
Kortere anmeldelser

DICK HARRISON: The Age of Abbesses and Queens. Gender and political culture
in early medieval Europe. Nordic Academic Press, Lund 1998. 440 s incl
index.

Dick Harrison er en ung historiker med fart på. Indenfor få år har han udgivet
flere bøger, primært indenfor mentalitetshistorie og kulturhistorie. Med den
her relevante bog har han sat sig det mål at undersøge, hvorvidt der fandtes en
særlig kvindelig politisk kultur i tidlig europæisk middelalder, ud fra den
betragtning, at anlæggelse af et kønsperspektiv kan føre til ny indsigt i politik,
ligesom begrebet køn kan vinde ved at blive baseret på studier i politisk kultur.
Et andet formål er at kaste nyt lys over periodens mentalitet.

Bogens tre hoveddele er et teoretisk og historiografisk afsnit, en analysedel,
og en konkluderende diskussion. I det analyserende hovedafsnit gennemgås en
række historiografiske og hagiografiske tekster fra 6.-8. århundrede, hentet fra
det frankiske, angelsaksiske og germanske Vesteuropa, bl.a. fra Gregor af Tours,
Beda og Paulus Diaconus.

Harrisons konklusion er, at kvinder i disse samfund havde en særlig kultur
som politikere, fortrinsvis på grund af de helt forskellige forudsætninger mænd
og kvinder havde i datidens patriarkalske samfund. Mænd begynder deres kar-
riere med at have eller få tildelt magt, hvorimod kvinder må kæmpe både for at
få den og for at beholde den. Kvinders største ressource var deres evne til at
føde, især sønner.

Kvindefremstillingen i teksterne analyseres ud fra den betragtning, at stereo-
typer kan sige noget om samfundet og afkodes for politiske holdninger. En ste-
reotyp kan være et vindue, der giver kik ind i mentaliteten. De fremanalyserede
kvindebilleder forklares dels ud fra den politiske virkelighed, dels ud fra forfat-
ternes mentalitet og holdning til kvinder som aktører i det politiske spil. Når
kvinder f.eks. beskrives som seksuelt grådige eller som onde rådgivere og sted-
mødre, er forklaringen, at kvindernes adgang til magt oftest var afhængig af
deres erotiske tiltrækningskraft.

Bogen har mange gode sider. Den er velskrevet, informativ med mange vel-
valgte citater. Harrison har ikke så meget til overs for tidligere forskning på fel-
tet. Jeg savner hos ham klarhed over, hvilken læser han har i tankerne? Hans
oplagte fortælleglæde, de fine gengivelser af det middelalderlige stof kan gavne
nytilkomne til feltet, men de er lovlig brede for forskere, og de sidste vil næppe
være tilfredse med hans forskningsdebat. Bogens problemstilling er meget am-
bitiøs, omfattende og generel – og ikke et ondt ord om det – men analyserne af
de udvalgte kilder fører ikke til væsentlig ny indsigt i forholdet køn og magt.
Dog, bogens forsøg på en ny angrebsvinkel på stoffet, dens gode iagttagelser og
pointer kan bidrage til den stadige nuancering af fremstillingen af kønnets
betydning i den politiske historie – og det er ikke så ringe endda.

Nanna Damsholt
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TOM CHRISTENSEN OG MICHAEL ANDERSEN (red.): Civitas Roscald – Fra byens
begyndelse. Roskilde Museums Forlag 2000. 279 s. ill. kr. 230.

Inden for de sidste ti år er der sket meget på den arkæologiske front i Roskilde,
idet nye fund og gravninger åbner for en bedre forståelse af livet i byen og dens
udseende i vikingetiden og middelalderen. I denne bog publiceres nu nogle af
disse arkæologiske landvindinger. Værket består af otte artikler, hvoraf de seks
for størstedelen omhandler arkæologiske udgravninger og de efterfølgende
tolkninger. De to sidste er for det første et mindre vellykket forsøg af Tom Chri-
stensen på at komme med en tolkning af den tidlige danske bydannelse. Artik-
lens største svaghed er, at sammenhængen mellem de enkelte dele kan være
svær at finde. Endelig er der en artikel af Michael Andersen om Roskildes gam-
le stadsret fra 1268, hvor han ser på forholdet mellem, hvad den kan og ikke
kan fortælle om Roskilde. Artiklen indeholder også en oversættelse til nudansk
af senere tiders tilføjelser til stadsretten.

To af de arkæologiske bidrag behandler den naturvidenskabelige bearbejd-
ning af fundmateriale. Arkæobotanikeren David Earle Robinson undersøger
lokumskulerne for at se, hvad de kan fortælle om den vegetabilske kost i byen.
Claus Malmros stod for de geologiske undersøgelser af Roskilde Museums
omfattende udgravninger omkring Sankt Ibs Vej i 1996-97, og i sin noget tekni-
ske artikel beskriver han de geologiske profiler og fremsætter en tolkning af
områdets vandveje og vådområder i vikingetid og middelalder. Det er ikke kun
de geologiske opdagelser ved Sankt Ibs Vej-gravningen, eller Vindeboder som
området også kaldes, der publiceres i bogen. Jens Ulriksen har skrevet om sel-
ve gravningen og dens resultater. Vindeboder er som oftest blevet tolket som en
handelsplads, måske grundlagt af Harald Blåtand samtidig med at han ifølge
overleveringen grundlagde byen. En sådan handelsplads kunne dog ikke direk-
te påvises i de omfattende fund. Konklusionen er, at »Vindeboder har været en
sæsonbaseret anløbsplads uden en større fastboende befolkning«. Jens Ulriksen
sætter spørgsmåltegn ved, om handel og søfart var af større betydning for byens
opkomst; ligeledes tvivler han på, at Harald Blåtand anlagde byen, idet der
næsten ingen fund er fra før år 1000. 

Vindeboder er imidlertid ikke den eneste lokalitet uden for befæstningen,
der er gravet ved. I 1992 havde museet en udgravning tæt ved Skt. Jørgensbjerg
Kirke. Arkæologerne havde håbet på at finde spor af den Skt. Jørgensgård, som
havde ligget i nærheden af kirken, men på det punkt blev de skuffede. I stedet
dukkede en kampestenskælder op, som løseligt dateres til omkring år 1100.
Med fundet af kælderen træder Skt. Jørgensbjerg Kirke ind i den gruppe af kir-
ker, hvor der har været en tæt sammenhæng mellem kirke og stormandsgård.
Som altid vil man gerne sætte navn på bygherren, men i dette tilfælde går tolk-
ningerne lige vidt nok. Det foreslås, at gården kunne være roskildebispen
Peders (1124-34) værk, men argumentet bygger på højst tvivlsomme indicier.

Som bekendt stødte man på ni skibsvrag, da Vikingeskibsmuseet i 1996-97
blev udvidet ved anlæggelsen af en museumsø. Disse fund bliver behandlet 
i en artikel, hvor opdagelsen, optagelsen, registreringen og det videre arbejde
med de ni skibe beskrives. Artiklen, forfattet af Jan Bill m.fl., er god og vel-
skrevet, og den giver et godt indblik i tolkningsmæssige problemer. Det er 
en spændende og levende artikel, som man glædes ved at læse. Det samme kan
desværre ikke siges om Hanne Dahlerup Kochs artikel om Roskildes offent-
lige rum, først og fremmest gadeforløbet, i middelalderen. Artiklens konklusio-
ner er bestemt interessante, men formen er desværre så knudret og indviklet, at
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en læser, der ikke er særdeles godt kendt i Roskilde, meget nemt mister over-
blikket.

Generelt præges bogen i nogen grad af mangel på redaktionelle retnings-
linier for bidragene. Der savnes ligeledes en fælles konklusion på gravningerne
og deres betydning for forståelsen af Roskildes grundlæggelse og udvikling. 
Kritikken til trods er bogen anbefalelsesværdig for den læser, der interesserer
sig for byarkæologi og -historie.

Helle Sørensen 

SUNE DALGÅRD: Poul Laxmands Sag. Dyk i dansk historie omkring år 1500.
København, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Historisk-Filo-
sofiske Meddelelser 79, C.A. Reitzels Forlag 2000. 233 s. 248 kr.

Drabet på rigshofmester Poul Laxmand den 22. juni 1502, forræderiprocessen
mod den myrdede (mens drabsmændene gik fri) og konfiskationen af hans
enorme jordegods hører til dansk historieforsknings klassiske kriminalgåder.
Dalgårds bidrag er set med friske øjne, han graver dybere end nogen af for-
gængerne og når på mange punkter til mere sikre konklusioner. Selvfølgelig
kan man ind imellem være uenig med ham. Kong Hans’ brev til Oluf Stigsen af
22. februar 1500, som underrettede den skånske herremand om nederlaget i
Ditmarsken, kan forklares ganske naturligt. For kongen måtte det være magt-
påliggende hurtigst muligt at få udbredt et optimistisk: alt vel, inden rygterne
om katastrofen bredte sig. Den samme knappe meddelelse er uden tvivl blevet
sendt til lensmænd over hele riget, blot at kun brevet til Oluf Stigsen er bevaret
gennem svigersønnen Anders Billes arkiv. Overleveringen forklarer på samme
måde, at netop Oluf Stigsens renselsesed er bevaret, uden at han behøver at
have været specielt i søgelyset. Der kan altså ikke lægges det fortrolige indhold
i ordene, som man har ment.

Dalgårds skarpsindige argumentation for, at Kirstine Bryskes brev til Henrik
Krummedige er flere år tidligere og angår en helt anden sag, efterlader også en
tvivl hos anmelderen. At morderens hustru i en celeber drabssag appellerer til
kongen er vel ikke så mærkeligt, ej heller, at hun lidt eufemistisk omtaler sagen
som en ‘skade’ = en ubehagelig sag på halsen. Vist var Henrik Krummedige en
travl herre, der havde nok at se til på Båhus, men det kan en desperat hustru
sagtens have blæst på – og igen må man tænke på overleveringen. Gennem sin
svigersøn Eske Billes arkiv er også hr. Henriks breve overrepræsenterede. Kir-
stine Bryske kan sagtens have skrevet til mange andre. Hun omtaler i brevet 
forholdet til Poul Laxmands venner som et problem. Må han så ikke være død?
Jeg er heller ikke overbevist om, at der eksisterede en Poul Laxmand-sag før dra-
bet – udover striden mellem ærkebiskop og rigshofmester, som var stillet i bero.
Poul Laxmands påstået nervøse brev til kong Hans, hans sidste livstegn, forkla-
res tilstrækkeligt af bevidstheden om det militære tilbageslag i Sverige, der hav-
de ramt kongen.

