsen dødsdømt og henrettet i Undallslund Plantage ved
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Viborg, i øvrigt som den første af de i alt 17, der blev henrettet der. Det skete
den 8. oktober 1946 kl. 01.00 om natten. Toft blev 20 år gammel.

Dødsstraf kan diskuteres, men at Toft virkelig var skyldig i de forbrydelser,
han blev dømt for, turde være hævet over enhver tvivl. Når man læser retsrefe-
raterne, vidneudsagn og Tofts bemærkninger hertil, får man indtryk af en
mand, hvis karakter mest venligt kan beskrives som psykopatisk. Når man tillige
læser mandens sidste breve fra fængselscellen i Viborg Arrest, møder man en
brevskriver, hvis ordvalg og vendinger i udstrakt grad ligner indholdet i de bre-
ve, som de danske modstandsfolk skrev, før tyskerne henrettede dem i Ryvan-
gen. Toft skriver, at han gik i døden med et rent hjerte; han havde kæmpet for
en god sag. Der spores ingen anger i det, man opfatter som et forhærdet for-
brydersind. Men man får også indtryk af en venlig og kærlig ung mand, en
omsorgsfuld søn for sine forældre og en god broder for sine søskende. Som alle
andre var Toft vel et sammensat menneske, men i hans tilfælde blev sam-
mensætningen katastrofal.

Bjarne Wagner-Augustenborg satte sig i 1992 for at kortlægge Frantz Tofts
historie; dette menneske, der i den almindelige bevidsthed engang fremstod
som et uhyre, men også et menneske, hvis eksistens og historie langsomt men
sikkert var på vej ud i glemslen, når bortses fra, at hans navn altid vil figurere på
listen over de danske landsforrædere, der blev henrettet efter Den anden Ver-
denskrig. Wagner-Augustenborg har løst den vanskelige opgave på fornem vis.
Det lykkes faktisk forfatteren at formidle billedet af en ung mand, som på den
ene side var overbevist nazist og stærk i troen på, at det han gjorde, om det var
nok så modbydeligt, var i en god sags tjeneste og derfor retfærdiggjorde volden,
og på den anden side billedet af en almindelig – hvis man kan tale om det – ung
mand. I den kronologisk strukturerede redegørelse understøttes beretningen i
udstrakt grad af interviews med Tofts familie og venner, af Tofts egne breve fra
tjenestesteder i Danmark og Europa og fra fængslet, og af samtidige kilder og
dokumenter, ikke mindst retsreferaterne. Der er tale om kildegrupper, der
anvendt isoleret og ureflekteret ville placere Toft i enten den ene eller den
anden bås, som god eller ond. Forfatteren formår at fastholde et nuanceret syn
på Toft, også i de tilfælde, hvor fremstillingen let kunne skride over på den ene
eller den anden side.

At der også i datiden var tale om en uhyre problematisk situation, i hvilken
man dømte folk efter love med tilbagevirkende kraft, og hvor man tillige strak-
te sig langt for at glemme samarbejdspolitikken i besættelsens første år, illustre-
res præcist af et ordskifte mellem anklageren – statsadvokat for særlige anlig-
gender Erik Jensen – og Frantz Toft (s.59-60). Efter at Toft i retten havde oplyst,
at han kom tilbage til Aalborg i januar 1945 og blev ansat hos Gestapo til en løn
af 500 kr. om måneden, spurgte statsadvokaten, hvad Toft regnede med, at
Gestapo skulle gøre i Danmark. Toft svarede, at de vel skulle overtage det inter-
nerede, danske politis arbejde. Videre spurgte statsadvokaten, om Toft var klar
over, at han ved sin ansættelse ved Gestapo skulle være med til at bekæmpe den
danske modstandsbevægelse. Det var Toft. »Det vil altså sige,« fortsatte statsad-
vokaten, »at De var klar over, at Gestapo havde modsat opgaver som det danske
politi?« »Nej,« svarede Toft, »det danske politi skulle også bekæmpe mod-
standsbevægelsen.« Heri havde Toft faktisk ret, og statsadvokaten skiftede
omgående spor og emne.