Imponerende er den ildhu, hvormed Dalgård trænger helt ind i de konge-
lige juristers lønkammer, hvor den djævelske kabale blev lagt. Han yder en flot
præstation som Poul Laxmands kritiske advokat, mens Stig Iuul, Henry Bruun
og Aksel E. Christensen nok lå under for den tids respekt for autoriteterne. Dal-
gård forklarer overbevisende dommen som et regulært magtmisbrug uden skyg-
ge af bevis og påviser modsat Bruun, at godset blev afsat som favører. Undervejs
får gamle Paludan-Müller et anerkendende skulderklap for sin romerretsteori,
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som ellers har været afvist. En morsom detalje er Dalgårds fremdragen af Jens
Andersens fikse pamflet, der blev distribueret på herredagen. Man mærker den
drevne arkivforskers klo. Dalgård følger sagen helt til dørs langt op i 1500-tallet,
hvor arvingerne faktisk oplevede en happy ending. Anmelderen slutter med
begejstret at applaudere en fremstilling af en virkelig fornem karat.

Mikael Venge

AUD MIKKELSEN TRETVIK: Tretter, ting og tillitsmenn. En undersøkelse av kon-
flikthåndtering i det norske bygdesamfunnet på 1700-tallet, Nr. 32 i Skrift-
serie fra Historisk Institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet,
457 s. 300 norske kr.

Aud Mikkelsen Tretviks store afhandling om konflikthåndtering i det norske
bondesamfund præsenterer sig indledningsvis som en mikrohistorisk under-
søgelse. Ved hjælp af en tæt, genealogisk metode – dvs. kortlægning af de enkel-
te bønders vilkår, liv, færden og slægtsforbindelser – vil Tretvik søge at afdække
de konflikter, som de norske bønder i et afgrænset lokalområde – Ålen og Røros
tinglag i Gauldal sorenskriveri – havde indbyrdes og med centralmagten. Til
den ende er der udvalgt et par områder, som betragtes som de potentielt mest
konfliktfyldte. Disse områder udgøres af kampen om naturressourcer, særligt
adgangsretten til fælledjorden, samt de offentlige byrder i form af fattigforsorg,
udgifter til skolevæsen og retsvæsen m.m.

Afhandlingen indledes med et metodisk afsnit (kapitel 1), hvor Tretvik dels
diskuterer teoretiske og metodiske forudsætninger for arbejdet, dels redegør
for lokalhistoriens styrker og svagheder, og, ikke mindst, hvor beskæftigelsen
med lokalhistorie retfærdiggøres som et seriøst videnskabeligt forskningsfelt.
Herefter redegøres der for det norske retssystem i 1700-tallet samt om kildean-
ven delsen. Alt sammen meget minutiøst og omstændeligt.

I kapitel 2 og 3 gennemgår Tretvik derpå de udvalgte tyngdepunkter – kam-
pen om ressourcerne og fordelingen af de offentlige byrder – med udgangs-
punkt i tingbogsmateriale m.m., og det vises, at der ofte var store konflikter ind-
byrdes mellem bønderne på disse prækære områder. Ligeledes var der også ofte
konflikter mellem bønderne og centralmagten, og hun kommer her med de
lidet overraskende konklusioner, at bønderne dels havde talrige konflikter ind-
byrdes om adgangen til naturens ressourcer, og dels at de reagerede med aller-
størst modstand mod nye offentlige skattepålæg, mens de derimod var villige
nok til at betale allerede eksisterende og hævdvundne offentlige byrder. Dette
benyttes der ikke mindre end 189 sider på at vise. Jeg ved ikke, hvordan forsk-
ningssituationen er i Norge på præcis dette felt, men det skulle undre mig, om
disse konklusioner skulle være nye for de norske agrarhistorikere!

I de følgende 2 kapitler (4 og 5) redegør Tretvik derpå for selve retssystemet.
Hun gennemgår i detaljer den måde, hvorpå de enkelte norske retsinstanser
fungerede, og undersøger, hvem de personer var, som oftest mødte frem på tin-
get. Særligt på det sidste område begynder afhandlingen at blive mere interes-
sant, idet Tretvik her kan dokumentere, at de såkaldte »konfliktløsere« på tinge
repræsenteredes af en bondeelite (»lagrettemenn i særklasse«). Ligeledes viser
hun, at der var en meget høj grad af selvforvaltning, når det kom til retslige kon-
fliktløsninger i bygdesamfundets Norge. I det sidste kapitel trækkes linierne op,
og der konkluderes samlet på undersøgelsen.
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Tretviks bog lanceres som mikrohistorie, og med hensyn til den valgte gene-
alogiske metode, hvor hun på mikroniveau kan følge de enkelte slægters og per-
soners gøren og laden, er dette da også en velvalgt betegnelse. Med begrebet
mikrohistorie kommer man imidlertid også til at tænke på kulturhistorie, såle-
des som den udøves inden for f.eks. den tyske historiske antropologi og den ita-
lienske Microstoria. En sådan type undersøgelse er der dog ikke tale om. Den
er på mange måder højst traditionel og meget empirisk i sin tilgang, omend
den er langt mere sociologisk funderet og begrebsorienteret end vi er forvænt
med i dansk landbohistorie. Snarere end det teoretiske udgangspunkt, som jeg
ikke mener følges op helt konsekvent, er problemet dog, at bogen ikke rummer
meget nyt. Den mikrohistoriske tilgang er ny, men dens resultater ikke. At de
norske bønder havde konflikter indbyrdes om adgangen til naturens ressourcer,
at de var modstandere af nye skattepålæg og langt mere villige til at betale gam-
le pålæg, og at der inden for lokalsamfundet eksisterede en social elite af bøn-
der, der kontrollerede de lokale institutioner, kan vel næppe siges at være ny
viden eller komme som en overraskelse. Det er med andre ord ikke nok at
demonstrere en ny og interessant metodisk tilgang. Man må også vise, at den
nye tilgang kan opvise forskningsresultater, som ikke kan nåes med en anden og
mere traditionel tilgang.

Peter Henningsen

LINDA OJA: Varken Gud eller natur. Synen på magi i 1600- och 1700-talets Sve-
rige. Stockholm, 1999. 382 s. Skr. 303.

Linda Oja har skrevet en disputats om magiske forestillinger i Sverige, der i lig-
hed med en tendens, der også kan findes i England, trækker udviklingslinierne
ind i det 18. århundrede. Denne tendens til ikke at se klare skel, men bløde
overgange ses indenfor andre forskningsområder end heksetrosforskningen.
Den kronologiske forskydning er også blevet ledsaget af en forskydning af de
interesseområder, der i 1970’erne lå bag gennembruddet for studierne af hek-
setro og trolddomsproceser, til fordel for nye. De social- og metalitetshistoriske
tilgangsvinkler, har veget pladsen for en kombination af lærdoms- og kultur-
historie. Interessant er det dog at notere, at Linda Oja alligevel søger at sætte
studiet af magi i en større social- og mentalitetshistorisk ramme og finder det
nødvendigt at gøre så.

Når det påkalder interesse at studere overgangsfasen fra en manifest hekse-
tro til mere omfattende magiforestillinger, skyldes det, at verden for de lærde
kredse, der i Ojas verdensbillede var sammenfaldende med de øvre sociale lag,
ikke længere var den samme, som den havde været 100 år tidligere.

Oja præciserer s. 12 de forhold, hun vil studere i afhandlingen. Det drejer sig
om benævnelser og definitioner, kontraster, sandhedsopfattelser, vurderinger
og forholdsregler. Det første punkt handler især om, hvorvidt forskellige befolk-
ningsgrupper havde samme opfattelse af de begreber, der blev anvendt. Det
andet punkt behandler de forhold, der blev anset for at være modpoler til magi;
især i det 18. århundrede blev modsætningen mellem magi og natur fremhævet.
I 1770’erne kunne en herredsfoged skrive, at overtro skyldtes manglende viden
om »naturens virken«, og det er deraf, at bogens titel kommer. Det tredie punkt
tager spørgsmålet op om virkelighedsforandring eller udtrykt på en anden
måde: tro eller tvivl på forskellige former for magi. Her skal det påpeges, at Oja
for Sveriges vedkommende på tilsvarende vis som Richard Godbeer for New
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Englands kan påvise, at magi blev opfattet som en særlig kraft, der egentlig var
neutral, og som først fik positiv eller negativ retning i den konkrete situation,
hvor magien blev anvendt. Det fjerde punkt beskæftiger sig med opfattelser af
godt-ondt, tilladt-ikke tilladt set ud fra perspektivet om, hvorvidt handlingen
hørte til den guddommelige eller den djævelske sfære. Det er karakteristisk for
forholdene over hele Europa, at befolkningen opfattede den magi, der ikke
gjorde skade som hverken ond eller ulovlig, mens myndighederne havde den
direkte modsatte opfattelse og opfattede denne form for magi som af djævelsk
oprindelse. Oja vil dog ikke betegne myndighedernes forholdsregler som en
udrydningskampagne, da antallet af retssager mod denne type af magi var fåtal-
ligt. Det femte punkt har, som Oja også påpeger, en mere perifer tilknytning til
opfattelser, idet hun tager fat på de forholdsregler, der blev brugt overfor magi-
ske handlinger.

Som det fremgår, er det i afhandlingen knapt så meget indholdet i de magi-
ske handlinger, der bliver studeret, som holdninger til disse. Det er et væsentlig
resultat i afhandlingen, at Oja kan påvise, hvorledes det 17. århundredes opfat-
telse af magi som enten godt eller ondt i det 18. århundrede afløses af en til-
svarende skelnen mellem sandt eller falsk. I denne kronologiske ramme findes
også et andet af afhandlingens væsentlige resultater, at tiden var mere betyd-
ningsfuld for forskellige opfattelser end vurderinger mellem f.eks. teologer
eller andre lærde grupper. Der er således en klar kronologi i udviklingen.

I den forbindelse burde spørgsmålet, om hvor stor del af befolkningen, der
blev berørt af dette, nok påkalde sig større bevågenhed, end det er blevet tildelt.
Er sagen ikke, at langt den overvejende del af befolkningen levede videre ube-
rørt af disse ændringer ? Men det viser naturligvis et og andet om magtforde-
lingen i samfundet, at trolddomsprocesserne blev standset.

I det store og hele foreligger der en spændende afhandling, der passer fint
ind i de herskende forskningsretninger, men som ville have vundet ved at være
blevet skrevet mere stramt. Hvis der ikke fem gange skulle have været redegjort
for forskellige grupperingers opfattelser, ville helhedsindtrykket have stået
mere markant.

Jens Chr. V. Johansen

PATRIK HALL: Den svenskaste historien. Nationalism i Sverige under sex sekler.
329 s. Ill. Carlsson Bokförlag, Stockholm, 2000. SKR 329. 

Interessen for de tidlige nationale identiteter i de nordiske lande begyndte i
Danmark i 1980erne. I Norge kom i 1990erne det store forskningsprojekt:
Utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet, der som sin nedre
grænse – til beklagelse for nogle danske historikere – valgte 1814. Og nu er de
svenske historikere også med i feltet. I september 2000 forsvarede Jonas Nordin
på universitetet i Stockholm sin doktorsavhandling »Ett fattigt men fritt folk.
Nationell och politisk självbild i Sverige från sen stormaktstid til slutet av fri-
hetstiden«: en uhyre grundig, men samtid yderst perspektivrig analyse af tiden
fra 1660 til 1772. 