Bjarne Wagner-Augustenborg behandler et vanskeligt emne fra en problema-
tisk emnekreds, der har givet anledning til mange mytedannelser, og som må-
ske frister dertil. Den faldgrube har Wagner-Augustenborg undgået. Wagner-
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Augustenborg skriver om ikke med sympati, så dog i et vist omfang med forstå-
else om en meget ung mand, som valgte den forkerte side, og som vel også i no-
gen udstrækning blev offer for den umiddelbare efterkrigstids hævntørst. Ikke
at dette undskylder Tofts gerninger, men der var andre forbrydere som Toft,
som imidlertid forstod at trække deres sag i langdrag og som fik mildere dom-
me, efterhånden som den vel nok forståelige almindelige hævntørst blev stillet.

Trods den heldige håndtering af det vanskelige emne, kan der rejses enkelte
metodiske og principielle indvendinger mod Wagner-Augustenborgs bog. Såle-
des havde det været interessant, om Tofts historie i højere grad var blevet
beskrevet i sammenhæng med den generelle lokale, regionale og nationale
besættelseshistorie, og ligeledes om forfatteren havde fulgt retsopgøret længe-
re frem i tiden end til henrettelsen af Frantz Toft. Særlig det sidste ville have sat
historien om Toft i relief, og det er faktisk muligt at følge denne udvikling, end-
og på basis af publicerede undersøgelser, der tager udgangspunkt i det primære
kildemateriale, særlig Ditlev Tamms uomgængelige disputats »Retsopgøret efter
besættelsen,« 1985, som forfatteren da også selv henviser til. I forlængelse her-
af skal det nævnes, at Wagner-Augustenborgs litteraturliste forekommer en ken-
de mangelfuld, og at inddragelsen af supplerende arbejder netop ville have
kunnet uddybe beretningen, have sat Tofts skæbne ind i det større perspektiv,
og præciseret og nuanceret visse generelle forhold i forbindelse med retsop-
gøret efter besættelsen, ligesom en henvendelse til arkivet ved Hals Museum
kunne have givet et vist udbytte.

Men det får være. Det er mere afgørende, at Wagner-Augustenborg med sin
bog gør en uheroisk enkeltskæbne i retsopgøret til genstand for undersøgelse.
Der findes generelle arbejder om retsopgøret, arbejder om juridiske forhold og
om tekniske og proceduremæssige forhold vedrørende henrettelserne, men
først med Wagner-Augustenborgs arbejde får vi bogen, der går i dybden med en
af de dødsdømtes skæbne. Og det er vel at mærke en bog, hvor også læseren,
som forfatteren så ofte må have gjort det, svinger mellem afsky og en vis for-
ståelse for Toft. At bogen tillige er sprogligt velskrevet og forsynet med et uhyre
interessant billedmateriale, bl.a. adskillige situationsfotografier fra anholdelser
af Gestapofolk, fra Aalborg under og efter besættelsen, gengivelser af breve
m.v., gør den yderligere læseværdig. Endelig giver det afsluttende »Persongalle-
ri« (s. 141-150), med korte persondata, læseren et godt overblik over de omtal-
te mennesker og deres indbyrdes forbindelser.

Wagner-Augustenborg har skrevet et yderst usædvanligt stykke personalhisto-
rie, der sætter historien om retsopgøret efter besættelsen ind i et anderledes
perspektiv, fordi vi her for første gang også ser sagen fra den dømtes side. Det
er på mange måder en modig bog, Bjarne Wagner-Augustenborg har skrevet
om den unge mand fra Hals, der blev en af hovedaktørerne i det nordjyske og
i videre forstand det danske retsopgør efter besættelsen. Den kan anbefales
enhver besættelseshistorisk interesseret.

Henrik Gjøde Nielsen

INGER SCHULTZ HANSEN OG ERIK NØRR (red): Institut, Selskab, Museum. Skole-
historisk hilsen til Vagn Skovgaard-Petersen. Udgivet af Selskabet for Dansk
Skolehistorie og Dansk Skolemuseum, Kbh. 2001, 110 s., kr. 100.