Patrik Hall, der er doktor i statsvidenskab og universitetslektor ved Malmö
Högskola, har skrevet en anden bog. Sigtet – der udmærket realiseres – har
været at skrive en populær fremstilling af udviklingen af en svensk nationalisme,
der rækker fra slutningen af 1400-tallet til i dag. Baseret på de to indbyrdes for-
bundne gennemgående spørgsmål: Hvornår konstrueredes de svenske nationa-
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le identiteter? Og: hvorfor? Som det vil ses, er bogens problemstilling: flere kon-
struktioner og flere identiteter tilstede allerede i bogens titel. Grundlaget er
den foreliggende svenske og internationale litteratur – hvad der er med til at
gøre læsningen så levende. Og et noteapparat savnes reelt ikke, idet referen-
cerne fremgår af teksten. Dispositionen må karakteriseres som speciel. Patrik
Hall har valgt at bygge sin bog op over tre – unægtelig prominente – skikkelser
i den svenske nationalismeudvikling. Oldgranskeren Olof Rudbeck (1630-
1702). Historikeren Erik Gustaf Geijer (1783-1847). Og statistikeren Gustav
Sundbärg (1857-1914). For derpå så at sige at fylde mellemrummene samt skil-
dre forterrænet og den nyere tid. Lad det være sagt med samme. Det fungerer.
Men mange læsere på begge sider af Øresund ville nok have foretrukket en
mere traditionel kronologisk opbygget fremstilling. 

Den tætte og udsynsrige fremstilling egner sig ikke for referat. Men nogle
linier skal dog fremhæves. Forfatteren ser den meget tætte kobling af stat og
historikere som et specifikt svensk træk. Han taler om en regulær kongekult,
som igen bliver basis for den stærke svenske statsmagt endnu i dag. Han påviser,
hvorledes svenske historikere langt op i 1930erne i deres fremstillinger var dybt
anti-demokratiske, og hvor ord som politik og partier var hadeord. Ligesom han
påviser, hvor store problemer de seneste generationer af historikere har haft
med at frigøre sig fra stormagtstidens kongeskikkelser. Et aspekt af udviklingen
af en svensk national identitet, som danske og norske historikere gerne havde
hørt mere om, er den særegne svenske riksdagsinstitution henover mere end
250 år. Hvilken indflydelse har den haft på den svenske nationalisme – som
debatforum og som opfanger af sociale spændinger og politiske kriser? Væsent-
lig er også behandlingen af de forskellige konservative grupperinger i svensk
politik og deres indflydelse på dannelsen af den stærke stat, længe før Hjalmar
Branting i 1920 dannede den første socialdemokratiske regering. At folkhems-
problematikken, racehygiejnen og germanerarven får sin skildring, siger sig
selv. Indarbejdet i den afsluttende behandling af situationen i vor egen tid – og
i dag – er en kort diskussion af fire særligt relevante nationalismeteorier. 

Sammenfattende har Patrik Hall således skrevet en velkommen og vedkom-
mende bog, som også bør finde læsere blandt danske historikere.

Ole Feldbæk

TIM KNUDSEN (red.): Den nordiske protestantisme og velfærdsstaten, Center 
for Europæisk Kirkeret og Kirkekundskab. – Aarhus Universitetsforlag, 2000,
153 s.

Det er en meget inspirerende publikation, der her foreligger. Den er blevet til
som afkast af en tværfaglig konference om forholdet mellem kirke og stat i 
Norden og den universalistiske velfærdsstat. Konferencen blev holdt i 1997 af
Center for Europæisk Kirkeret og Kirkekundskab. 

Et oplæg fra politolog og forvaltningshistoriker Tim Knudsen om »Tilblivel-
sen af den universalistiske velfærdsstat« danner udgangspunkt for de øvrige
bidrag. Alle øvrige bidrag er dermed blevet belysninger af denne overordnede
problemstilling.

Betegnelsen »universalistisk« anvendes ikke entydigt inden for den efter-
hånden meget omfattende velfærdsstatsforskning, men er i denne publikation
brugt »som et udtryk for, at den skandinaviske velfærdsstat først og fremmest
henvender sig til borgerne i egenskab af borgere, ikke i egenskab af f.eks. løn-
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modtagere«. Hermed sættes i hvert fald tydeligt skel i forhold til den tyske
model, hvilket kan være formålstjenligt under den givne problemstilling, da de
nordtyske Länder lige som Norden både er protestantiske og vidtudviklede som
velfærdsstater. 

I udgangspunktet har det været et vigtigt ærinde at undersøge rødderne til
de nordiske universalistiske velfærdsstater længere bagud end til slutningen af
forrige århundrede og samtidig afvise påstande om, at det er socialdemokrati-
erne, der har hele æren af velfærdsstaternes opbygning. Heller ikke teorier, der
bygger på klasseinteresser som drivende kraft bag udformningen af velfærds-
staten, giver tilfredsstillende svar.

»Vi leder efter en fortolkning af historien, som rummer større historisk og
kulturel dybde. Fordi den skandinaviske velfærdsstats historiske rødder går
langt længere bagud end til det moderne partivæsen. Og fordi velfærdsstatens
værdier og principper synes at afspejle noget dybere liggende i vor kulturelle
baggrund end det, der er kommet til udtryk i partipolitiske programmer. Og vi
leder efter en eller flere fælles faktorer i de skandinaviske landes historie, som
på den anden side adskiller landene fra det øvrige Europa.«

Tim Knudsen når frem til, at Reformationen og det skandinaviske stat-kirke-
forhold, der blev udgangen på den, havde langtrækkende institutionelle og kul-
turelle konsekvenser for den senere opbygning af velfærdsstaten, konsekvenser
for, at den blev universalistisk, og for, at de lokale råd fik så stor indflydelse på
dens administration. Sociale opgaver som undervisning, fattigforsorg og sund-
hedsvæsen, der før Reformationen i vidt omfang lå i kirkens regi, blev overtaget
af staten og administreret ikke mindst af præsten som statslig embedsmand,
men også af præsten i samarbejde med lokale råd. 

Tim Knudsen finder således, at det særlige forhold mellem kirken som orga-
nisation og statsmagten i sig selv indeholder væsentlige forudsætninger for den
universalistiske velfærdsstat. Men han rejser afslutningsvis det spørgsmål, som
endnu ikke er undersøgt, om kirkens budskab, den skandinaviske lutherske
lære, som trosretning også havde konsekvenser for opbygningen af den moder-
ne velfærdsstat. 

Overfor denne tolkningsramme sætter de øvrige forfattere deres bidrag. Kir-
kehistorikeren Per Ingesman sætter med sit noget særegne statsbegreb spørgs-
målstegn ved Knudsens opfattelse af forholdet mellem kirke og stat og under-
streger det spørgsmål om betydningen af kirkens budskab, som Knudsen alle-
rede afslutningsvis rejste. Den svenske historiker Harald Gustafsson – med gene-
relt forskningsmæssigt tyngdepunkt i tidlig moderne tid – giver en uddybende
fremstilling af forholdet mellem præst og lokale råd og mellem andre lokale og
regionale instanser og befolkningen. Han understreger de forskellige velfærds-
ydelsers betydning for, at statsmagten havde en dyb legitimitet til trods for
grundlæggende sociale modsætninger og statsmagtens økonomiske udbytning
af bønderne til magtkampe, som må formodes at have været uden interesse for
dem. Med stor berettigelse peger Gustafsson på, at påstande om præsternes
anderledes stilling i de nordtyske fyrstestater kræver nøjere udforskning for at
kunne fastholdes. Thyge Svenstrup giver en fremstilling af den ellers konserva-
tive, højkirkelige biskop Hans Martensens på mange måder forbløffende og
imponerende standpunkter og forslag i skriftet »Socialisme og Christendom«
fra 1874. Den blev i »Socialdemokraten« anmeldt over fire numre på forsiden
og formodes at have influeret det socialdemokratiske partiprogram »Gimle« fra
1876. Berge Furre, norsk historiker og professor i kirkehistorie, udreder for
Norges vedkommende de komplicerede forhold mellem kirkelige bevægelser
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og retninger på den ene side og partidannelser og partitilhørsforhold på den
anden. Berge Furre mener, at den sene udbygning af velfærdsstaten i Norge –
første alderspensionslov i 1936 – må ses i sammenhæng med den unionspoliti-
ske strid frem mod 1905: Venstre skrinlagde i 1903 sit socialpolitiske program
fra 1900 af hensyn til behovet for bred politisk samling. 

Allerede denne lille bog viser inden for den rejste problemstilling en mang-
foldighed af forskelligheder fra det ene nordiske land til det andet, når det gæl-
der velfærdsstaternes genese. I en strategi for videre forskning står man derfor
over for dilemmaet, at der både tiltrænges yderligere detailstudier og er behov
for fastholdelse af lange linjer i en problemstilling.

Man må afklare, hvilke forudsætninger der virkelig er fælles for de nordiske
lande i velfærdsstaternes genese. 

Det må undersøges, hvilke af disse forudsætninger der også var til stede i
Tyskland og i England. 

Var f. eks. de kirkeorganisatoriske forudsætninger mindre forskellige i disse
to lande og Norden end traditionerne for lokale råd blandt befolkningen?

Hvis kirkens budskab har en stor del af æren, i hvilken grad skyldes det så en
jordbund af ikke-kristeligt bestemte lokale fællesskaber? For det er vel vanske-
ligt at tro, at de nordiske befolkninger – alt andet lige – skulle have taget det
kristne budskab eller de særlige lutherske budskaber smukkere til sig end vore
ikke-nordiske nabolande.

Når bogen er så inspirerende, som indledningsvis skrevet, så viser det sig net-
op i, at disse spørgsmål – og en mangfoldighed af associationer forbundet med
egen forskning i delområder af det store felt – melder sig for denne læser. At
der skal adskillige fagtraditioner i aktion for at bidrage til besvarelserne, er selv-
følgeligt. Men der skal som foreslået også geografisk og kronologisk inddrages
et større felt. Hvor besværligt, at man ikke mere kan nøjes med en socialdemo-
kratisk horisont og 110 år inden for Norden! Bogen er en god begyndelse på
projektet.

Gunhild Nissen

TORBEN GRØNGAARD JEPPESEN: Dannebrog på den amerikanske prærie. Et dansk
koloniprojekt i 1870’erne – landkøb, bygrundlæggelse og integration. Fynske
Studier 19. Udgivet af Odense Bys Museer 2000.

Med den overvældende oplysning, at 1.643.939 personer i USA ved folketællin-
gen i 1990 angav, at deres primære afstamning var dansk, bliver man suget ind
i denne spændende beretning om, hvordan det var at være dansk pioner og
nybygger på prærien. Torben Grøngaard har sat sig for at beskrive, hvordan det
gik for sig, når de forskellige danske kolonier og settlements i Midtvesten blev
grundlagt. Hvem tog initiativet, hvordan blev landet fundet, og hvordan sikrede
man, at det nye samfund blev levedygtigt i et samspil med det øvrige amerikan-
ske samfund? Det er den slags spørgsmål, han på forbilledlig vis besvarer ved at
beskrive, hvorledes en enkelt mand – Lars Hannibal – havde visionerne og så
mulighederne i sit nye land, således at han indskrev sig i rækken af grund-
læggere af præriebyer ude ved ‘the frontier’, da han sammen med en håndfuld
andre danskere i 1871 grundlagde kolonien Dannebrog i Nebraska.

Torben Grøngaards undersøgelse lægger endnu en brik til den mosaik, som
efterhånden vil kunne belyse danskernes gradvise assimilation og måske give et
indblik i, i hvor høj grad danske erhvervs- og kulturtraditioner kom til at spille
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en rolle i de nye omgivelser. Det kræver dog langt flere undersøgelser og
tværgående analyser, før vi har et lige så godt billede af indvandringen i Ameri-
ka, som Kristian Hvidts arbejde giver os af udvandringen fra Danmark. Man må
håbe, at det kan blive virkelighed en dag, det er hårdt tiltrængt.

Men vi er et godt stykke på vej, for mange facetter bliver behandlet. Et emne
som jordsalget – hvorledes de mange forskellige love, der benyttedes til at for-
dele den vidtstrakte prærie på, fungerede – blev kort beskrevet i Karsten Kjer
Michaelsens bog om Danskerne på Prærien. Den foreliggende bog om Danne-
brog graver et spadestik dybere og beskriver med udgangspunkt i de omfatten-
de kilder til byens historie, hvorledes Lars Hannibal og en gruppe landsmænd
kunne benytte alle de forskellige måder at erhverve sig en ejendom på. En
anden yderst nyttig oplysning er beskrivelsen af landopmålingen og en oversigt
over, hvorledes de forskellige underopdelinger af sektionerne benævnes, såle-
des at hver enkelt jordlod let og entydigt kan identificeres. Hvis man som jeg
har prøvet at sidde på et county court house i Midtvesten med de kæmpestore
protokoller for at finde frem til bestemte jordstykker, vil man virkelig kunne
påskønne denne indsats.

Lars Hannibal ønskede at skabe noget, men det var ikke for personlig vin-
dings skyld. Han havde dynamikken, som gjorde ham til ‘town builder’, men
han var samtidig meget bevidst om betydningen af at drage andre end dan-
skerne ind i beslutningsprocesserne. Han så betydningen af at blive en del af
det amerikanske samfund, men holdt samtidig fast i sit danske tilhørsforhold.
Der blev holdt både Grundlovsdag og 4th of July i Dannebrog, og både dan-
skere og amerikanere deltog i begge fester. Torben Grøngaard kan vise på
grundlag af beskrivelserne i de lokale aviser, at en blanding af dansk og ameri-
kansk kultur var under dannelse i de tidlige år. Den store økonomiske krise i
1870’erne fik imidlertid adskillige af amerikanerne til at forlade byen, og man
endte med at køre videre med målsætningen om at skabe ‘et nyt Danmark’,
noget som var dømt til at mislykkes i det lange løb. Torben Grøngaard mener,
at hvis den økonomiske krise ikke var sat ind i 1874 og havde varet resten af
Hannibals liv – han døde i 1882 som 60-årig – så kunne det måske være lykke-
des for ham at kombinere sine visioner om på samme tid at skabe en koloni
med danske værdier og at integrere den i det nye midtvestlige amerikanske sam-
fund, som var under opbygning.

Det er en spændende tanke, og jeg ser frem til flere undersøgelser af dan-
skerne i Amerika fra Torben Grøngaards hånd. 

Jette Mackintosh

LARS N. HENNINGSEN, MARTIN KLATT & JØRGEN KÜHL: SSW. Dansksindet politik i
Sydslesvig 1945-1998. Flensborg 1998. 493 s., ill. Pris dkr. 298. 
MANFRED JESSEN-KLINGENBERG: Standpunkte zur neueren Geschichte Schleswig-
Holstein. Udg. ved Reimer Hansen & Jörn-Peter Leppien. Flensborg 1998. 286
s., ill. 
De nationale modsætninger. Kilder til den dansk-tyske grænseregions historie
III, Red. Gerhard Kraack & Hans Schultz Hansen. Flensborg/Aabenraa 1996.
522 s. Pris dkr. 99.

Schleswig-Holsteins historie er et emne, som til stadighed får opmærksomhed
blandt historikerne – især dem fra regionens egne forskningsmiljøer. De oven-
nævnte tre bidrag skriver sig ind i denne tradition, omend på meget forskellig
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måde. Der er tale om tre så forskellige ting som partihistorie, en kildeudgivelse
og en samling af tidligere publicerede artikler.

Tre forskere tilknyttet Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek i Flens-
borg, Lars N. Henningsen (redaktør), Martin Klatt og Jørgen Kühl har i anled-
ning af »Südschleswigsche Wählerverband« (SSW)’s 50-års jubilæum taget fore-
ningens historie op til behandling. Det er gjort med grundighed i et omfatten-
de værk på næsten 500 sider. De tre forfattere har delt opgaven kronologisk
imellem sig. Lars N. Henningsen tager sig af den første fase (1945-1954) og
fokuserer her især på diskussionerne op til oprettelsen i 1948 og foreningens
efterfølgende etablering som et mindretalsparti. Jørgen Kühl beskriver fasen
(1954-1971), hvor SSW efter København-Bonn-erklæringerne i 1955 fik særsta-
tus som et mindretalsparti, og etablerede sig som et parti, der kun tog stilling i
for det danske mindretal relevante spørgsmål. Martin Klatt beskriver så den sid-
ste fase, hvor SSW under Karl Otto Meyers lederskab udviklede sig i retning af
et mere traditionelt parti, som deltog aktivt i de politiske spil i Schleswig-Hol-
stein og orienterede sig mod kredse udenfor det organiserede mindretal.
Bogen har karakter af krønike og bevæger sig strikt kronologisk frem. Der frem-
sættes således ikke nogen samlende tese, der strukturerer bogens historie. Det
gør læsningen noget tung. Til gengæld har Jørgen Kühl i et afsluttende kapitel
sammenfattet hele bogen på 20 velskrevne sider. Den dovne læser kan starte
med dem, og så bruge bogen som opslagsværk.

Manfred Jessen-Klingenberg har gennem de sidste årtier publiceret en lang
række større og mindre afhandlinger om forskellige aspekter af Schleswig-Hol-
steins historie. I anledning af hans 65-års fødselsdag har to af hans kolleger fore-
stået (gen)udgivelsen af 19 af hans arbejder (heraf enkelte foredragsmanu-
skripter) suppleret med et forord og en fortegnelse over samtlige Jessen-Klin-
genbergs arbejder. Bogen er opdelt i tre hovedtemaer: grænseproblematikken
(»Im Spannungsfeld einer Nachbarschaft«), egnen omkring Ejderen (»Im
Umkreis der Eider«) samt forskning og formidling. Kronologisk strækker
afhandlingerne sig over hele det 19. og 20. århundrede, og der behandles
meget forskellige emner. Under første tema behandles især politisk historie og
under det andet tages udgangspunkt i bestemte geografiske lokaliteter. Det sid-
ste tema omfatter ikke overraskende mere historiografiske overvejelser. Der er
tale om traditionelle historiske afhandlinger, men ofte med en overraskende
direkte kobling til den nutid, de er skrevet i. Historien bruges ofte som en slags
problematisering af samtiden. Det trækkes eksplicit frem i arbejderne om
»forskning og formidling« – men dukker også op i de øvrige bidrag. Det giver
de fleste bidrag et nærvær, som bryder med den iøvrigt lidt tørre stil. Blandt
bogens – efter min mening – mest spændende bidrag er behandlingen af »Chri-
stian-Albrechts-Universität in der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur« samt
den tankevækkende undersøgelse af fremmedfjendtligheden overfor den store
gruppe tyske flygtninge, som i 1945-46 havde søgt mod Schleswig-Holstein (»In
allem widerstrebt uns dieses Volk« Rassistische und fremdenfeindliche Urteile
über die Heimatvertriebenen und Flüchtlinge in Schleswig-Holstein 1945-
1946). 

Det sidste værk er en samling af kilder til regionens historie 1864-1914. I alt
er samlet 135 kilder, som udover et mindre afsnit om »økonomisk og social ud-
vikling« langt overvejende behandler den politiske historie. Kilderne til
behandlingen af denne højspændte periode i forholdet mellem Danmark og
Tyskland er delt op i 13 kapitler om bl.a. administrative strukturer, de uden-
rigspolitiske relationer og de nationale konflikter i regionen. Bogen overrasker
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derfor ikke ved sit udvalg, men derimod ved at samtlige kilder er trykt både på
dansk og tysk. Der er tale om tredie bind i en serie af dobbeltsprogede kilde-
udgivelser udsendt af en dansk-tysk historikergruppe. Dette initiativ giver mulig-
hed for i højere grad at inddrage tysk kildemateriale i undervisningen (og på et
tidligere tidspunkt) – og for de meget ambitiøse kan man desuden forestille sig
undervisning på tværs af grænsen. 

Klaus Petersen

KARSTEN HERMANSEN (red).: Marstal Søfart 1925-2000. Marstal Søfartsmuseum
2000. 420 s., ill.

Det er forfriskende at se dansk søfart betragtet fra havnen i Marstal og ikke som
vanligt fra rederikontorerne i Amaliegade i København. Men der er fortilfælde.
For, som det med rette anføres i forordet til denne publikation, så udkom i sin
tid Erik Kromans »Marstals Søfart indtil 1925«, (1928) og det »gjorde Marstal
Havn og byens søfartserhverv til landets bedst beskrevne«. Det er en position,
som med denne bog cementeres.

Dengang var det et 100-års havnejubilæum, der skulle fejres, nu er det de 175
år, og man har klogeligt valgt ikke at begynde forfra, men går lige på med en
fortsættelse om det sidste trekvarte århundrede med et forfatterpanel beståen-
de af Karsten Hermansen, Erik B. Kromann, Leif Rosendahl, Claus Friborg
Jakobsen og Peter Henningsen. Behandlingen falder i to dele med 1963 som
skilleår, bestemt af det noget tilfældige faktum, at festens genstand da overgik
fra privat til kommunal drift.

Havnen er det naturlige udgangspunkt for fremstillingen, og det tilsynela-
dende righoldige havnearkiv er grundlaget for to store afsnit med en farverig
skildring af alt, hvad har været placeret på havnearealerne af værfter, motor-
fabrik, sejlmager, kulpladser, kalkbrænderi m.fl. samt faciliteter for lystsejlere –
alt og alle kan placeres nøjagtigt i tid og sted. Ikke mindst noterer man sig 
værfternes meget brogede historie. Store danske import- og eksporthavne ple-
jer i øvrigt at bryste sig af statistikkens tørre, men betydningsfulde tal for gods-
omsætningen. Men det er af gode grunde ikke tilfældet her, fordi søfarten fra
Marstal i meget vid udstrækning er foregået mellem fremmede havne.

De nære forbindelser er dog tilgodeset med kapitler om færger og paketfart.
Når man skal »udenøs« fra Marstal, bør det ske med færgen til Rudkøbing 
og derfra videre. Ruten er alle dage med stor stædighed blevet fastholdt, for det
ville dog være skrækkeligt at risikere at måtte tage over Ærøskøbing eller Søby
for at komme væk fra øen. Afsnittet om de seneste års »ærøske færgekrig« hører
til bogens mest underholdende. 