Som redaktørerne bemærker, er der ikke tale om et festskrift i egentlig forstand
– det kom for ti år siden. Men der er dog et element af opfølgning, idet festens
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genstands bibliografi er ført à jour. I øvrigt er lejligheden benyttet til at bringe
en oversigt over indholdet af den årbog, som Skolehistorisk Selskab har udgivet
siden 1967, også det en nyttig ting. 

I bogens artikler bringes ligeledes indirekte en art status. Først og fremmest
gælder det Institut for Dansk Skolehistorie ved det, der dengang hed Danmarks
Lærerhøjskole. Instituttets begyndelse i 1965 bestod i ansættelse af en stipendi-
at, og året efter den første fastansatte medarbejder. Herefter fulgte en lille gene-
rations blomstring indtil instituttet ved årsskiftet 1991/92 blev sparet væk. En
skønne dag kunne det være interessant at se en undersøgelse over, hvor mange
små forskningsmilieuer, der egentlig er blevet mere eller mindre udraderet ved
skiftende konjunkturers kortsigtede spareforanstaltninger.

Skolehistorien har imidlertid klaret sig takket være et selskab og et museum.
Dansk Skolemuseum åbnede i sin nuværende skikkelse i Rådhusstræde i Køben-
havn i 1995, men samlingerne har en fortid, som overraskende nok går helt til-
bage til 1887. Det er atypisk, men har sin forklaring i, at der dengang var et dob-
belt sigte. Det drejede sig i slutningen af det 19. århundrede om også at kunne
fremvise det bedst mulige aktuelle skolemateriel, det være sig inventar eller
undervisningsmidler, hvad der gav sig udslag i en udstrakt rejse- og foredrags-
virksomhed landet rundt. Museet kom derved i en årrække til at få en central
rolle dels for det danske skolevæsen, dels i en europæisk sammenhæng, hvor
man lå i spidsen i forhold til lignende museer i andre lande. Mellemkrigstiden
var derimod præget af nedgang og opmagasinering, men den side af historien
fik altså for få år siden en lykkelig udgang.

Anders Monrad Møller

SIGRÚN DAVI¬SDÓTTIR: Håndskriftsagens Saga – i politisk belysning, Odense Uni-
versitetsforlag 1999, 408 pp.

Ved afståelse af en provins til et andet land bliver en udvexling af arkivalier nød-
vendig, ikke mindst for at sikre, at forvaltningen kan gå videre. Samtidig er det
skik og brug, at i moderlandets arkiver opbevares centraladministrationens fæl-
les arkiver i et omfang, der vil tillade studiet af statens fælles historie. Således
afstod Danmark de slevig-holstenske lokalarkiver til Preussen i forbindelse med
Hertugdømmernes overgang til dette land og efter Nordslesvigs tilbagevenden
til Danmark i 1920 kom de nordslevigske lokalarkiver til at danne grundstam-
men i Landsarkivet i Aabenraa.

Mere problematisk er det med hensyn til samlinger i museer og biblioteker,
der ikke er opstået i forbindelse med en forvaltning; meget ofte er der tale om
tidligere privatsamlinger, hvis enkelte genstande på fuldt lovlig vis er erhvervet
i udlandet. Da Island i 1918 fik selvstyre, men i personalunion med Danmark,
blev de relevante arkivalier afgivet til Island i 1927-1928. Efter forberedende
drøftelser mellem fagfolk fra de to lande enedes man om at udlevere halvdelen
af alle islandske genstande i Nationalmuseet i anledning af Altingets 1000-års
jubilæum i 1930. I Danmark troede man, at dermed var alle islandske ønsker
blevet imødekommet; men det viste sig, at det vanskeligste spørgsmål stod til-
bage: De norrøne håndskrifter i Det kongelige Bibliotek og den Arna-
magnæanske Samling, som tilhørte Københavns Universitet. Begge steder dre-
jede det sig om legalt erhvervede manuskripter, og begge steder tilhørte hånd-
skrifterne i vid udstrækning den norrøne fælleskultur, hvilket ville gøre det
meget vanskeligt at afgøre, om et håndskrift nu også var islandsk eller ikke sna-
rere norsk. 
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Håndskriftspørgsmålet blev ganske vist berørt et par gange i 1930erne; men
først efter den endelige opløsning af unionen mellem Island og Danmark blev
det behandlet for alvor i årene 1946-54. Et særligt stridspunkt var den helt for-
skellige opfattelse af håndskrifternes juridiske stilling. I Danmark var der almin-
delig enighed om, at de legalt befandt sig i Danmark, medens mange på Island
hævdede, at de tilhørte Island. Et genialt kompromis blev fundet af den social-
demokratiske undervisningsminister Julius Bomholt, der i 1954 erklærede, at
de var de to folks fælleseje, og at de derfor burde opbevares, hvor de gjorde
mest nytte. Det skulle senere vise sig, at denne idé kom til at danne grundlag
for den endelige løsning; denne delte den Arnamagnæanske Samling i en
islandsk og en dansk afdeling. Det danske forslag forekom imidlertid ikke
islændingene vidtgående nok og blev derfor afvist.