Om paketfarten skal bemærkes, at en paket ankommet fra Marstal senest
kunne ses i Nyhavn i 1964, mens paketten på Svendborg var i regelmæssig fart
endnu et år. Så var denne trafik endeligt udkonkurreret af lastbilerne.

Sejlskibene dominerede faktisk endnu i 1925, men forsvandt i løbet af mel-
lemkrigstiden og blev tildels, men også kun tildels erstattet af damp og motor.
Nedgangen i antal og tonnage fortsatte til omkring 1950, hvorefter nogen bed-
ring satte ind. Antallet af skibe svingede i den resterende del af perioden
omkring de halvt hundrede, mens tonnagen til gengæld steg til et højdepunkt
i midten af 90’erne – de allersidste år har dog været præget at tilbagegang over
hele linien.

Under overskriften »Rederier og skibsfart« får man grundig besked om ned-
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gangen for selvejerrederier og flerskibsrederiernes stigende dominans, om
skibsanskaffelser og arbejdsområder, altsammen detailleret rederi for rederi.
Men det er til gengæld svært på en enkel måde at anskueliggøre en søfart så
varieret som den marstalske. Der var ikke bare tale om den berømte New
Foundslandsfart med sejlskibe, som fortsatte i mellemkrigstiden. Det konstate-
res nøgternt, at Nord-Østersøfart havde nok så stor betydning både før og efter
verdenskrigen, og at danske havne endnu i 1960 var målet for omkring 60% af
sejladsen. Som »illustrationer« af forskellige farter benyttes velskrevet erin-
dringsstof, mens den, der vil gå i detailler, kan se tabeller over rejser og ladnin-
ger bagerst i bogen.

Det mest interessante ved Marstalflådens anvendelse i årene siden 1960 er
vel, at andelen af rejser til danske havne i 1990 var faldet til knap 16%. I første
række er det farten på England og Irland, der er vokset betydeligt, mens der
også for langt fjernere destinationer kan ses stigende anløbsprocenter. Og det
følges i teksten op med en del beretninger om besynderlige oplevelser, når
coastere således sejler »world wide«. Betegnelsen coaster er derfor ikke mere så
velvalgt, men den hænger ved. Spørgsmålet er så om coasterne gør det. De sene-
ste års tilbagegang får fremtiden til at se dyster ud, men side 299 anføres det be-
sværgende, at der ikke kan være nogen tvivl om, »at Marstal også i fremtiden er
en central plet på det maritime Danmarkskort«.

Endelig må bogens afsnit om henholdsvis søassurancen, navigationsskolen
og søfolkene nævnes. Søassuranceforeningen »Ærø« kan føre sin historie tilba-
ge til 1850, altså til en tid, da den investerede kapital pr. skib trods alt var over-
skuelig og skibenes antal mange. I nyere tid med få medlemmer og større skibe
har en sådan lokal forening naturligvis kun kunnet fungere ved meget udstrakt
brug af reassurance. Anno 1998 var der 69 medlemmer, men det er altså åben-
bart nok som underlag for en sådan miniputforening.

Marstal navigationsskole eksisterer også endnu, men gør det kun i kraft af en
forrygende lokal opbakning. Skolen var lukningstruet i 1922, 1952, 1990 og
igen for nylig. Hver gang har det været muligt at mobilisere imponerende ak-
tioner, og det lykkedes i 1990 at undgå nedlæggelse – på Københavns Naviga-
tionsskoles bekostning. Man argumenterede kraftigt på det gode maritime mi-
lieu, de stolte traditioner etc. Således også i afsnittene om skolen i denne bog.

Men sammenligner man med oplysningerne i det følgende kapitel om søfol-
kene i Marstal, forstår man godt, at der ikke blev argumenteret med ærøboernes
eget uddannelsesbehov. For i 1995 var kun fem af 95 elever fra Ærø, resten var
hentet udenøs.

Og endvidere påvises det, at ganske vist er søfolkenes andel af befolkningen
i Marstal ekstremt høj i forhold til resten af landet. For så vidt er det maritime
præg stadig markant. Men både relativt og i absolutte tal er der tale om en til-
bagegang, og befolkningstallet har ligeledes været faldende på det seneste. Men
søfolkene i Marstal er overvejende navigatører. Og mange af disse er kommet
udenøs fra og har efter endt uddannelse på navigationsskolen bosat sig i byen.
Dermed bidrager de, som det anføres, til at bremse udviklingen mod et pensi-
onistsamfund. Vi mangler så bare at få belyst Marstalpigernes indsats i denne
sammenhæng.

Bogen begynder og slutter med havnen. Der blev gravet et Marstal Søndre
Løb og i 1990 anskaffet en flydedok. De to ting i forening gav øget (turist)trafik
sydfra og større skibe til reparation. Og således kan bogen afsluttes i et optimi-
stisk tonefald i skildringen af milieuet på Marstal havn.

Der er tale om et grundigt arbejde, hvor man som læser føler sig tryg ved
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nøjagtigheden af de mange oplysninger ud fra den betragtning, at forfatterne
jo nok er klar over, at deres skrappeste kritikere med hensyn til detaillernes kor-
rekthed er at finde lokalt. En udenøs skal nøjes med en kritik, som går på, at
der på de mange sider uundgåeligt er nogle gentagelser. Eksempelvis forklares
betegnelsen trussereder både side 209 og side 252, men det gør unægtelig min-
dre til sagen. Den alvorligste indvending er, at når man nu gør så meget ud af
de overordentlig gode og velvalgte illustrationer og gennemgående får dem sat
ind de helt rigtige steder, så er det ærgerligt, at dette ikke er fulgt op af en kon-
sekvent datering, den være sig nøjagtig eller blot omtrentlig. Det ville da være
naturligt for en museumsudgivelse.

Anders Monrad Møller

MATTIAS TYDÉN (og URBAN LUNDBERG): Från politik till praktik. De svenska steri-
liseringslagarna 1935-1975. Udg. af Socialdepartementet, Statens Offentliga
Utredningar, 2000, 578 sider, 328 SEK.

Foranlediget af Maija Runcis doktorafhandling, Steriliseringar i folhemmet, og
journalisten Maciej Zarembas formidling af Runcis forskning, opstod der en
hed debat om racehygiejne i Sverige i 1997, som også affødte sensationspræge-
de overskrifter i den internationale presse. (se Scand. Journ. of Hist., 24:2 1999,
forordet). Debatten bevirkede samme år en offentlig udredning om den sterili-
seringspolitik, der var ført i Sverige helt frem til 1975, og denne bog er en af de
rapporter, som udredningen har givet anledning til.

På basis af den eksisterende forskning, hvortil Tydén selv har bidraget væ-
sentligt, og meget omfattende kildestudier gennemgår bogen den politiske
beslutningsproces, administrative implementering og ikke mindst den konkre-
te praksis. En af Tydéns hovedpointer er, at steriliseringerne »i vissa avseenden
var mera praktik än politik« (s. 523). Han interesserer sig mere for samspillet
og især forskellene mellem de administrative niveauer og Riksdagspolitikken
end for forholdet mellem den enkelte borger og myndighederne.

Den første lov om steriliseringer kom i 1934, samme år som Myrdalernes Kris
i befolkningsfrågan udkom, i en tid hvor sociale problemer i høj grad var blevet
»biologiseret« (s. 129). 1934-loven betød en regulering af et hidtil ureguleret
område og den angav som princip, under hvilke omstændigheder steriliserin-
ger kunne foretages uden samtykke, nemlig hvis der forelå eugeniske eller soci-
ale indikationer, dvs. hvis der enten var fare for viderebringelse af en arvelig
lidelse, eller hvis nogen var »för framtiden ur stånd att handhava vårdnaden om
sina barn« (s. 54). Ansøgning herom skulle indgives til medicinalstyrelsen, men
hvis der forelå samtykke fra patienten, behøvedes denne tilladelse ikke. Ved
revisionen af loven i 1941 føjedes også bestemmelser til om en medicinsk indi-
kation for kvinden, dvs. hvis der var fare for hendes liv i tilfælde af en gravidi-
tet. Efter 1941 kunne ingen sterilisering foregå uden forudgående ansøgning til
Medicinalstyrelsen.

I Socialstyrelsens arkiv findes 50 hyldemeter med personsager fra perioden
1947-75, og i Riksarkivet findes sagerne fra 1935-46 (s. 283). Selve ansøgninger-
ne bliver i regi af den offentlige udredning undersøgt af Monika Bukowska
Jacobsson, Mikael Eivergård og Lars-Eric Jönsson og offentliggjort i en separat
afhandling.

Der var indberetningspligt for foretagede steriliseringer, et materiale som er
indgået i de offentlige statistikker. En oversigt viser, at der i perioden 1935-75 er
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indberettet 62.888 steriliseringer. De fordeler sig med nogle få hundrede om
året frem til 1940, hvorefter tallet stiger til over to tusinde årligt i perioden 1947-
53 for at stabilisere sig på omtrent femten hundrede om året indtil 1975 (s. 59.
Se generelt Urban Lundbergs statistiske bilag, s. 533).

Maija Runcis har lagt vægt på, at steriliseringerne blev brugt til at gøre de
kvinder ufrugtbare, som ikke levede op til de borgerlige normer for god opfør-
sel, således at moralske indikationer kom til at tjene som handlingsgrundlag
snarere end de medicinske, dvs. at steriliseringerne ikke blot havde kønsmæssig
men også social slagside. »Ohämmad sexualitet«, »opålitlig«og »hållningslös«
var egenskaber, gerne sammenfattet under betegnelsen »sinnesslö«, der blev
hæftet på de kvinder, som krævedes steriliseret. Runcis gør brug af Zygmunt
Baumanns modernitetskritik og den Foucault-inspirerede kønsforskning til at
vise »folkhemmet« som et kvindeundertrykkende »utomordentligt patriarkalt
samhälle«. Den konklusion vinder kun begrænset tilslutning hos Tydén (s.
490f).

I modsætning til Maija Runcis ser Tydén steriliseringerne fra politikernes,
forvaltningens og praktikernes synsvinkel, og undgår dermed også – i god tråd
med Foucaults opgør med »repressionshypotesen« – at fremstillingen domine-
res af en solidaritet med ofrene. Han underkender dog slet ikke, at der faktisk
har været ofre især blandt anstaltsanbragte: »Steriliseringarna vid anstalter för
sinnesslöa [..] skedde med varierande grad av tvång och påtryckning på perso-
ner i en mycket utsatt och maktlös position« (s. 450). For andre var der dog en
større grad af valgfrihed.

Sterilisation blev i nogle kredse allerede tidligt i århundredet betragtet som
et middel til emancipation af kvinden fra moderrollen (s. 27). Kroppen var nøg-
len til undertrykkelse af kvinden men sandelig også til hendes befrielse. Lov-
givningen var ikke kønsspecifik, men i praksis udgjorde kvinderne langt største-
parten af de steriliserede. I en kort periode, 1940-45, var op mod en trediedel
af de steriliserede mænd, men en samlet opgørelse viser, at 93% af alle indgreb
blev foretaget mod kvinder. Dog tyder noget på, at de indgreb, der blev foreta-
get på racehygiejnisk indikation, og sterilisation af indlagte på anstalter forde-
ler sig mere ligeligt på kønnene i absolutte tal (s. 53 l, 540, jvf. s. 70).

Tydén forsøger at gøre op med den forestilling, at der er en entydig og nød-
vendig sammenkobling mellem den socialdemokratiske velfærdsstat, sterilise-
ring og tvang (s. 73f) Koblingen er der, men den er mere nuanceret end som
så, og vidt forskellige interesser og målsætninger stod bag vedtagelsen af 
lovene, lige fra Myrdals socialstatistiske (og antiracistiske) overvejelser til bonde-
bevægelsens rendyrkede racisme (s. 37, 144ff, 175). Steriliseringer var en del af
1930ernes unge velfærdsstat, fordi de sociale ydelser kun blev givet til de perso-
ner, som opfyldte visse betingelser, hvoraf en kunne være, at modtageren lod sig
sterilisere. Helt frem til 1950ernes første halvdel forekom sterilisering som vil-
kår for at modtage mødrehjælp, blandt andet fordi det blev anset som »ansvars-
løst« at få flere børn, når man ikke kunne forsørge dem man havde (s. 125). 
I 1950erne gik velfærdsstaten over i en anden fase, hvor bistand ikke længere
kun blev givet til de »værdigt« trængende men på baggrund af tanken om uni-
versel social forsikring, fx. ved indførelsen af børnepenge fra 1948 (s. 103). Den-
ne udvikling ser Tydén som en overgang fra en socialliberal til en socialdemo-
kratisk velfærdstankegang. Der er dog ingen grund til at idyllisere den svenske
velfærdspolitik, som han skriver (s. 141). Forandringen skete ikke med den hen-
sigt at mindske antallet af steriliseringer, det var blot en uintenderet effekt. Der
var indtil o. 1960 ingen principiel modstand mod steriliseringer som sådan
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blandt nogen af Riksdagens partier, og det betyder også, at intet parti kan udpe-
ges som »skurken« i spillet. Der har dog hele tiden hersket modstand fra for-
skellige kredse mod steriliseringspolitikken (s. 437, 492).

Sammen med spørgsmålet om velfærdsstaten hænger spørgsmålet om tvang
(188ff). Det skønnes, at der fandt ca. 6000 tvangssterilisationer sted (s. 69), her-
af de fleste foretaget i 1930erne og -40erne. Lovgivningen fastlagde, at sterilise-
ring kun kunne foretages med samtykke, medmindre personen var »rättsinka-
pabel«, men fordi steriliseringen i sig selv kunne være en betingelse for opnåel-
se af et gode – fx. retten til at gifte sig, at få mødrehjælp, at få en abort, at blive
udskrevet fra en anstalt – er det vanskeligt at tale om frivillighed i egentlig for-
stand. Det var også ofte tilfældet, at initiativet til en ansøgning om sterilisation
kom fra læger eller behandlere. Mange af de involverede læger ønskede at fore-
tage mange flere steriliseringer, end der var hjemmel for i lovene, så der var i
selve praksis også en drift mod øget tvang (s. 230). Samtidig var der fra Medici-
nalstyrelsen i 1940erne en klar og erklæret sympati for en racehygiejnisk moti-
veret steriliseringspolitik (s. 405).

Den seneste lov om sterilisation fra 1941 var i kraft helt frem til 1975, men
det betyder ikke, at den samme praksis blev fastholdt i lovens 34 virkeår, for der
var tale om en rammelov, der delegerede en stor beslutningskompetence til
lavere administrative niveauer, hvorfor der også ses meget store lokale forskelle
i steriliseringspraksis (s. 343, 541). Kommunale myndigheder havde også en
klar interesse i at fremme steriliseringer, fordi de anså det som et middel til at
spare på det fremtidige social- og forsorgsbudget (s. 139). Intet tyder i øvrigt på,
at de kirkeligt drevne institutioner foretog færre steriliseringer (s. 486).
Ændringerne i forvaltningen hænger sammen med udskiftningen af centrale
embedsmænd, forbedret medicinsk teknologi (herunder prævention) og viden
om arvelighed, en generel ændret holdning til sterilisering og tvang i 1950erne
og -60erne og omlægningen og udbygningen af den svenske velfærdsstat, som
blev stadig mere inklusiv fra 1930erne, hvor de »sinnesslöa« blev anset som en
trussel for samfundet, til 1960erne, hvor de blev anset som truede og udsatte.
Resultatet for dem var dog stort set det samme, nemlig indespærring (s.455). I
løbet af 1960erne begyndte myndighederne endda at behandle klager over tid-
ligere steriliseringer positivt, mens man tidligere havde været mere koldhjertet
over for de steriliseredes egne oplevelser af overgreb (s. 406, 409, 430). Indika-
tionerne for sterilisationer ændredes. Antallet af medicinske forblev omtrent
uændrede, mens de racehygiejniske faldt til næsten ingen i 1975. Sterilisationer
på social indikation var relativt få gennem hele perioden (s. 59). Det er dog van-
skeligt at kortlægge præcist, hvad de i ansøgningerne angivne indikationer dæk-
ker over, for der kan også være tale om en »ometikettering«, som Tydén for-
mulerer det (s. 66).

Bogen er klart disponeret og forsynet med koncise delkonklusioner. Det er
en stor skam, at denne bog, Lene Kochs disputats om det samme emne, og Per
Haaves bog om norske forhold er planlagt til udgivelse næsten samtidig, således
at den ene kun i begrænset omfang har haft mulighed for at bygge videre på de
andres resultater. Man kan håbe på en frugtbar udveksling af synspunkter i
fremtiden, for lighederne mellem de skandinaviske lande synes at være meget
tydelige, og Tydén har sat en ny standard for hvilket udblik og overblik, der
kræves for at behandle et sådant emne.

Jes Fabricius Møller
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STEFAN EMKJÆR: Stikkerdrab. Modstandsbevægelsernes likvidering af danskere
under besættelsen. Aschehoug, København 2000, 224 s. ill., 249 kr.

Stikkerlikvideringerne under besættelsen, eller modstandsbevægelsernes stik-
kerdrab, som de kaldes i denne bog, er et emne, der længe har trængt til en
grundig undersøgelse. Det var et af hovedemnerne for den såkaldte modbe-
vægelses kritik i de første år efter besættelsen af modstandsbevægelsens meto-
der, og det har ved en række lejligheder siden været omstridt både på det gene-
relle plan og i forbindelse med forsøg på rehabilitering af ofre for likviderin-
gerne.

Det har først og fremmest været Frode Jakobsen, der i en meget lang årræk-
ke har blokeret for nærmere undersøgelser og en dybere debat. I sin meget
bevidste forvaltning af modstandsbevægelsens eftermæle hævdede han, at de
mange likvideringer skulle betragtes som nødværge i forbindelse med mod-
standsbevægelsens indsats under besættelsen, der kunne sidestilles med krigs-
førelse. Af hensyn til likvidatorerne ville det derfor ikke være rimeligt at under-
kaste likvideringerne en nærmere politimæssig undersøgelse eller en retslig vur-
dering. En historisk undersøgelse og vurdering er derfor i dag så meget mere
påtrængende.

Stefan Emkjærs (SE) bog er et bearbejdet kandidatspeciale fra Aarhus Uni-
versitet. Muligheden for at løse opgaven dækkende er åbenlyst afhængig af et
tilstrækkeligt kildegrundlag, og her har SE haft problemer. SE har kunnet
anvende Frode Jakobsens privatarkiv og ministerarkiv (Ministeriet for særlige
anliggender), og fra Justitsministeriet en række lister over likvideringer. Til
gengæld har der ikke været adgang til politisager fra en særlig politigruppe til
undersøgelse af visse stikkerlikvideringer, som reelt stod til ansvar over for Fro-
de Jakobsen også efter hans ministertid, og heller ikke til andre akter i Justits-
ministeriets regi. Til at beskrive omstændighederne omkring en række likvide-
ringer har SE i stedet udnyttet erindringslitteraturen samt i mindre omfang
beretninger og papirer fra en række privatarkiver. SE kan med dette materiale
nå et stykke vej i sin undersøgelse, men der resterer mange punkter, hvor pro-
blemstillingen ikke kan anses for at være tilfredsstillende belyst, og vi står der-
for næppe med den definitive undersøgelse af stikkerlikvideringerne.

Bogen har på trods heraf nået frem til nogle hovedresultater, der må forven-
tes at stå rimelig fast. Antallet af stikkerlikvideringer har været omstridt, og SE
kan med betydelig sikkerhed fastsætte det til godt 400, som fandt sted i perio-
den fra maj 1943 til maj 1945. Langt det største antal sker i besættelsens sidste
måneder, heraf over 100 i april 1945, og et par stykker endda i dagene efter den
5. maj 1945. Hvis de officielle forklaringer på likvideringerne, at de kun fandt
sted som nødværge, holdt stik, ville tyngdepunktet utvivlsomt have ligget tidli-
gere.

Det store flertal af likvideringer kan på dette materiale ikke undersøges til
bunds, men SE når dog tæt på et så stort antal, at det er klart, at stikkerbegre-
bet blev anvendt meget bredt. Mange likvideringer blev antagelig gennemført
på et forholdsvis løst grundlag, og med en meget utilstrækkelig undersøgelse af
den likvideredes forhold. I en redegørelse fra Frode Jakobsen efter besættelsen
blev det indrømmet, at der forelå ni egentligt fejllikviderede. SE kan sandsyn-
liggøre, at antallet af likviderede på et tyndt grundlag antagelig er væsentlig
større, og at kun et mindretal af de 400 faldt ind under den stikkerdefinition,
der anvendtes under og efter besættelsen. Frode Jakobsen og andre ledende
modstandsfolk har hævdet, at likvideringerne kun gennemførtes efter grundig
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undersøgelse og med i det mindste accept af nærmeste overordnede leder. Det
kan med sikkerhed fastslås, at dette ikke holdt stik. Undersøgelserne var ofte
lemfældige eller fandt ikke sted, i nogle tilfælde skete et kort forhør, og beslut-
ningerne om likvidering skete i de fleste tilfælde på gruppeplan eller andet
meget lokalt plan.

I betragtning af de stærke personlige følelser, der kan være blandt overle-
vende likvidatorer og efterladt familie til de likviderede og det usikre og ufuld-
stændige materiale, burde det være naturligt med en vis tilbageholdenhed
omkring stillingtagen til enkeltsager, og at de nødvendige forbehold fremstod
tydeligt ved vurderinger af generelle forhold. Det er desværre ikke tilfældet,
hvad et par eksempler kan tydeliggøre: »Ministeriet for særlige Anliggender og
Frode Jakobsen .. (bar) i høj grad ansvaret for disse selvmord (blandt likvidato-
rer efter besættelsen) (s. 90)« og Frode Jakobsen karakteriseres senere som »en
edderkop«. En tidligere straffet modstandsmand indberetter en likvidering 
»til sin gruppefører, der selv var anløben« (s. 50), og om modterroren som fx
clearingdrab siges, at »selve terroren var dog altså initieret af de danske mod-
standsbevægelser« (s. 135).