At sagen overhovedet blev taget op igen, skyldes først og fremmest én person,
journalisten og siden 1959 chefredaktøren ved Kristeligt Dagblad Bent A. Koch.
Han var blevet vundet for det islandske synspunkt og havde gode kontakter til
højskolekredse. Det af ham i 1958 dannede »Koch-udvalg« kom til at virke som
en art tænketank for tilhængerne af udlevering; dets succes skyldtes ikke mindst
dets adgang til de politiske beslutningstagere. Alligevel undrer man sig over, at
det kunne blive tage alvorligt af det politiske system, hvor det ingen speciel
funktion havde. Dets leder var en 30-årig journalist (Koch var født i 1928), og
dets medlemmer var vel prægede af højskolen; men de havde intet mandat til
at repræsentere denne eller for den sags skyld andre interessegrupper.

Sagens politiske slutfase ligger i første halvdel af 1960erne, hvorpå et retligt
efterspil fulgte. Det forsinkede ganske vist udleveringen af håndskrifterne, der
først var afsluttet i 1997. I dele af dette forløb stod mange af højskolens og uni-
versiteternes folk stejlt imod hinanden. Den extreme højskoleopfattelse gik ind
for, at ethvert land skulle kunne betragte sine egne kulturmindesmærker hos
sig selv, og at disse derfor burde hentes hjem fra udlandet. Universitetsfolkene
gjorde herimod gældende, at international skik og brug accepterede tilstede-
værelsen af fremmede genstande i de forskellige lande, og denne gav mulighed
for at lære de forskelliges landes kultur at kende i udlandet. Når udleveringstil-
hængerne argumenterede med hensynet til det nordiske samarbejde, virkede
det på nogle universitetsfolk hult, at man ikke samtidig stillede krav om tilbage-
føring fra Sverige af krigsbyttet fra Karl Gustavs-krigene. Politisk set dominere-
de vel ønsket om at få sagen ordnet på en sådan måde, at Island formelt afstod
fra yderligere krav, og dette synspunkt kunne mange tilslutte sig, også i de bor-
gerlige partier.

Forfatteren har præsteret et solidt, veldokumenteret stykke primærforsk-
ning, der viser fairness over for begge sider. Et par småfejl har ikke kunnet und-
gås: Prof. Kaare Grønbech var ikke religionshistoriker, men orientalist (s. 83),
I.A. Rimstad var ikke uafhængigt (d.v.s. ikke repræsentant for et parti) folke-
tingsmedlem, men var valgt for partiet »De Uafhængige« (s. 302), i en parla-
mentsdebat hedder partiernes hovedrepræsentanter ikke talsmænd, men ord-
førere (loc.cit.), Erik Arup var ikke rigsarkivar 1916-1935, men allerede fra 1916
professor i historie (s. 393), og Bertel Haarder havde nok tilknytning til høj-
skolen, men ikke kun ved at have undervist på Askov (s. 370); hans fader var for-
stander på Rønshoved Højskole ved Flensborg Fjord. Der er dog kun tale om
småting; værket er et pionerarbejde, der fortjener at blive læst, ikke mindst som
en fremstilling af den politiske beslutningsproces.

Thomas Riis