Fremstillingen er heller ikke uden misforståelser og unøjagtigheder. Mod-
standsbevægelsens lokale organer benævnes således »lokalkomiteer«, også i 
flere tilfælde, hvor det er klart, at det ikke er Frihedsrådets lokalkomiteer, 
der er tale om, men byledelse/afsnits- eller distriktsledelse. Konkrete likvide-
ringer anføres som beordret af SOE og DKP’s centralkomite. At de som samle-
de organer skulle have stået for sådanne ordrer er helt usandsynligt; og s. 48
anføres, at en af besættelsestidens hyppigst beskrevne likvideringer begrundes
med, at den pågældende var kendt som nazist, når det i likvidatorens citerede
rapport udtrykkeligt anføres, at det ikke var kendt af likvidatoren på det tids-
punkt.

Stefan Emkjær driver sine pointer hjem med brug af mange adjektiver og
gentagelser, og der gives ikke læseren mange chancer for selv at forholde sig til
stoffet eller til andre udlægninger end forfatterens. De mange svagheder i frem-
stillingsform, udnyttelse af kildematerialet og nøjagtighed kan derfor let kom-
me til at skygge for den ekstra viden, der faktisk er indhentet om besættelsens
likvideringer. Det ville være ærgerligt, hvis det skete.

Palle Roslyng-Jensen

CHRISTIAN JENSEN, THOMAS KRISTIANSEN OG KARL ERIK NIELSEN: Krigens
købmænd. Det hemmelige opgør med Riffelsyndikatet, A.P. Møller, Novo og
den øvrige storindustri efter Anden Verdenskrig, København, Gyldendal
2000, 323 sider. 

På omslaget ser tre alvorlige, unge mænd mig i møde. Alle født på betydelig
afstand af besættelsen og alle journalister. I november og december 1999 begik
de en artikelserie af de sjældne, meget sjældne. Mest, naturligvis, fordi de hav-
de held til at få den i Danmark så sagnomspundne A.P. Møller-koncern med
Mærsk Mc-Kinney Møller bag roret til sammen med den af ham dominerede
Danske Bank at miste besindelsen og sælge sine aktier i Berlingske Tidende.
Bedre reklame for en bog gives vel ikke.

Men artikelserien var også sjælden i en anden forstand. Det sker ikke ofte, at
journalister får lov til og har den fornødne vilje til at bore sig fast i et emne så
længe, som tilfældet var her. Og de fik så vidt vides også kun lov til det efter en
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sej kamp med Berlingskes chefredaktør Peter Wivel, der ikke ville risikere at
komme på kollisionskurs med Mærsk Mc-Kinney Møller. Og det var jo præcis,
hvad der skete og i sidste ende førte til, at Berlingske kom på norske hænder.
Her kan man vist roligt sige »History with a vengeance« eller historie der batter.

Endelig var artikelserien faktisk ganske godt researchet, som det hedder i
journalistsprog. Der kom nogle saftige nyheder på bordet, og selv om facts
aldrig taler for sig selv, var der nok mange, der mente, at det gjorde de i hvert
fald her. Så mange at forskningsminister Birthe Weiss også mistede besindelsen
og kom for skade at love fem millioner til forskning i erhvervslivets rolle under
besættelsen. Og forlaget Gyldendal mente tydeligt nok, at her var en fortælling
om godt og ondt, der kunne spindes guld på. Forlaget overtalte de tre unge,
alvorlige journalister til at skrive fortsættelsen. Det gjorde de, og så er vi tilbage
ved omslaget.

Bogen er endnu et af de mange udtryk for, at besættelsestidsforskningen er
trådt ind i en ny fase, hvor danskernes heltemodige kamp mod den tyske over-
magt ikke længere er i fokus. I stedet er der opstået en række modhistorier om
tyskerpiger, Frikorps Danmark-folk, besættelsens virkningshistorie og nu altså
dansk industris kræmmermentalitet. Danskerne er besat af besættelsen.

Hvordan er den så, bogen? I dagspressen er der faldet knubbede ord om
den, og sandt er det, at de tre forfattere ind imellem betjener sig af en lovlig
kraftig moralsk overhøjhed, som jeg finder lettere ulidelig. Men de skriver godt,
og i bund og grund synes jeg, at de har gjort et ganske pænt arbejde.

Formmæssigt springer de mellem det personlige perspektiv, der skal gøre
sagen vedkommende, og en mere overordnet fremstilling af sagsforholdene. De
bruger retoriske tricks, hvor de modstiller helte og skurke, som i tid og rum
absolut intet har med hinanden at gøre. Det virker måske på den mere ukriti-
ske læser, men mig forekommer de malplacerede, ahistoriske og irriterende.
Som f.eks. når vi allerede i forordet får Bill Clinton, John Major og Francois 
Mitterand, der deltager i 50 års mindehøjtideligheden den 6. juni 1994 for 
D-dagen, præsenteret som modstykke til de danskes lumpne overgiven sig og
handel med besættelsesmagten.

Bogen er opdelt i tre hovedafsnit, hvor der ofte skiftes perspektiv fra individ
til virksomhed til overordnet niveau og tilbage igen. Det fungerer godt. Første
hovedafsnit handler om Riffelsyndikatets baggrund i nederlaget i 1864. Sekond-
løjtnant Hermann Madsen deltog i krigen som 19-årig, og bagefter begyndte
han sin karriere som matematiker og våbenproducent. I samarbejde med for-
retningsfolk stiftede han i 1896 Dansk Rekylriffel Syndikat og efter nogle van-
skelige år blev Danmark en våbeneksportør af en vis betydning. End ikke Land-
mandsbankens krak i 1922 kunne forhindre, at erhvervssuccessen var hjemme,
og i 1930 gik A.P. Møller ind i selskabet med aktiekapital. I løbet af 1930rne hav-
de firmaet fortsat fremgang, selv om P. Munchs stramme neutralitetspolitik ikke
bekom ledelsen vel.

Da Danmark blev besat, ejede A.P. Møller ca. 30 procent af aktiekapitalen i
selskabet, der nu hed Dansk Industri Syndikat. Det er et interessant stykke indu-
strihistorie, som jeg i hvert fald ikke var tilstrækkelig bekendt med. Herefter
begynder så bogens andet hovedafsnit, der behandler erhvervslivets gøren og
laden i »disse fem år«. Fokus er på DIS, som allerede i 1938 havde leveret våben
til Tyskland, også uden om de eksporttilladelser, der var nødvendige. Bogen
viser, at Dansk Industri Syndikats ledelse udfoldede store bestræbelser på at til-
fredsstille tyskernes købelyst, og at den sågar rykkede for leverancer af råmate-
rialer, når det ikke gik hurtigt nok.
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Det hele skete i et vist omfang i overensstemmelse med Udenrigsministeriet,
men DIS’ ledelse gik videre end det, når den faktisk forhandlede med tyskerne
og accepterede ordrer, før ministeriet var hørt. Ifølge forfatterne noterede
Christmas Møller på et tidspunkt i sine notater »landsforræderi« om DIS, og
navnet A.P. Møller blev knyttet til selskabet. Der er ingen tvivl om, at DIS udvi-
ste en betydelig »lieferfreude«, ganske som det danske landbrug gjorde det, og
konklusionen er vel for så vidt ganske klar. De fleste danskere handlede med og
producerede for tyskerne i Danmark og i Tyskland. Forfatterne tager ikke stil-
ling til, hvad de ellers skulle have gjort.

Det er forfatterne tilsyneladende slet ikke i tvivl om. De siger det godt nok
ikke, men deres forargelse kan vel kun tages som udtryk for, at de mener, at dan-
skerne skulle have ladet være. Om det var et reelt alternativ diskuterer de ikke,
men ind imellem falder de alligevel i. Forargelsen kammer helt over, da forfat-
terne kan konstatere, at DIS solgte våben, som tyskerne brugte i Danmark.
»Dermed kunne de tyske styrker holde den danske befolkning fanget i frygt –
med våben produceret i danskernes egen hovedstad.« (p. 135) Men hvis befolk-
ningen var fanget i frygt, må det vel også gælde virksomhederne? Og kan man
så bebrejde dem, at de producerede våben til tyskerne?

Et andet eksempel på, hvordan historien stykkes sammen, så den passer ind
i forfatternes overordnede forargelse er, hvor de anfører, i »hvor høj grad Dan-
mark hægtede sig på udviklingen i Tyskland« (p. 72) i løbet af 1930rne. Eller
»Hitler var blevet Danmarks suverænt største handelspartner« (p. 101). Det er
bl.a. en bilateral handelsaftale med Tyskland fra 1934 og udenrigshandelsstati-
stikken, der giver anledning til denne bemærkning. Men der gøres ikke meget
ud af at forklare, at den internationale samhandel efter depressionen netop var
præget af sådanne bilaterale aftaler, eller at Danmarks alternativer ikke var vold-
somt store efter besættelsen.

Et andet kritikpunkt, historikere kan rette mod bogen, er forfatternes tem-
melig ukritiske anvendelse af øjenvidner. I utallige tilfælde godtager de uden
videre mundtlige beretninger fra folk, der selv havde været til stede. Men 50-60
års afstand i tid må vel betyde en hel del for erindringen. Om den 83-årige jurist
og tidligere fuldmægtig Niels Chr. Tyndeskovs øjenvidneberetning hedder det
f.eks., at »uden problemer skruer han tiden mere end et halvt århundrede til-
bage og beretter i nærbilleder om sit og Danmarks retsopgør med erhvervs-
livet.« (p. 188) Lærer journalister ikke kildekritik?

Forfatternes tolkninger af de tyske indberetninger til Berlin er et andet
eksempel. De tages konsekvent for pålydende, selv om det for en sikkerheds
skyld p. 106 nævnes, at afsenderne måske kan have haft andre interesser end
det at rapportere objektivt. Men den mulighed overvejes aldrig for alvor, og 
p. 160 hævdes det ligefrem, at »vi var i nazisternes øjne et mønstersamfund«.
Det er rigtigt, at vi ikke var så besværlige som f.eks. Norge, men alligevel.

Men for nu at gøre en lang historie kort skal det siges, at forfatterne på den
anden side demonstrerer en ret så stor velvilje fra DIS’ side over for tyskerne.
Og derfor var sabotagen mod virksomheden naturligvis på sin plads, og ledel-
sen gik sikkert også for langt i sin iver efter at tjene penge. Men skyldsspørgs-
målet er, så vidt jeg kan se, temmelig kompliceret, og hvornår havde det i øvrigt
været i orden? Med en halvt så stor omsætning, en fjerdedel, tre fjerdedele? Det
er og bliver umulige spørgsmål. Og hvis det var og er et spørgsmål om den
enkeltes stillingtagen, var arbejderne så ikke lige så skyldige som direktørerne?
Arbejderne kan jo ikke have været i tvivl om, hvem der aftog de våben og våben-
dele, de producerede. Og var bestyrelsen – ejernes repræsentanter – ikke de
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allermest skyldige? Ledelsen var vel i princippet blot dem, der repræsenterede
ejernes økonomiske interesser.

I bogens tredje og sidste del, beskæftiger forfatterne sig med retsopgøret
efter besættelsen. Selv om de kommer snublende nær på at hævde, at opgøret
havde fået et andet udfald, hvis Carl Madsen ikke var blevet taget for spritkør-
sel, er det bogens bedste del. Det vi godt vidste i forvejen, nemlig at de store slap
let, medens de små blev ramt relativt hårdt, underbygges. Men det vises også, at
en række selskaber faktisk blev dømt til at tilbagebetale ganske store beløb af
deres fortjenester på leverancerne til tyskerne. For DIS’ vedkommende drejede
det sig om knap syv millioner kr. Derimod viste det sig meget vanskeligt at få til-
talt og dømt virksomheder for overtrædelse af de skrappe værnemagerlove.

Blandt bogens mange interessante oplysninger er, at Hærens Våbenarsenal
med regeringens vidende leverede våbendele til Tyskland via DIS. Forfatterne
rejser det relevante spørgsmål, om DIS slap for tiltale efter de hårde værnema-
gerlove 1 og 2, fordi det ville have afsløret regeringens dobbeltspil. Tesen er vel
ikke urimelig, men den bliver nok svær at bevise.

Endelig et sidste hjertesuk. Bagest i bogen fortæller forfatterne, hvilke arki-
ver og værker, de har anvendt, men der er absolut ingen referencer i teksten,
enkelte forfattere vil med rimelighed kunne føle, at de er blevet brugt lidt vold-
somt uden at få synderlig kredit for det – lad mig blot nævne Philip Giltner, der
i 1998 udgav bogen »In the Friendliest Manner«. Vist nævnes han, men kun den
ene gang, som gør, at det i det mindste ikke er rent og skært tyveri. Og når man
så kan se, at samtlige billeder har præcis kildeangivelse, virker det ekstra stø-
dende. Men billeder er naturligvis anderledes konkret omfattet af copyright-lov-
givningen.

Sammenfattende er der tale om en interessant og velskrevet bog med mange
nye oplysninger, som alle med interesse for emnet bør læse. En vis skeptisk
distance til forfatternes moralske fjerdragt kan anbefales, ikke mindst fordi det
også er påkrævet ved en kritisk stillingtagen til bogens overordnede tolkning.
Bogen kortlægger på udmærket vis dele af det store erhvervslivs samhandel med
Tyskland, og spørger man mig, er der såmænd ikke behov for så pokkers man-
ge flere detailundersøgelser af det spørgsmål.

Langt mere interessant er det, hvorfor disse oplysninger 60 år efter besættel-
sen kan skabe så megen debat, og virke så faretruende for f.eks. Mærsk og Indu-
strirådet, som ikke har villet give forfatterne adgang til arkiverne. Det er direk-
te dumt, men så længe det er sådan, bliver myterne nok ved at trives. Direkte
dumme er også enkelte erhvervslederes udtalelser til bogens sidste afsnit, at
virksomhedens historie slet ikke er interessant, for i deres virksomhed ser de
fremad. Javel, men fra hvilket udgangspunkt? Det var Martin A. Hansen, der
sagde, at »traditionen er den skæbnesvangre skikkelse, historien antager, når
man ikke studerer den«.

Det er tydeligt nok en svær erkendelse, at vi ikke var en nation af helte, når
vi nu så gerne ville have været det. Vist var der helte, men langt de fleste dan-
skere (og nordmænd, hollændere, belgiere etc.) koncentrerede sig nok om
dagen og vejen og om at slippe uskadt igennem. Derfor handlede danske virk-
somheder med tyskerne, derfor arbejdede danske arbejdere med at bygge bun-
kers ved den jyske vestkyst. Det betyder ikke, at de var glade for at være besat.
Det var kun de færreste, og de meldte sig til Frikorps Danmark eller udviste
anden markant »unational« adfærd. 

Men når vi kan bruge så megen tid og energi på at komme overens med dis-
se fem år, betyder det for mig at se, at det i virkeligheden er besættelsestidens
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virkningshistorie, besættelsen af besættelsen, der er mest interessant for histori-
kere i dag. Lad i det mindste dele af de fem millioner, der netop nu er ved at
komme til uddeling, blive brugt til sligt. 

Per H. Hansen

ANDERS BJØRNVAD: Krigens Monumenter 1940-1945, Odense Universitetsforlag
1999, 526 s., ill., Kr. 350.

Det er et imponerende materiale, forfatteren har indsamlet til denne publika-
tion. Heri præsenteres alle de danske monumenter og gravminder, der er
opstillet rundt om i hele landet til minde om mennesker og begivenheder
under Besættelsen. Rygraden i bogen er den detaillerede registrant, hvor mo-
numentbeskrivelserne begynder med København og Frederiksbergs kommuner
forrest, hvorefter landets 14 amter følger med kommunerne i alfabetisk række-
følge. Registranten gengiver alle navne og inskriptioner, foruden at selve monu-
mentet karakteriseres nærmere og kunstneren, arkitekten eller stenhuggeren
anføres. Der er en omfattende litteraturliste og et grundigt notearbejde til sel-
ve hovedtekstens 160 sider, hvori der dels systematiseres – fredede grave, grave
for danske i britisk tjeneste, danske soldater, søens folk, politiet, modstands-
bevægelsen, allierede flyvere, m.m.fl. – og dels gives en yderst detailleret og nøg-
tern redegørelse for udvalgte monumenteksemplers historie, hvem bestilte og
bestemte, hvem udførte, hvem betalte og hvem afslørede. Bogen er endvidere
forsynet med en mængde fine fotooptagelser, for flertallets vedkommende ved
forfatteren. Altså en yderst informativ bog om et mindeværdigt kapitel af Dan-
marks historie.

I forlagets præsentation af værket karakteriseres det som »både en oplagt
håndbog til vandreture på egen hånd, og et opslagsværk, der kan konsulteres,
når vejen er gået forbi« et monument. Men som opslagsværk er bogen yderst
mangelfuld. Man savner stærkt både præcise krydshenvisninger og sted- og nav-
neregistre. Hvis man eksempelvis ikke ved, hvor en modstandsmand er begra-
vet, så er man ilde stedt. Kunstnernavne er intetsteds nævnt i billedteksterne, og
der er ikke i selve teksten henvist til illustrationerne. Disse er for fleres ved-
kommende anbragt rundt om i registranten, og så skal man først finde kom-
munen i det respektive amt, hvis man ved, hvor det er, og så er der måske alli-
gevel ingen illustration. Hvis et monument i registranten er nærmere beskrevet
i hovedteksten, anføres eksempelvis blot »se omtalen i kapitel x«. Men hvor?
Illustrationerne er heller ikke altid anbragt hensigtsmæssigt. Eksempelvis er en
mindetavle med et relief af Gottfred Eickhoff på Esbjerg Gymnasium vist s. 121
og først omtalt s. 124. Inden da har vi fået præsenteret en lang række andre
monumenter. Der var mange kunstnere beskæftiget med disse mindesmærker,
og det havde været nyttigt, hvis man her havde haft henvisninger til alle de ste-
der i registranten, hvor eksempelvis Jørgen Gudmundsen-Holmgreen optræder.
Hertil må man altså lave sit eget private register, og det er vel egentlig ikke
meningen?

Dorthe Falcon Møller
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MICHAEL PLOETZ: Wie die Sowjetunion den Kalten Krieg verlor. Von der Nach-
rüstung zum Mauerfall. Berlin-München, Propyläen Verlag, 2000. 456 s.

De stora gräsrotsrörelserna är en viktig del av efterkrigstidens politiska land-
skap. Under 1960- och 1970-talen framträdde Vietnamrörelsen, miljörörelsen
etc. som mäktiga massrörelser och i början av 1980-talet en ny, slagkraftig freds-
rörelse. Michael Ploetz, en ung tysk historiker, uppmärksammar i sin bok den
sistnämnda rörelsen och dess betydelse för det kalla krigets avslutning. Sovjet-
unionen, med DDR som synnerligen aktiv medhjälpare, hakade på fredsrörel-
sen genom en stort anlagd »fredskamp,« innefattande propagandakampan-
jer, gemensamma manifestationer, ekonomiskt stöd till fredsrörelsen i väst etc.
Ploetz visar, att denna »fredskamp« var dirigerad och kontrollerad uppifrån
genom säkerhetstjänsten m.m. och att det bakom den låg en intention att splitt-
ra och försvaga NATO. Särskilt ville man stoppa utvecklingen av det amerikan-
ska neutronvapnet (dess strålning trängde igenom även tjockt pansar och hota-
de därmed den sovjetiska militärstrategin, som gick ut på att i ett krig genom en
pansaroffensiv erövra Västeuropa) samt utstationeringen av de nya amerikanska
Pershing II raketerna och kryssarmissilerna till Europa.

Ploetz ser »fredskampen« som Sovjetunionens sista politiska offensiv. Till
grund för den sovjetiska politiken låg enligt honom föreställningen om säker-
het genom expansion – demonstrerad bl.a. av interventionen i Afghanistan –
och tron på möjligheten att vinna en seger även i ett modernt storkrig. Under
intryck av den militärteknologiska utvecklingen började emellertid denna tro
att vackla. »Fredskampen« var ett försök att försvaga motståndaren och stabili-
sera det egna systemet, som hotades av ekonomisk utmattning – bl.a. på grund
av den expansiva utrikes- och militärpolitiken. I stället sköt man emellertid sig
själv i foten. »Fredskampen« öppnade porten för impulser från fredsrörelsen
och inte minst miljörörelsen i väst. Den medverkade därigenom till att forma ett
nytt tänkande, som underminerade de trossatser, vilka höll samman systemet
och bidrog därmed till att rasera detta.

För utgången av det kalla kriget framhåller Ploetz också betydelsen av den
bevarade sammanhållningen i väst. I det sammanhanget kritiserar han skarpt
socialdemokratin – särskilt den västtyska socialdemokratins vänsterflygel – för
att ha äventyrat denna sammanhållning och gjort sig till ett redskap för östliga
intressen av fruktan för atomkrig och i en strävan efter att till varje pris bevara
avspänningspolitiken och de tysk-tyska kontakterna.

Ploetz fokuserar på utvecklingen under det s.k. andra kalla kriget eller när-
mare bestämt perioden från slutet av 1970-talet fram till Gorbatjevs maktöver-
tagande. Boken ger en mängd inblickar i det kalla krigets värld under denna
tid. Det innefattar politisk strategi och taktik, militärstrategi, ideologi, ekonomi
etc. Framställningen är noggrant dokumenterad. Den bygger på ett rikt mate-
rial från de östtyska arkiven, vilka är av central betydelse för insyn i östliga för-
hållanden, samt vidare på memoaruppgifter (där man ibland måste sätta fråge-
tecken för källvärdet) och en omfattande litteratur. Om teserna kan man strida
och de starkt tillspetsade slutsatserna kommer säkert inte att stå oemotsagda. De
berör djupt kontroversiella frågor, där Ploetz’ bok ger många nya bidrag till en
viktig diskussion.

Carl-Axel Gemzell


